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Predslov	
  
Prírodovedecká	
   fakulta	
   Univerzity	
   Komenského	
  
v	
  Bratislave	
   v	
  roku	
   2012	
   opätovne	
   otvára	
   svoje	
   brány	
  
účastníkom	
  Študentskej	
  vedeckej	
  konferencie.	
  Študenti	
  
všetkých	
   troch	
   stupňov	
   štúdia	
   z	
  našej	
   fakulty	
   a	
   fakúlt	
  
ďalších	
  vysokých	
  škôl	
  zo	
  Slovenska,	
  ale	
  i	
  zahraničia	
  sa	
  
stretávajú	
  aby	
  prezentovali	
  výsledky	
  svojej	
  práce.	
  
Tradícia	
   Študentskej	
   vedeckej	
   konferencie	
   na	
  
Prírodovedeckej	
  fakulte	
  UK	
  sa	
  začala	
  písať	
  už	
  pred	
  viac	
  
ako	
   40	
   rokmi,	
   ešte	
   ako	
   Študentská	
   vysokoškolská	
  
odborná	
   činnosť	
   (ŠVOČ).	
   Pôvodne	
   mala	
   súťažný	
  
charakter,	
   t.j.	
   v	
  každej	
   odbornej	
   sekcii	
   hodnotiaca	
  
komisia	
  určovala	
  poradie,	
  pričom	
  účastníci,	
  ktorí	
  sa	
  umiestnili	
  na	
  prvých	
  troch	
  miestach	
  
postúpili	
  do	
  celoštátneho	
  kola,	
  ktoré	
  sa	
  konali	
  striedavo	
  na	
  rôznych	
  fakultách	
  vysokých	
  
škôl	
   na	
   Slovensku.	
   Po	
   roku	
   1989	
   a	
  krátkom	
   útlme	
   záujmu	
   študentov	
   o	
  tento	
   typ	
   aktivity	
  
sa	
  na	
  fakulte	
  obnovila	
  Študentská	
  vedecká	
  konferencia	
  už	
  v	
  súčasnej	
  podobe.	
  
Pre	
   každú	
   dobrú	
   univerzitu	
   a	
  fakultu	
   je	
   vedecká	
   práca	
   základným	
   kameňom	
   jej	
  
existencie.	
  Ruka	
  v	
  ruke	
  s	
  týmto	
  „pevným	
  základným	
  kameňom“	
  však	
  musí	
  ísť	
  aj	
  o	
  prenos	
  
vedeckých	
   poznatkov	
   medzi	
   študentov	
   všetkých	
   stupňov	
   štúdia.	
   V	
  tomto	
   smere	
   je	
  
Prírodovedecká	
   fakulta	
   UK	
   v	
  Bratislave	
   jednoznačne	
   lídrom	
   medzi	
   všetkými	
   fakultami	
  
na	
   Slovensku.	
   Pri	
   dosahovaných	
   výsledkoch	
   vo	
   vedeckej	
   práci,	
   v	
  počte	
   publikačných	
  
výstupov,	
   projektov	
   či	
   ďalších	
   hodnotených	
   parametrov	
   patríme	
   medzi	
   tri	
   najlepšie	
  
fakulty	
  na	
  Slovensku.	
  Lenže	
  z	
  týchto	
  troch	
  fakúlt	
  máme	
  najvyšší	
  počet	
  študentov,	
  pričom	
  
v	
  počte	
   študentov	
   doktorandského	
   stupňa	
   štúdia	
   dosahujeme	
   aj	
   absolútne	
   najvyššie	
  
čísla	
   v	
  rámci	
   všetkých	
   fakúlt	
   slovenských	
   vysokých	
   škôl.	
   Z	
  toho	
   jasne	
   vyplýva,	
   že	
   naši	
  
študenti	
  dostávajú	
  vzdelanie	
  v	
  tej	
  najvyššej	
  odbornej	
  kvalite.	
  
Prírodovedecká	
   fakulta	
   UK	
   v	
  Bratislave	
   sa	
   k	
  týmto	
   výsledkom	
   nedopracovala	
  
z	
  večera	
   do	
   rána.	
   Je	
   za	
   tým	
   dnes	
   už	
   viac	
   ako	
   70	
   ročná	
   história	
   fakulty,	
   práca	
   všetkých	
  
učiteľov	
   a	
   vedeckých	
   pracovníkov	
   ako	
   aj	
   akademických	
   funkcionárov,	
   ktorí	
   fakulty	
  
smerovali	
  vždy	
  k	
  tým	
  najvyšším	
  cieľom.	
  	
  
V	
  tomto	
   roku	
   sa	
   Študentskej	
   vedeckej	
   konferencie	
   zúčastnia	
   účastníci	
   z	
  8	
  
slovenských	
   a	
  3	
   českých	
   univerzít	
   a	
  privítame	
   aj	
   účastníkov	
   zo	
   Slovenskej	
   akadémie	
  
vied.	
  Celkovo	
  sa	
  bude	
  prezentovať	
  292	
  príspevkov,	
  z	
  toho	
  50	
  prednesú	
  účastníci,	
  ktorí	
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nie	
   sú	
   z	
  našej	
   fakulty.	
   	
   Napriek	
   malému	
   poklesu	
   v	
  porovnaní	
   s	
  minulým	
   rokom	
   (303),	
  
uvedené	
  počty	
  účastníkov	
  ako	
  i	
  univerzít	
  sa	
  udržiavajú	
  na	
  stabilnej	
  úrovni	
  už	
  niekoľko	
  
rokov	
   a	
  dokumentujú	
   pretrvávajúci	
   záujem	
  o	
   Študentskú	
   vedeckú	
   konferenciu	
   na	
  
fakulte.	
  	
  
Pri	
   pohľade	
   do	
   vnútra	
   fakulty	
   je	
   najviac	
   prezentujúcich	
   z	
  biologickej	
   sekcie,	
   so	
  
značným	
   odstupom	
   nasledujú	
   ostatné	
   sekcie,	
   na	
   čele	
   s	
  chemickou.	
   V	
  ostatných	
   5-‐6	
  
rokoch	
   počet	
   študentov	
   biologickej	
   sekcie	
   výrazne	
   stúpol	
   a	
  keďže	
   učitelia	
   a	
  vedeckí	
  
pracovníci	
   biologickej	
   sekcie	
   sa	
   výrazne	
   podieľajú	
   na	
   vedeckom	
   výkone	
   fakulty,	
   je	
   počet	
  
prezentujúcich	
   sa	
   biológov	
   odrazom	
   tejto	
   skutočnosti.	
   Príjemným	
   zistením	
   je	
   druhé	
  
miesto	
   chemickej	
   sekcie.	
   Je	
   nesporné,	
   že	
   vedecký	
   potenciál	
   učiteľov	
   a	
  ostatných	
  
pracovníkov	
   chemických	
   katedier	
   a	
  ústavu	
   je	
   najvyšší	
   v	
  rámci	
   fakulty.	
   Problémom	
   je	
  
klesajúci	
  počet	
  študentov	
  sekcie,	
  pričom	
  sa	
  výrazne	
  zvyšuje	
  podiel	
  študentov	
  biochémie,	
  
ktorí	
  už	
  dnes	
  predstavujú	
  takmer	
  2/3	
  z	
  celkového	
  počtu	
  chemikov.	
  
Počty	
   prezentujúcich	
   sa	
   geografov	
   a	
  environmentalistov	
   sú	
   vzácne	
   vyrovnané,	
  
avšak	
   v	
  porovnaní	
   s	
  minulým	
   rokom	
   opäť	
   poklesli.	
   Očakával	
   by	
   som	
   vyšší	
   počet	
  
geografov	
  (vzhľadom	
  na	
  ich	
  počet	
  v	
  rámci	
  študentov	
  fakulty)	
  a	
  pracoviská	
  sekcie	
  by	
  sa	
  
touto	
  skutočnosťou	
  mali	
  v	
  budúcnosti	
  určite	
  zaoberať.	
  
V	
  porovnaní	
   s	
  minulým	
   rokom	
   trochu	
   „odskočili“	
   (v	
   pozitívnom	
   zmysle)	
   študenti	
  
geológie,	
  ktorých	
  sa	
  v	
  tomto	
  roku	
  prihlásilo	
  viac.	
  	
  
Som	
   rád,	
   že	
   sa	
   medzi	
   prezentujúcimi	
   objavujú	
   aj	
   študenti	
   učiteľstva	
   a	
  prezentujú	
  
svoje	
   práce.	
   Naša	
   fakulta	
   sa	
   hlási	
   k	
  učiteľským	
   fakultám	
   a	
  aj	
   účasť	
   študentov	
  
v	
  didaktickej	
  sekcii	
  to	
  dokumentuje.	
  
Chcel	
   by	
   som	
   poďakovať	
   Organizačnému	
   a	
  Odbornému	
   výboru	
   Študentskej	
  
vedeckej	
  konferencie,	
  jednotlivým	
  odborným	
  a	
  organizačným	
  garantom	
  sekcií	
  za	
  prácu	
  
vykonanú	
  pri	
  príprave	
  konferencie.	
  Verím,	
  že	
  priebeh	
  a	
  výsledok	
  konferencie	
  bude	
  pre	
  
nich	
  príjemným	
  zadosťučinením.	
  
Účastníkom	
   Študentskej	
   vedeckej	
   konferencie	
   PriF	
   UK	
   2012	
   želám	
   pokojný	
   hlas,	
  
istú	
   ruku	
   a	
   jasnú	
   myseľ	
   pri	
   prezentácii,	
   aby	
   sa	
   im	
   výsledky	
   svojej	
   práce	
   podarilo	
  
„predať“	
  čo	
  najlepšie.	
  Verím,	
  že	
  účasť	
  na	
  Študentskej	
  vedeckej	
  konferencii	
  vám	
  prinesie	
  
aj	
  „pridanú	
  hodnotu“	
  v	
  podobe	
  nových	
  priateľských	
  a	
  pracovných	
  kontaktov.	
  
	
  
	
  
	
  

doc.	
  RNDr.	
  Milan	
  Trizna,	
  PhD.	
  
dekan	
  	
  
Prírodovedeckej	
  fakulty	
  UK	
  v	
  Bratislave	
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Niekoľko	
  	
  poznámok	
  z	
  mojej	
  cesty	
  vedou	
  a	
  pedagogikou	
  	
  
prof.	
  Ing.	
  Bohdan	
  Juráni,	
  CSc.	
  
Katedra	
  pedológie,	
  Prírodovedecká	
  fakulta	
  UK	
  v	
  Bratislave	
  
Z	
  hľadiska	
   prístupu	
   k	
  poznaniu	
   nášho	
   hmotného	
   sveta	
   možno	
   ľudí	
   rozdeliť	
   na	
   dve	
  
veľké	
  skupiny:	
  
1. Časť	
   hmotného	
   sveta	
   je	
   riadená	
   zákonitosťami,	
   zostatok	
   prebieha	
   náhodne	
   –	
  
chaoticky	
  a	
  nie	
  je	
  ho	
  možné	
  definovať	
  a	
  predvídať	
  vývoj.	
  
2. Celý	
  hmotný	
  svet	
  je	
  riadený	
  zákonitosťami,	
  z	
  čoho	
  vyplýva,	
  že	
  náhody	
  neexistujú,	
  
náhodami	
  nazývame	
  výsledky	
  pôsobenia	
  nepoznaných	
  zákonitostí.	
  
Oba	
  tieto	
  prístupy	
  majú	
  zarytých	
  stúpencov	
  i	
  odporcov.	
  Ja	
  osobne	
  patrím	
  k	
  vyznávačom	
  
druhého	
  princípu.	
  Predstava	
  vesmíru	
  ako	
  priestoru,	
  v	
  ktorom	
  v	
  mraze,	
  v	
  	
  tme	
  chaoticky	
  
lietajú	
  premrznuté	
  obrovské	
  „balvany“	
  je	
  pre	
  mňa	
  až	
  strašidelná.	
  
V	
  oboch	
  prípadoch	
  náhody,	
  ale	
  i	
  nepoznané	
  zákonitosti	
  sa	
  snažíme	
  zastrešiť	
  používaním	
  
rôznych	
  štatistických	
  metód	
  a	
  tým	
  ich	
  priblížiť	
  k	
  tým,	
  ktorých	
  zákonitosti	
  poznáme.	
  
Z	
  hľadiska	
   vedeckého	
   bádania	
   možno	
   riešenie	
   vedeckých	
   problémov	
   roztriediť	
   do	
  
dvoch	
  skupín:	
  
1. Cielené	
   riešenie	
   problematiky	
   pre	
   dosiahnutie	
   určitého	
   konkrétneho	
   cieľa	
   či	
  
teoretického,	
  alebo	
  praktického.	
  
2. Necielené	
   riešenie	
   obvykle	
   rozvíjanie	
   vedných	
   disciplín	
   do	
   hĺbky,	
   alebo	
  
spoznávanie	
   výsledkov	
   možností,	
   ktoré	
   poskytujú	
   rôzne	
   ,	
   obvykle	
   nové	
   metódy,	
  
bez	
  očakávania	
  konkrétneho	
  výsledku.	
  
Prvá	
   skupina	
   je	
   omnoho	
   efektívnejšia,	
   časovo	
   a	
  často	
   i	
  finančne.	
   Druhá	
   skupina	
  
poskytuje	
  vedeckú	
  slobodu	
  a	
  občas	
  prináša	
  neočakávané	
  objavy.	
  
Ciele	
  vedeckej	
  práce	
  majú	
  obsahovať	
  jasnú	
  definíciu,	
  čo	
  riešenie	
  projektu	
  priniesť.	
  Do	
  
cieľov	
   vedeckej	
   práce,	
   projektu	
   nepatrí	
   opis	
   spôsobu	
   dosiahnutia	
   cieľa,	
   prípadne	
  
čiastkové	
  ciele.	
  
Pri	
  stanovovaní	
  cieľov	
  postupujeme	
  od	
  konca	
  –	
  teda	
  od	
  konečného	
  cieľa.	
  Pre	
  jeho	
  
dosiahnutie	
  potrebujeme	
  podľa	
  zvolenej	
  metodiky	
  stanoviť	
  čiastkové	
  ciele	
  a	
  eventuálne	
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pre	
  	
  ich	
  dosiahnutie	
  ciele	
  výskumných	
  etáp.	
  Takáto	
  hierarchia	
  cieľov	
  tvorí	
  potom	
  i	
  
základ	
  hierarchie	
  výskumnej	
  úlohy	
  (Hlavná	
  úloha	
  –	
  Čiastkové	
  úlohy	
  –	
  Etapy).	
  	
  
Takýto	
   spôsob	
   riešenia	
   však	
   predpokladá	
   poznať	
   funkčnosť	
   vzťahov	
   problému	
   a	
   ich	
  
logiku,	
  čo	
  	
  v	
  mnohých	
  prípadoch	
  nie	
  je	
  jasné	
  a	
  núti	
  nás	
  niekedy	
  sa	
  dívať	
  ako	
  na	
  riešenie	
  v	
  
tzv.	
   „čiernej	
   skrinke“,	
   kde	
   poznáme	
   vstupy	
   i	
   výstupy,	
   ale	
   len	
   odhadujeme,	
   čo	
   s	
   v	
   „čiernej	
  
skrinke“	
  deje.	
  
Tu	
  potom	
  často	
  využívame	
  štatistické	
  metódy,	
  pre	
  vyhodnotenie	
  premenných	
  faktorov.	
  
Takýto	
   prístup	
   je	
   istým	
   riešením,	
   ale	
   nie	
   univerzálne	
   použiteľným	
   a	
   výsledky	
   nie	
   sú	
  
dobre	
  extrapolovateľné.	
  Takýto	
  prístup	
  môže	
  priniesť	
  praktické	
  riešenie,	
  ale	
  nevysvetlí	
  
podstatu	
  problému.	
  Často	
  používaný	
  spôsob	
  tvorby	
  výskumných	
  projektov,	
  kedy	
  sa	
  na	
  
neutrálne	
   formulovaný	
   názov	
   a	
   ciele	
   tzv.	
   „nabaľujú“	
   ďalšie,	
   často	
   nesúvisiace	
   témy,	
  
výsledkom	
  čoho	
  je	
  nesúrodý	
  balík	
  riešených	
  problémov,	
  pokladám	
  za	
  neprijateľný.	
  
Špecifickým	
  problémom	
  je	
  sledovanie	
  zmien	
  objektu	
  pozorovania	
  v	
  čase	
  tzv.	
  časový	
  	
  
monitoring.	
   Keďže	
   v	
   súčasnosti	
   je	
   veľká	
   časť	
   pozorovacích	
   analytických	
   metód	
  	
  
deštrukčného	
   charakteru	
   	
   pri	
   sledovaní	
   priestorovo	
   variabilného	
   prostredia,	
   akým	
   je	
  
napr.	
   pôda,	
   namiesto	
   časových	
   radov	
   sú	
   výsledkom	
   sledovania	
   časovo-‐priestorové	
   rady,	
  
ktoré	
  sú	
  	
  	
  prezentované	
  ako	
  časové	
  zmeny,	
  teda	
  časový	
  monitoring.	
  
Podobným	
   problémom	
   je	
   i	
   odber	
   tzv.	
   „zmesných	
   vzoriek“,	
   verzus	
   „sólo	
   vzorky“.	
  
Problematika	
   veľkosti	
   chyby	
   metódy	
   –	
   metodiky	
   je	
   samostatnou	
   kapitolou,	
   najmä	
   v	
  
súvislosti	
   s	
  hraničnými	
  hodnotami	
  pre	
  hodnotenie	
  výsledkov.	
  Citlivosť	
  metódy	
  a	
  vplyv	
  
chyby	
   musí	
   byť	
   pri	
   ustanovení	
   hraničných	
   hodnôt	
   braná	
   do	
   úvahy	
   v	
   tom	
   zmysle,	
   že	
  
intervaly	
   jednotlivých	
   kategórií	
   hraničných	
   hodnôt	
   musia	
   byť	
   vzhľadom	
   na	
   citlivosť	
  
metódy	
  a	
  vplyv	
  chyby	
  bezpečne	
  detekovateľné.	
  
Na	
   proces	
   poznávania	
   zákonitostí	
   vedy	
   úzko	
   nadväzuje	
   pedagogický	
   proces,	
   ktorým	
  	
  
odovzdávame	
  naše	
  doterajšie	
  poznatky	
  ďalším	
  generáciám,	
  ale	
  aj	
  širokým	
  masám	
  ľudí	
  
našej	
  generácie.	
  V	
  súvislosti	
  s	
  tým	
  vystupuje	
  do	
  popredia	
  cieľ	
  pedagogického	
  procesu	
  a	
  
teda	
   cieľ	
   učiteľa	
   .	
   Väčšinou	
   sa	
   ako	
   cieľ	
   udáva	
   naučiť	
   študentov	
   danú	
   problematiku.	
   To	
  
iste	
  plne	
  platí	
  najmä	
  na	
  začiatku	
  vzdelávacieho	
  procesu,	
  teda	
  v	
  základnej	
  škole	
  ale	
  i	
  tu	
  
platí	
  stará	
  skúsenosť	
  pedagógov	
  –	
  zaujať	
  žiakov.	
  Podľa	
  môjho	
  názoru	
  (a	
  nie	
  som	
  jediný),	
  
pri	
   vyšších	
   formách	
   vzdelávania	
   (všetky	
   3	
   stupne	
   vysokoškolského	
   štúdia)	
   musí	
   byť	
  
prvoradým	
  cieľom	
  učiteľa	
  predovšetkým	
  zaujať	
  študentov.	
  	
  Ak	
  sa	
  toto	
  podarí	
  a	
  študent	
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získa	
   záujem	
   o	
   istý	
   typ	
   problematiky,	
   je	
   vyhrané,	
   lebo	
   dokonca	
   študent	
   začne	
   urgovať	
  
pedagóga	
  pri	
  získavaní	
  nových	
  vedomostí	
  a	
  rôznych	
  informácií.	
  
Nedá	
  mi	
  neuviesť	
  i	
  niekoľko	
  myšlienok	
  k	
  výchove	
  budúcich	
  učiteľov.	
  Prístup	
  súčasných	
  
politikov,	
   keď	
   školstvo	
   sa	
   už	
   dlhodobo	
   	
   nachádza	
   na	
   chvoste	
   priorít	
   jednotlivých	
  
vládnych	
  garnitúr	
  sa	
  nemôže	
  negatívne	
  neodraziť	
  na	
  kvalite	
  výchovného	
  procesu.	
  Toto	
  
negatívum	
   je	
   tiež	
   podporované	
   nízkym	
   finančným	
   ale	
   aj	
   spoločenským	
   ocenením	
  
absolventov.	
   Na	
   našej	
   fakulte	
   sa	
   na	
   učiteľské	
   kombinácie	
   hlásia	
   študenti	
   väčšinou	
   vtedy,	
  
keď	
   neuspejú	
   v	
   prijímacom	
   pokračovaní	
   v	
   iných,	
   neučiteľských	
   odboroch	
   (česť	
  
výnimkám).	
  	
  	
  
Napriek	
   prevažujúcej	
   mienke	
   o	
   klesajúcej	
   úrovni	
   absolventov	
   stredných	
   škôl,	
   ja	
   sa	
  
osobne	
   s	
   touto	
   mienkou	
   nestotožňujem	
   ako	
   všeobecným	
   javom.	
   Stále	
   si	
   myslím,	
   zo	
  
skúseností	
  na	
  našej	
  fakulte,	
  že	
  máme	
  schopných	
  kreatívnych	
  a	
  aj	
  usilovných	
  študentov,	
  
ktorí	
  sú	
  schopní	
  úspešne	
  obstáť	
  v	
  medzinárodnej	
  	
  konkurencii.	
  Rád	
  by	
  som	
  študentom	
  
pripomenul,	
   že	
   ich	
   pracovným	
   trhom	
   už	
   zďaleka	
   nie	
   je	
   len	
   Slovensko	
   ale	
   minimálne	
  
Európa.	
  Študenti,	
  nebojte	
  sa	
  ísť	
  do	
  zahraničia,	
  určite	
  tam	
  prinesiete	
  niečo	
  pozitívne,	
  keď	
  
sa	
  vrátite,	
  určite	
  si	
  tiež	
  mnoho	
  nových	
  poznatkov	
  prinesiete	
  a	
  začnete	
  sa	
  na	
  svet	
  okolo	
  
seba	
  dívať	
  s	
  nadhľadom,	
  novými	
  očami.	
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The black locust gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)
(Diptera: Cecidomyiidae) and it’s parasitoids
Mgr. Sarbinaz Aimbetová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Ecology,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovak Republic; aimbetova85@fns.uniba.sk

Abstract
The genus Obolodiplosis contains a single species, the locust gall midge Obolodiplosis robiniae [1]
(Diptera: Cecidomyiidae), which gall midge of O.robiniae induces rolling downwards the margins on the leaflets of
the black locust Robinia pseudoacacia. O. robiniae populations are affected by various natural enemies, in particular
by a parasitoid in the family Platygastridae. The species involved in parasitism, Platygaster robiniae, is described in
this article.

Keywords: Robinia pseudoacacia, Obolodiplosis robiniae, Cecidomyiidae, Platygastridae, parasitoid, invasive

Introduction and purpose
Several dipteran species expansions have been reported in a last few years [2, 3]. Black
locust (Robinia pseudacacia L.) (Fabaceae) is a native tree to the eastern part of North America.
It was introduced to Europe at the beginning of the 17th century, and first planted in France
around 1601 and Italy in 1622 [4]. Nowadays, the species is widely distributed throughout
Europe. It is used for forestation, as an ornamental plant in parks and gardens, and it is also
planted along roads. In recent years various phytophagous insect species associated with the
black locust such as the leafminers (Lepidoptera: Gracillariidae) Phyllonorycter robiniella and
Parectopa robiniella have been accidentally introduced to Europe.
The natural distribution area of the black locust gall midge O. robiniae coincides with its
host plant. In Europe, the damage of the gall midge was first observed in Northern Italy in July
2003, more than 400 years after the introduction of black locust [5]. After its appearance, the pest
started invading the continent; it was recorded in the Czech Republic [6] and Slovenia [7] in
2004. Two years later, it was found in Croatia, Germany [8], Hungary [9], Slovakia [10].
The adults of O. robiniae are yellowish brown in colour, male 2.6 - 2.8 mm, female 3 3.2 mm long. Life history and damage of Black locust gall midge O.robiniae induces galls rolling
downwards the margins on the leaflets of R. pseudoacacia. The number of galls per leaf is
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variable (3 to 8), depending on the level of infestation. The black locust gall midge is a
multivoltine species with three to four generations per year in Europe.
The purpose of this article is to determine the distribution of O.robiniae and to detect it’s
parasitoids on black locust tree around Bratislava area. The infestation of black locust tree was
evaluated during May, June and July months.

Material and methods
The biological material consists of the rolled leaves of Robinia pseudoacacia, which were
collected by the author of this report during the vegetation periods. Twenty leaves of the black
locust with the host eggs and roll-up galls induced by the gall midge were collected from the host
trees at the study area site every 10 days. The collection was carried out during the vegetation
period (May-July). To to obtain the O. robiniae adults and it’s parasitoids, the field-collected
host eggs and larvae were kept in glass containers. The adult insects resulted in laboratory from
the observation of the collected larvae were identified.

Results and discussion
The results of our present study show that, gall midge O. robiniae can produce several
generations per year. Gregarious feeding larvae induce the margins of the leaflets to thicken and
to bend downwards, forming a characteristic leaf gall (fig. 1). Parasitized gall midge larvae were
also observed in the collected material. Comparing the morphological characters of these larvae
with the descriptions found in the relevant literature [3] it may be presumed that the parasitoid
species is Platygaster robiniae (Hymenoptera: Platygastridae). Our result shows, that
Platygaster robiniae was absolutly predominant to O.robiniae guild (fig. 2).
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Fig. 1 O.robiniae galls rolling the leaves of R. pseudoacacia and white larvae of O.robiniae

Fig. 2 Cocoons of parasitoid Platygaster robiniae and adult of Platygaster robiniae

Finally, we reflect that the origin of P. robiniae throughout its host invasive areas is from
its native home in North America as initially suggested by [1]. They suggest that the parasitoid
was very likely introduced along with the gall midge. On the other hand, an alternate origin of the
parasitoid is that P. robiniae is a cosmopolitan species occurring worldwide as the parasitoid has
been reported from some Asian and European countries [1, 10]
The highest infestation by P. robiniae was recorded during May and July. The infestation
of the black locust tree by O. robiniae was recorded on June. Nowadays O. robiniae species is an
insect with high potential to be an important pest of ornamental black locust.
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Conclusions
The aim of the present paper was to examine whether the parasitoids of O.robiniae and
this has now been achieved. There is an indication that O. robiniae parasitized by specialized
parasitoid. Our result shows the midge was heavily influenced by a specialized parasitoid
Platygaster robiniae, which consist of predominant parasitoid. Our study revealed extremly high
infestation on May (48 parasitoids) and on July (224 parasitoids).
In most cases mortality of the parasitoids was caused by unknown factors. The fraction of
such cases includes in our data, which predominant of O.robiniae account for the month of June.
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Analýza expresie génov KlPdr1p regulónu kvasiniek Kluyveromyces lactis
Zuzana Balážfyová, Zuzana Hodúrová, Yvetta Gbelská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
a virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko, zuzankabalazfyova@gmail.com

Abstrakt
Transkripčný faktor KlPdr1p, produkt jadrového génu KlPDR1 kvasiniek Kluyveromyces lactis, je
jediným homológom transkripčných faktorov ScPdr1p a ScPdr3p, ktoré sú hlavnými regulátormi mnohonásobnej
rezistencie voči cytotoxickým látkam v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (MDR. multidrug resistance).
K aktivácii cieľových génov transkripčnými faktormi Pdr1p a Pdr3p dochádza ich väzbou na tzv. PDRE
elementy (pleiotropic drug response elements) v promótoroch cieľových génov. "In silico" analýza genómu K.
lactis odhalila prítomnosť PDRE elementov v promótoroch viacerých génov, ktoré by mohli byť cieľovými
génmi transkripčného faktora KlPdr1p a mohli by byť zahrnuté vo fenoméne mnohonásobnej rezistencie
v kvasinkách K. lactis. Predkladaná práca sa zaoberá sledovaním expresie vybraných génov, ktoré sú pod
predpokladanou kontrolou transkripčného faktora KlPdr1p.

Kľúčové slová: K. lactis; mnohonásobná rezistencia; transkripčný faktor KlPdr1p

Úvod a formulácia cieľa
Rezistencia voči širokej škále cytotoxických látok, ktoré sa často vyskytujú v prostredí,
v ktorom organizmy žijú, je bežným fenoménom pozorovaným u rôznych organizmov.
Jedným z obranných mechanizmov, ktorý bunkám umožňuje čeliť zmenám v prostredí, je
fenomén mnohonásobnej rezistencie (MDR, multidrug resistance). V kvasinkách je fenomén
MDR sprostredkovaný membránovými transportnými proteínmi, ktoré zabezpečujú transport
xenobiotík a endogénnych metabolitov von z buniek.
Transkripčný faktor KlPdr1p, ktorý je produktom jadrového génu KlPDR1 kvasiniek
Kluyveromyces lactis, je jediným homológom transkripčných faktorov ScPdr1p a ScPdr3p,
ktoré sú hlavnými regulátormi mnohonásobnej rezistencie voči cytotoxickým látkam
v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. K aktivácii cieľových génov transkripčnými faktormi
Pdr1p a Pdr3p dochádza ich väzbou na tzv. PDRE elementy (pleiotropic drug response
elements) v promótoroch cieľových génov. V promótorovej oblasti génu KlPDR1 bola "in
silico" analýzou identifikovaná prítomnosť jedného PDRE-like elementu a troch YRE
elementov (yeast AP-1 response element) [1]. Prítomnosť PDRE elementu v promótore génu
KlPDR1 naznačuje, že je podobne ako jeho homológ ScPDR3, autoregulovaný [2]. Na
kontrole expresie génu KlPDR1 sa okrem samotného proteínu KlPdr1p podieľa aj
transkripčný faktor KlYap1p, ktorý sa viaže na YRE elementy prítomné v promótore KlPDR1
génu [3]. "In silico" analýza genómu K. lactis odhalila prítomnosť PDRE elementov aj
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v ďalších génoch kvasiniek K. lactis, ktoré by mohli byť zahrnuté vo fenoméne MDR a
kontrolované transkripčným faktorom KlPdr1p.
Gén KlPDR5 nachádzajúci sa na chromozóme F kvasiniek K. lactis špecifikuje ABC
transportný proteín plazmatickej membrány. KlPdr5p má rovnakú štruktúru ako jeho homológ
ScPdr5p u S. cerevisiae. Nadexpresia génu KlPDR5 udeľuje bunkám kvasiniek K. lactis
rezistenciu voči oligomycínu, antimycínu A, ketokonazolu a ekonazolu. Bunky, ktoré majú
prerušený gén KlPDR5 sú vysoko citlivé na spomínané látky a vyznačujú sa zníženou
schopnosťou vylučovať rhodamín 6G [4,5].
PDRE elementy boli identifikované aj v promótoroch ďalších génov, KlPDR16
a KlTPO1, ktorých homológy ScPDR16 a ScTPO1 sú v kvasinkách S. cerevisiae podrobne
preštudované. Gén ScPDR16 špecifikuje proteín, ktorý je v kvasinkách S. cerevisiae zahrnutý
v biosyntéze a transporte membránových lipidov. Produktom génu ScTPO1 je membránový
transportný proteín z rodiny MFS (major facilitator superfamily), ktorý sa podieľa na
transporte polyamínov. Keďže gény ScPDR16 a ScTPO1 kvasiniek S. cerevisiae patria
k cieľovým génom transkripčných regulátorov ScPdr1p a ScPdr3p a sú zahrnuté vo fenoméne
MDR, práca sa zamerala na objasnenie otázky, či aj gény KlPDR16 a KlTPO1 kvasiniek K.
lactis môžu byť cieľovými génmi transkripčného faktora KlPdr1p a teda sa podieľať na
fenoméne MDR u kvasiniek K. lactis.
Cieľom prezentovanej práce bolo sledovanie expresie vybraných génov kvasiniek K.
lactis, potenciálne kontrolovaných transkripčným faktorom KlPdr1p pomocou metódy
kvantitatívnej PCR (qPCR, quantitative polymerase chain reaction).

Materiál a metódy
Analyzovali sa laboratórne kmene kvasiniek Kluyveromyces lactis - štandardný kmeň
PM6-7A, izogénny

mutantný

kmeň

Klpdr1∆

s prerušeným

génom

KlPDR1

a ich

transformanty nesúce intaktný gén KlPDR1 resp. mutantnú alelu pdr1-1 so ziskom funkcie na
multikópiovom plazmide pRS306K. Z analyzovaných kmeňov kvasiniek sa vyizolovala
celková RNA, ktorá sa následne pomocou reverznej transkriptázy prepísala do cDNA. Takto
získaná cDNA sa použila ako templát v kvantitatívnej PCR (qPCR), pomocou ktorej sa
stanovilo množstvo exprimovaného génu vo vzorkách cDNA analyzovaných kmeňov
kvasiniek K. lactis.
Použité experimentálne metódy:
-

kultivácia kvasiniek
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-

izolácia celkovej RNA z kvasiniek

-

prepis RNA kvasiniek pomocou reverznej transkriptázy do cDNA

-

polymerázová reťazová rekcia (PCR)

-

elektroforéza nukleových kyselín v agarózovom géli

-

kvantitatívna PCR (qPCR)

Výsledky a diskusia
Pomocou qPCR sa stanovili množstvá exprimovaných génov KlPDR5, KlPDR16,
KlTPO1 a KlPDR1 vo vzorkách cDNA analyzovaných izogénnych kmeňov kvasiniek K.
lactis za štandardných podmienok.
Výsledky qPCR ukázali:
Hladina expresie génov KlPDR5 a KlPDR16 je znížená v mutantných bunkách kvasiniek K.
lactis s prerušeným génom KlPDR1 v porovnaní so štandardným kmeňom PM6-7A.
Prítomnosť génu KlPDR1 na multikópiovom plazmide v mutantných bunkách kvasiniek K.
lactis s prerušeným génom KlPDR1 vedie k zvýšenej expresii génov KlPDR5 a KlPDR16
v porovnaní so štandardným kmeňom PM6-7A. Expresia génu KlPDR16 bola zvýšená aj
v štandardnom kmeni PM6-7A, ktorý niesol gén KlPDR1 na multikópiovom plazmide
(Obr. 1).
B.
PM6-7A

PM6-7A

Klpdr1∆

Klpdr1∆

Klpdr1∆/pRS306K-KlPDR1

Expresia génu KlPDR16

Expresia génu KlPDR5

A.

Klpdr1∆/pRS306K-KlPDR1
PM6-7A/pRS306K-KlPDR1

Obr. 1 Stanovenie hladiny expresie vybraných génov metódou qPCR: A. KlPDR5; B. KlPDR16

Z transkripčnej analýzy génu KlTPO1 vyplýva, že v mutantných bunkách kvasiniek K.
lactis s prerušeným génom KlPDR1 dochádza k zvýšenej expresii génu KlTPO1 v porovnaní
so štandardným kmeňom PM6-7A. V prípade zavedenia génu KlPDR1 na multikópiovom
plazmide do mutantných buniek kvasiniek K. lactis s prerušeným génom KlPDR1 sa hladina
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expresie génu KlTPO1 vracia na úroveň štandardného kmeňa PM6-7A (Obr. 2). Získané
výsledky naznačujú, že transkripčný faktor KlPdr1p by mohol fungovať ako negatívny
regulátor génu KlTPO1.

2,0

Expresia génu KlTPO1

B.

2,2

1,8

Klpdr1∆

1,6

Klpdr1∆/pRS306KKlPDR1

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

PM6-7A

PM6-7A

Expresia génu KlPDR1

A.

Klpdr1∆
PM6-7A/Klpdr1-1
Klpdr1∆/Klpdr1-1

0,4
0,2
0,0

Obr. 2 Stanovenie hladiny expresie vybraných génov metódou qPCR: A. KlTPO1; B. KlPDR1

Expresiu génu KlPDR1 sme sledovali v štandardnom kmeni PM6-7A, v mutantých
bunkách s prerušeným génom KlPDR1 a porovnávali sme ju s hladinou expresie génu
KlPDR1 u transformantov štandardného a mutantného kmeňa s multikópiovým plazmidom,
ktorý niesol mutantnú alelu Klpdr1-1 so ziskom funkcie. Expresia génu KlPDR1 je
v mutantných bunkách s prerušeným génom KlPDR1 znížená v porovnaní so štandardným
kmeňom PM6-7A. Prítomnosť mutantnej alely Klpdr1-1 na multikópiovom plazmide
v štandardnom kmeni kvasiniek K. lactis vedie k zvýšenej expresii génu KlPDR1 (Obr. 2).
Prítomnosť mutantnej alely Klpdr1-1 so ziskom funkcie na multikópiovom plazmide
v bunkách mutantov Klpdr1∆ hladinu expresie génu KlPDR1 len mierne zvýšila (Obr. 2).

Záver
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že expresia génov KlPDR5
a KlPDR16 je pod transkripčnou kontrolou transkripčného faktora KlPdr1p, čo naznačuje, že
gény KlPDR5 a KlPDR16 sú zahrnuté vo fenoméne mnohonásobnej rezistencie u kvasiniek K.
lactis. Na kontrole expresie génu KlTPO1 sa pravdepodobne okrem transkripčného faktora
KlPdr1p podieľajú aj ďalšie transkripčné faktory. "In silico" analýza promótorov uvedených
génov zameraná na identifikáciu potenciálnych väzobných miest ďalších transkripčných
faktorov môže naznačiť ich účasť v transkripčnej kontrole génu KlPDR16 resp. KlTPO1.
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Abstrakt
V našej práci sme sa zamerali na porovnanie potenciálneho genotoxického a antioxidačného účinku
quercetínu a keampferolu. Tieto flavonoidy majú veľmi podobnú štruktúru. Kaempferol má však o jednu OH
skupinu menej ako quercetín. Preto nás zaujímalo, aký vplyv to bude mať na ich účinok. Na stanovenie
potenciálneho genotoxického účinku sme použili metódu Comet assay, ktorou sme dokázali, že v závislosti od
použitých
koncentrácií
sa
zvyšuje
poškodenie
DNA,
ktoré
indukovali.
Na
stanovenie
antioxidačnej/scavengerovej aktivity sme použili metódu DPPH assay. Pomocou nej sme zistili, že keampferol
a quercetín sa v rozsahu použitých koncentrácií nelíšia štatisticky preukazne svojím antioxidačným účinkom.

Kľúčové slová: quercetín; kaempferol; Comet assay; DPPH assay.

Úvod a formulácia cieľa
Flavonoidy sú sekundárne metabolity rastlín. Z chemického hľadiska sú to
polyfenolické komponenty s C6-C3-C6 kostrou. Ich základnú štruktúru tvoria dva fenolické
benzénové kruhy prepojené pyrónovým kruhom, ktorý obsahuje atóm kyslíka. Sú rozdelené
do piatich skupín: flavóny, flavonoly, flavan-3-oly (katechíny) a antokyanidíny. V rastlinách
slúžia prevažne ako pigmenty, signálne molekuly a repelenty. Dnes si ich všímame hlavne
vďaka ich pozitívnym účinkom na ľudské telo. Koncentráciu flavonoidov v potravinách
ovplyvňuje množstvo faktorov, medzi inými aj rastové podmienky alebo podmienky
spracovania.
Quercetín je prirodzene sa vyskytujúci flavonol. Tieto sú charakteristické
prítomnosťou 3-OH skupiny na pyrónovom kruhu. Hlavným zdrojom quercetínu sú hlavne
černice, čučoriedky, brusnice, jahody, cibuľa, broskyne, slivky, mandle, čierny čaj a jablká [1,
2]. Vykazuje protektívne účinky voči ex vivo indukovanému oxidačnému poškodeniu DNA
v lymfocytoch. Výsledky z experimentu Wilmsa a kol.(2005) potvrdzujú, že quercetín je
schopný chrániť DNA proti vzniku aduktov indukovaných nebezpečným karcinogénom
benzo(a)pyrénom, a tým potvrdzujú jeho antikarcinogénne a antioxidačné vlastnosti. [3].
Singh a kol (2011) zisťovali genotoxický a apoptický účinok hydrokarbónov ako sú benzén,
toluén a xylén na larvy Drosophila melanogaster. Quercetín pôsobiaci súčasne s týmito
látkami dokázal znížiť intenzitu apoptózy v bunkách lariev, DNA poškodenia, vznik ROS ako
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dôsledku oxidačného poškodenia (v porovnaní s larvami, ktoré boli vystavené iba účinku
hydrokarbónov). [4]. Tento flavonoid má vysokú scavengerovú aktivitu voľných radikálov,
moduluje odpoveď bunky na oxidačný stres, indukuje opravu DNA, zabraňuje proliferácií
HepG2 buniek. [5]. Ďalšie štúdie odhalili, že má aj rádioprotektívne účinky a indukuje
apoptózu v nádorových bunkách typu HeLa [6, 7].
Kaempferol je prirodzene sa vyskytujúcim flavonoidom. Hlavným zdrojom sú jahody,
hrozno, brokolica, rajčiny, čaj alebo včelí med. Prítomnosť hydroxylových skupín, C2-C3
dvojitej väzby v konjugácii s oxo-skupinou na C4 robí

z kaempferolu (podobne ako

quercetín) silné antioxidačné činidlo [8]. Kampkotter a kol. (2007) zaznamenali zníženie
vnútrobunkových ROS a zároveň nárast prežívania u Caenorhabiditis elegans po ovplyvnení
kaempferolom, čím preukázali že má aj in vivo antioxidačnú aktivitu [9]. Niekoľko štúdií
ukázalo, že sa kaempferol môže podieľať aj na modulácii signálnych dráh v bunke.
Kaempferol

má

protirakovinový,

antivírusový,

antimikrobiálny

účinok,

pôsobí

kardioprotektívne a inhibuje neurodegeneratívne ochorenia [10, 11].

Obr. 1 Porovnanie chemickej štruktúry quercetínu a kaempferolu (upravené podľa An a kol. (2010)) [12]

Materiál a metódy
Kaempferol aj quercetín sme rozpustili v PBS a DMSO, čím sme si zarobili zásobný 1
mM roztok. Následne sme si zásobný roztok zriedili na nami zvolené koncentrácie: 100 µM;
50 µM; 25 µM; 10 µM a 5 µM.
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
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vrstiev. Nasledovala centrifugácia 3 minúty pri 2000 otáčkach pri 4 °C. Odobrali sme 100 µl
lymfocytov nad hranicou medzi PBS a Histopaque.
Pri určovaní potenciálneho genotoxického účinku quercetínu a kaempferolu 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 flavonoidmi s koncentráciami 100 µM; 50 µM; 25 µM; 10 µM a 5 µM vo
vlhkej komôrke.. Vzorka ovplyvnená 5 min 300 µM peroxidom vodíka (H2O2) (SigmaAldrich) 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. 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).
Na stanovenie antioxidačnej aktivity sme využili metódu DPPH assay. 50 µl
vybraných koncentrácií flavonoidov sme zmiešali s 950 µl roztoku DPPH zo 100 µM roztoku.
Inkubovali sme 30 minút v tme pri laboratórnej teplote. Následne sme merali absorbanciu pri
vlnovej dĺžke 517 nm pomocou spektrofotometra Genesys 10Bio, Electron Corporation.
Namerané hodnoty sme použili na výpočet % vychytávania DPPH radikálov podľa vzorca [1]:

%= (AB – AA)/AB × 100

[1]

AB- absorbancia DPPH radikálu; AA- absorbancia zmesi extraktu s príslušnou koncentráciou
a DPPH radikálu.
Nakoniec sme vypočítali EC50 hodnotu, ktorá predstavuje efektívnu koncentráciu množstvo extraktu, ktoré zníži koncentráciu DPPH radikálu na polovicu podľa vzorca [2]:

EC50= konc.E × 50 / % vychytávania

[2]

Výsledky reprezentujú priemer z 3 experimentov ± štandardná odchýlka (SD).
Signifikantné rozdiely medzi priemermi sme stanovili pomocou t-Studentovho testu [3]:
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*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

[3]

Výsledky a diskusia
Na stanovenie potenciálneho genotoxického účinku sme využili metódu Comet assay.
Negatívna kontrola predstavuje bunky bez ovplyvnenia – ich poškodenie bolo 7 %. Ako
pozitívnu kontrolu sme použili bunky ovplyvnené peroxidom vodíka - H2O2, ktoré vykazovali
genotoxický účinok (83,25 %).
Výsledky hodnotenie genotoxického účinku quercetínu a kaempferolu sú znázornené
v grafe (obr. 2). Najnižšia zvolená koncentrácia quercetínu (0,005 µg.ml-1) mala najnižší
genotoxický účinok - 19,75%. Koncentrácie 0,01 µg.ml-1 a 0,025 µg.ml-1 vykazovali približne
rovnaké percento poškodenia - 27%. Koncentrácia 0,05 µg.ml-1 vykazovala vyšší genotoxický
účinok 36 %. Najvyššia zvolená koncentrácia -0,1 µg.ml-1 mala najvyšší genotoxický účinok
(38,5 %). Najnižšia zvolená koncentrácia kaempferolu 0,005 µg.ml-1 mala genotoxický účinok
14 %. Ďalšie koncentrácie (0,01 µg.ml-1 0,025 µg.ml-1 0,05 µg.ml-1 0,1 µg.ml-1) vykazovali
približne rovnaké poškodenie okolo 18%. Z našich výsledkov vyplýva, že quercetín
poškodzuje DNA buniek viac ako kaempferol pri rovnakých koncentráciách. Tento rozdielny
účinok môže byť spôsobený rozdielnou chemickou štruktúrou oboch flavonoidov – quercetín
má vo svojej štruktúre o jednu OH skupinu viac ako kaempferol.

Obr. 2 Porovnanie genotoxického účinku flavonoidov: quercetínu a kaempferolu. Výsledky sú uvedené ako
priemer z troch experimentov.
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Pomocou metódy DPPH assay sme stanovovali antioxidačnú aktivitu rôznych
koncentrácii

flavonoidov.

Scavengerová

aktivita

rôznych

koncentrácii

quercetínu

a kaempferolu sú znázornená v grafe (obr. 3). So zvyšujúcou sa koncentráciou quercetínu sa
zvyšovala aj antioxidačná aktivita. Najnižšia koncentrácia 0,005 µg.ml-1 mala najnižšiu
antioxidačnú aktivitu 2,7 %. Koncentrácia 0,01 µg.ml-1 mala aktivitu 4,2 %. Koncentrácia
0,025 µg.ml-1 vychytávala 4,7 % DPPH radikálov. Druhá najvyššia koncentrácia 0,05 µg.ml-1
mala antioxidačnú aktivitu 6,8 %. Najvyššia zvolená koncentrácia 0,1 µg.ml-1 vychytávala
11,7 % DPPH radikálu. V prípade kaempferolu môžeme z grafu usúdiť, že zvyšovaním
koncentrácie sa zvyšuje aj jeho antioxidačná aktivita. Najnižšia koncentrácia 0,005 µg.ml-1
vykazovala aj najnižšiu antioxidačnú aktivitu 3,1 %. Koncentrácia 0,01 µg.ml-1 mala aktivitu
4,8 %. Ďalšia koncentrácia 0,025 µg.ml-1 vychytávala 5,2 % DPPH radikálov. Koncentrácia
0,05 µg.ml-1 mala antioxidačnú aktivitu 7,7 %. Najvyššia antioxidačná aktivita 0,1 µg.ml-1
vychytávala najvyššie percento DPPH radikálu – 12,4 %. Z našich výsledkov môžeme usúdiť,
že kaempferol a quercetín mali v rozsahu použitých koncentrácií rovnakú antioxidačnú
aktivitu.
Nakoniec sme vypočítali efektívne koncentrácie (EC50) jednotlivých flavonoidov. EC50
predstavuje koncentráciu extraktu, ktorá je schopná vychytať 50 % DPPH radikálov.
Efektívna koncentrácia quercetínu je 0,43 mg.ml-1. Kaempferol má efektívnu koncentráciu 0,4
mg.ml-1.

Obr. 3 Porovnanie antioxidačnej aktivity quercetínu a kaempferolu. Výsledky sú uvedené ako priemer z troch
experimentov.
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Záver
Cieľom našej práce bolo porovnanie potenciálneho genotoxického a antioxidačného
účinku dvoch flavonoidov s podobnou chemickou štruktúrou, quercetínu a kaempferolu.
Pomocou metódy Comet assay sme dokázali, že quercetín má vyššiu genotoxickú aktivitu ako
kaempferol, hlavne najvyššia koncentrácia 0,1 µg.ml-1 už poškodzovala skoro 40% buniek.
Oba flavonoidy sa však pri danom koncentračnom rozhraní nelíšia svojou antioxidačnou
aktivitou.
Napriek podobnej chemickej stavbe majú tieto flavonoidy rozdielne účinky na ľudskú
DNA a líšia sa aj vo vychytávaní voľných radikálov. Uvedené výsledky môžeme využiť
v budúcnosti pri navrhovaní nových experimentov a podrobnejšom skúmaní týchto zlúčenín.
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Abstrakt
Vzhlaďom na problém bakteriálnej rezistencie, ktorému v súčasnosti moderná medicína čelí, dostáva
priestor alternatívna medicína, napríklad apiterapia, ktorá sa zaoberá možnosťou liečenia pomocou včelích
produktov. V našej štúdii sme použili niekoľko druhov slovenského včelieho medu a manukový med,
pochádzajúci z Nového Zélandu, ktorý je oficiálne schválený na medicínske použitie. Na identifikáciu látok
proteínovej povahy prítomných v mede sme využili separačné analytické metódy (HPLC, SDS-PAGE)
a imunodetekčné metódy. Zistili sme, že antibakteriálny včelí peptid defenzín-1 sa nachádza vo všetkých
testovaných slovenských medoch, avšak jeho koncentrácia v jednotlivých medoch je rozdielna. Na rozdiel od
slovenských medov, manukový med obsahuje defenzín-1 v modifikovanej neaktívnej forme. Prítomnosť
defenzínu-1 zvyšuje antibakteriálny potenciál medu. Preto slovenské medy, resp. niektoré z nich by mohli nájsť
v budúcnosti uplatnenie v klinickej praxi.

Kľúčové slová: med; antibakteriálny peptid; apiterapia

Úvod a formulácia cieľa
Časté a nadmerné používanie antibiotík je v súčasnosti bežnou praxou pri liečení
infekcií bez priameho dokázania pôvodcu infekcie. V mnohých prípadoch ide o infekcie
vírusového pôvodu kde aplikácia antibiotík nemá žiaden vplyv na stav infekcii. Za posledných
10 rokov bolo schválených len niekoľko nových antibiotík a v priebehu ich používania sa
zaznamenal výskyt bakteriálnych izolátov rezistentných na tieto antibiotiká [1] . Z tohto
dôvodu je potrebné identifikovať a získať antimikrobiálne látky, na ktoré si baktérie nevedia
získať rezistenciu. Jednou z alternatív sú prírodné antimikrobiálne produkty, ktorých účinnosť
je overená a nemenná po stáročia.
Včelí med sa používa v medicíne už od nepamäti [2]. Spolu s ďalšími včelími
produktami, ako je materská kašička a propolis, sa využívali okrem liečenia infekcií aj na
prevenciu, keďže majú schopnosť stimulovať imunitný systém. A práve v súčasnosti, keď
spotreba antibiotík celosvetovo stúpa a s tým aj problém stále sa rozširujúcej rezistencie, sa
dostáva do pozornosti využívanie prírodných produktov v podobe alternatívnej medicíny.
Napríklad apiterapia, liečba včelími produktmi.
Využívanie včelieho medu na liečebné účely predstavuje ekonomicky nenáročnú, ale
zároveň účinnú terapiu. Vo svete sú na medicínske účely schválené a používané tzv.
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medicínske medy vrátane najpoužívanejšieho manukového medu [3]. Manukový med je
spracovaný z nektáru kvetov kríku Leptospermum scoparium rastúceho v Austrálii a
na Novom Zélande. Oproti slovenským medom má iné zloženie a keďže tvorí základ
medicínskeho medu, jeho trhová cena je podstatne vyššia. Ako dominantný antibakateriálny
faktor manukového medu bol identifikovaný metylglyoxál, 1,2-dikarbonyl nachádzajúci sa aj
v iných potravinách ako pivo, víno alebo chlieb [4]. V manukovom mede je jeho koncentrácia
až 100-násobne vyššia oproti iným medom, čo na jednej strane prispieva k zvýšenej
antibakteriálnej aktivite oproti iným druhom medu, zároveň ale vyvoláva otázky
o bezpečnosti, nakoľko sú známe jeho silné cytotoxické účinky [5].
Keďže metylglyoxál predstavuje vysokoreaktívny prekurzor vzniku toxických
a antigénnych intermediárnych a koncových produktov neenzýmovej glykácie tzv. AGE
(advanced glycation end products) produktov, je opodstatnený skríning ďaľších medov
s potenciálnym terapeutickým účinkom.
Na základe in vitro štúdií o antibakteriálnej aktivite slovenských medov vyplýva, že niektoré
slovenské medy majú potenciál stať sa medicínskymi medmi [6]. Základným predpokladom je
však kompletná identifikácia antibakteriánych zložiek slovenských medov.
Preto sa v predloženej práci venujeme identifikácii vybraných antibakteriálnych
zložiek slovenských medov. Tieto poznatky by mohli z našich medov urobiť produkty vhodné
na liečenie, ktoré by boli ľahko dostupné.

Materiál a metódy
Ultrafiltrácia: Z každého druhu medu sme navážili 2,5 g, ktorý sme rozpustili
v deionizovanej vode do výsledného objemu 5ml a získali tak 50% (w/v) roztok medu.
Vzorku sme zvortexovali do úplnej čírosti. Tekutý roztok sme následne prefiltrovali cez 0.22
µm PES filter (Millipore) a potom koncentrovali centrifugáciou pri 5000 g pri laboratórnej
teplote v koncentračných skúmavkách Vivaspin 6 (Sartorius) s vylučovacím limitom 5 kDa,
do výsledného objemu 500 µl. Získaný retenát sme následne premyli 5 ml deionizovanej vody
a koncentorovali ďalej v koncentračných skúmavkách typu Vivaspin 500 s limitom
vylučovania proteínov 5kDa až do výsledného objemu 100 µl. Získané koncentrované
retenáty sme uchovali pri -20°C.
Príprava extraktov včelích medov: Z každého druhu medu sme najskôr navážili 10 g
a následne doplnili destilovanou H2O (pH ∼ 2) do výsledného objemu 40 ml. Zmes sme
zhomogenizovali na vortexe.

27

BIOLÓGIA

Purifikačné kolóny SePac C18 sme najskôr aktivovali premytím 100% metanolom
a potom ekvilibrovali destilovanou H2O (pH ∼ 2) . Cez takto aktivované kolónky sme
pretlačili roztok medu pomocou 50 ml striekačky s prietokom približne 5 ml/min. Po jej
naviazaní sa sme kolónu opäť premyli destilovanou H2O (pH ∼ 2) . Následne sme vytesňovali
naviazaný materiál aplikáciou 2 ml 80% metanolu a elučný materiál sme zachytávali do
pripravených skúmaviek. Kolóny sme potom ešte raz premyli vodou a zafixovali 100%
metanolom. Získaný eluát sme zlyofilizovali a uchovali pri -20°C.
SDS-PAGE a Western Blot Analýza: Z pripravených ultrafiltrovaných vzoriek medu sme
odobrali 15 µg a elektroforeticky (MiniProtean, Bio-Rad, USA) ich separovali v 12%
polyakrylamidovom géli (Maniatis et al., 1989). Proteíny sme následne preniesli na
nitrocelulózovú membránu (Hybond-C, Amersham, USA) v systéme Trans-Blot SD Semi-Dry
Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad, USA). Membránu sme vložili do blokovacieho
roztoku 1 % BSA v TBST (20ml). Blokovací roztok spolu s primárnou protilátkou,
purifikovanou králičou polyklonálnou protilátkou voči rekombinantnému včeliemu defenzínu1 a nechali sme pôsobiť cez noc. Protilátka bola nariedená 1:140 v TBST pufri.
Na druhý deň sme membránu vymývali s TBST, pričom roztok sme každých 10 minút
vymieňali opakovane 4krát. Následne sme nechali membránu inkubovať počas 2 hodín
s TBST pufrom, ktorý obsahoval sekundárnu protilátku, kozie anti-králičie HRP-linkované
protilátky (Promega, WI, USA) riedené v pomere 1:2500. Imunoreaktívne bandy sme
detekovali kolorimetricky v roztoku s rozpustenou SigmaFast 3,3 – diaminobenzidínovými
tabletami (Sigma-Aldrich, UK) a 0,03 mM NiCl2, aby sme dostali výraznejší signál.
HPLC: Vysoko účinná kvapalinná chromatografia na reveznej fáze nám slúžila na purifikáciu
včelieho defenzínu-1 zo vzoriek medu podľa schopnosti a rýchlosti prechádzania kolónou
s C18 matrixom. Vzorky medov po predchádzajúcej purifikácii na SePac C18 kolónkach sme
aplikovali na HPLC C18 kolónu.
Pri purifikácii sme použili nasledovný program a usporiadanie aparatúry.
A roztok – ultra čistá voda s 0,1% TFA
B roztok– acetonitril s 0,1% TFA
Po ekvilibrácii kolóny roztokom A, sme 50 µl vzorky extraktu medu doplnených o 150
µl dH2O naniesli na kolónu. Purifikácia defenzínu-1 prebiehala gradientovým spôsobom (0 90%) počas 75 minút a nasledovala 10 min pri 100% roztoku B. Prietok kolónou sme
nastavili na 0,3 ml/min a frakcie sme zbierali po 1ml. Potom sme všetky frakcie zlyofilizovali
a neskôr ďalej analyzovali na prítomnosť antibakteriálnej aktivity.
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Antimikrobiálny difúzny test: Antimikrobiálnu aktivitu rôznych druhov medu, resp. rôznych
frakcií po chromatografickom rozdelení vzoriek sme testovali pomocou difúzneho testu
s použitím Micrococcus luteus ako modelovej G+ baktérie, ktorá sa často používa na testovnie
antibakteriálnych vlastností. Jednu bakteriálnu kolóniu získanú z kultúry, pripravenej
predchádzajúci deň sme rozsuspendovali v 4 ml PBS roztoku a jej hustotu sme upravili
pomocou denzitometra na hodnotu 108 CFU/ml. 100 µl z tejto suspenzie sme inokulovali do 8
ml 0,7% (w/v) LB média a približne po 10 ml sme rozliali do 90 mm Petriho misiek s tuhým
LB agarom. Po stuhnutí agaru sme v agare vyrobili 2 mm dierky a pridali 4 µl vzorky.
Antimikrobiálnu aktivitu sme určovali poďla priemeru zóny inhibície, ktorá sa vytvorila po
inkubácii misiek počas 18 hodín pri teplote 30°C.

Výsledky a diskusia
MRJP 1

→

Defenzín1 →

Obr. 1 Elektroforetická analýza 50% roztok medov
1. dráha – slnečnica, 2. dráha – medovica Bardejov, 3. dráha – manuka, 4. dráha – medovica Liptovský
Hrádok

Obr. 2 Chromatografický profil slnečnicového medu, defenzín1 vyteká z C18 kolóny okolo 50 min.
(11/12 frakcia)
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Obr. 3 Závislosť medzi obsahom defenzínu podľa western blot analýza a antimikrobiálnou aktivitou vybraných
druhov medu podľa veľkosti inhibičnej zóny z antimikrobiálych difúznych testov
1.+ 2. dráha – agát, 3. dráha – hloh, 4. dráha – slnečnica, 5. + 6. dráha – medovica, 7. dráha – manuka (bez
aktivity)

Podľa

predložených

výsledkov

vidíme,

že

sú

rozdiely

medzi

obsahom

antimikrobiálnych látok vo vybraných slovenských medoch a v medicínskom mede z Nového
Zélandu, manuke. Po elektroforetickom rozdelení proteínov sme detekovali v manukovom
mede modifikácie hlavného včelieho proteínu, MRJP1, zatiaľ čo defenzín 1 nebol prítomný
vôbec (Obr. 1). Predpokladáme, že je to v dôsledku vysokého obsahu metylglyoxálu, ktorý
manuka obsahuje. Túto hypotézu potvrdila nasledovná western blot analýza. Po detekcii
proteínov špecifickými protilátkami, sa nepotvrdila prítomnosť defenzínu1 v manukovom
mede. V slovenských medoch sme jeho prítomnosť detekovali.
Antimikrobiálnu aktivitu slovenských medov sme potvrdili prostredníctvom difúznych
testov na kultúre Micrococcus luteus , do ktorej sme pridali koncentrované, chromatograficky
rozdelené vzorky medu a po 24hodinovej inkubácii sme pozorovali inhibičné zóny. Ako
najaktívnejšie sa ukázali byť frakcie 10. – 12., ktoré obsahovali proteíny vytečené z kolóny
okolo 50 minúty, čo zodpovedá elučnému času defenzínov. Takisto sme pozorovali závislosť
medzi množstvom defenzínu1 detekovaného pomocou western blot analýzy a veľkosťou zóny
inhibície (Obr. 3). Manuka v tomto prípade nebola aktívna.

Záver
Podarilo sa nám dokázať, že slovenské medy obsahujú antimikrobiálny peptid
defenzín1 a majú preukázateľnú antimikrobiálnu aktivitu. Tieto zistenia podporujú možnosť
ich využitia ako terapeutických medov v budúcnosti.
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Majú voľne žijúce vtáky na Slovensku Q- horúčku?
Lenka Berthová, Eva Špitalská
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Oddelenie rickettsiológie, Dúbravská cesta 9,
845 05 Bratislava, lenka.bertova@savba.sk

Abstrakt
Q – horúčka je celosvetovo rozšírené ochorenie vyvolané Gram-negatívnou intracelulárnou baktériou
Coxiella burnetii. Hlavným rezervoárom infekcie sú hovädzí dobytok, ovce a kozy, teda jedná sa o primárne
zoonózu. Pre prenos infekcie sú najvýznamnejšie produkty pôrodu (placenta, plodové vody). Miesto pôrodu je
zamorené aj niekoľko rokov (Coxiella burnetii vytvára termorezistentné a odolné spóry). Na ekológii patogénu
môžu participovať aj vtáky. Na zistenie prevalencie Coxiella burnetii voľne žijúcich vtákov sme odchytili 371
jedincov z viacerých lokalít Slovenska. Pomocou PCR diagnostiky sme detekovali 12,13 % prevalenciu
patogénom. Zistili sme, že najohrozenejšou skupinou vtákov sú populácie hľadajúce potravu na zemi a
v blízkosti družstiev alebo polí, kde prebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť (najmä hnojenie
exkrementami infikovaných zvierat).

Kľúčové slová: Coxiella burnetii; vtáky; Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Pôvodcom Q – horúčky je gramnegatívna intracelulárna baktéria Coxiella burnetii.
Prvýkrát bola zaznamenaná v Austrálii v roku 1935, odkiaľ prenikla do Spojených štátov
amerických a následne do Európy. V súčasnosti je celosvetovo rozšírená. V päťdesiatych
rokoch sa prejavila epidémiami a epizoóciami v severnej časti Českej republiky a na
západnom Slovensku, v šesťdesiatych rokoch na západnom, ale najmä na strednom Slovensku
a v sedemdesiatych rokoch aj na východnom Slovensku. Vážnosť epidemiologickej
a epizootologickej situácie na Slovensku podčiarklo odkrytie prírodných ohnísk tejto nákazy
[1, 2, 3].
Hlavným rezervoárom patogénu sú veľké hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok,
ovce, kozy). V ich chovoch pevne zakotvila, je teda primárne zoonózou. Mliekom zvieraťa sa
baktéria vylučuje, ale oveľa významnejšie pre prenos infekcie sú placenta a plodové vody,
ktoré dokážu kontaminovať miesto a okolie pôrodu termorezistentnými spórami prežívajúcimi
aj niekoľko rokov [4]. Na ekológii C. burnetii participujú i iné stavovce ako psy a mačky a
taktiež synantropné hlodavce (myši, potkany) alebo vtáky [5].
Pravdepodobná cesta infekcie C. burnetii vtákov je orálne, dýchacími cestami
a podkožne pohrýznutím ektoparazitmi. Napríklad vrany a havrany často sa vyskytujúce
v blízkosti fariem a bitúnkov sa môžu ľahko nakaziť hľadaním si potravy (napr. odpady zo
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spracovania hospodárskych zvierat) [4].
Za cieľ práce sme si zvolili zmapovať prevalenciu C. burnetii voľne žijúcich
spevavcov zo Slovenska.

Materiál a metódy
Spolu 371 vtákov sme odchytili do nárazových sietí japonského typu v období od
24.10.2008 do 14.9.2010 na viacerých lokalitách Slovenska (Tab. 1). Niekoľko kvapiek krvi
(približne 30µl) sme hneď po odobratí konzervovali alkoholom (96 % etanol)
v mikroskúmavkách a skladovali pri teplote 5-7 °C. Na izoláciu DNA sme použili kit
NucleoSpin® Tissue od spoločnosti Promega podľa pokynov výrobcu. Izolovaná DNA bola
skladovaná pri teplote –20 °C.
Na určenie prítomnosti C. burnetii sme použili metódy molekulárnej biológie založené
na PCR [6] s využitím špecifických génov (gén com1 kódujúci 27-kDa imunoreaktívny
proteín asociovaný s vonkajšou membránou C. burnetii).
Výsledný PCR produkt bol vizualizovaný na 2 % agarózovom géli s Good View.
V každej reakcii bola použitá pozitívna aj negatívna kontrola (ddH2O namiesto templátu).

Výsledky a diskusia
Z 371 vyšetrených vzoriek krvi vtákov bolo 45 (12,13 %) pozitívnych na prítomnosť
patogénu C. burnetii.
Vyhodnocovali sme niekoľko faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť prevalenciu
patogénom. Ako prvý sme sledovali rozdiel v prevalencii medzi pohlaviami hostiteľov.
Samice boli viac infikované (15,79 %, N=171) ako samce (9 %, N=200).
Druhým faktorom bol druh hostiteľa. Porovnaním prevalencie u jednotlivých druhov
vtákov (Tab. 1) sme zistili, že najviac boli infikované druhy Parus cristatus (100 %, N=1),
Serinus serinus (66,67 %, N=3) a Pica pica (60 %, N=10). Naopak bez infekcie boli druhy
Acrocephalus palustris, Aegithalos caudatus, Alcedo athis, Anthus spinoletta, Carduelis
cannabina, C. spinus, Coccothraustes coccothraustes, Columba livia f. domestica,
Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Jynx torquilla, Lanius collurio, Luscinia
megarhynchos, L. megarhynchos, Muscicapa striata, Parus caeruleus, P. montanus, P.
palustris, Passer montanus, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus trochilus, P. trochilus,
Picus viridis, Prunela modularis, Scolopax rusticola, Sitta europea, Streptopelia turtur,
Sylvia borin, S. communis a S. curruca. Počty odchytených jedincov z jednotlivých druhov sú
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uvedené v Tab. 1.

Tab. 1 Zoznam odchytených druhov vtákov
druh hostiteľa
Acrocephalus palustris

infikovaných

N

druh hostiteľa

infikovaných

N

0

1

Parus major

7

68

Aegithalos caudatus

0

8

Parus montanus

0

6

Alcedo athis

0

1

Parus palustris

0

3

Anthus spinoletta

0

4

Passer domesticus

1

2

Carduelis cannabina
Carduelis carduelis

0

1

Passer montanus

0

9

2

8

Phoenicurus ochruros

0

3

Carduelis chloris

1

8

Phylloscopus collybita

2

28

Carduelis spinus

0

4

Phylloscopus trochilus

0

4

C. coccothraustes

0

2

Pica pica

4

6

Columba livia f. domestica
Dendrocopos major

0

1

0

1

0

1

Picus viridis
Prunela modularis

0

2

Emberiza citrinella

1

4

Scolopax rusticola

0

1

Erithacus rubecula

0

19

Serinus serinus

2

3

Falco tinnunculus

6

32

2

1

3

Sitta europea
Streptopelia turtur

0

Ficedula albicollis

0

1

Fringilla coelebs
Jynx torquilla

1

5

Sylvia atricapilla

5

51

0

1

Sylvia borin

0

2

Lanius collurio
Luscinia megarhynchos

0

1

Sylvia communis

0

1

0

3

Sylvia curruca

0

5

Muscicapa striata
Parus caeruleus

0

1

Turdus merula

5

29

0

16

Turdus philomelos

1

8

Parus cristatus

1

1

Turdus pilaris

2

5

Posledným faktorom, ktorý sme vyhodnocovali, boli rozdiely v prevalencii baktériou
C. burnetii v závislosti od lokality odchytu vtákov (Tab. 2). Najvyššia prevalencia (37,5 %)
bola zaznamenaná na lokalitách Kanianka – pasienky (N=16) a Kanianka – priehrada (N=16).
Vtáky, v krvi ktorých nebol patogén objavený, boli odchytené na lokalitách Roháčske plesá
(N=19) a ZOO Bratislava (N=9).
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Tab. 2 Rozdiely v prevalencii Coxiella burnetii medzi lokalitami odchytu vtákov
infikované (%)

N

Kanianka - pasienky

37,5

16

Kanianka - priehrada

37,5

16

Bratislava

18,75

32

Dolné Vestenice

17,3

52

Jurský Šúr

7,5

80

Kanianka - obec

5,74

87

Nováky

2,04

49

Roháčské plesá

0

19

ZOO Bratislava

0

16

Malá Fatra

0

4

Sledovali sme niekoľko faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť prevalenciu patogénom C.
burnetii (pohlavie, druh a lokalita odchytu jedinca). Zaznamenali sme rozdiely v prevalencii
medzi pohlaviami, ale za významnejší hodnotíme rozdiel medzi druhmi hostiteľov. Zistili
sme, že niektoré z druhov vtákov, ktoré si aktívne vyhľadávajú potravu na zemi, sú viac
infikované ako druhy, ktoré sa živia iným spôsobom, napr. výlučne hmyzom.
Ako najvýznamnejší sme vyhodnotili faktor lokalita odchytu jedinca. Najvyššia
prevalencia bola na lokalitách Kanianka – pasienky a Kanianka – priehrada (Tab. 2). Tento
fakt je podmienený prítomnosťou družstva v tesnej blízkosti lokality (menej ako 1km).
Neďaleko od lokality Kanianka – pasienky sa nachádza družstvo, dobytok ktorého sa pasie na
spomínaných pasienkoch. Je vysoká pravdepodobnosť prenosu infekcie z družstva na
neďaleký pasienok, ktorý je aktívne využívaný každý rok. Lokalita Kanianka – priehrada je
v tesnej blízkosti v súčasnosti už nefunkčného družstva a polí, ktoré sú pravidelne hnojené
družstvom spomínaným vyššie. Vtáky hniezdiace v blízkosti priehrady zaletúvajú v období
hniezdenia na tieto neďaleké polia za potravou, kde sa infikujú. Túto hypotézu potvrdzuje aj
fakt, že z lokality Kanianka – priehrada pochádza vzorka 11 mláďat Turdus merula a 5
mláďat Turdus pilaris, ktorým bola odobratá krv na hniezde, teda v čase odberu boli ešte
kŕmené rodičmi. Vtáky majú akčný rádius aj niekoľko kilometrov denne, ale v období
hniezdenia sú viazané na lokalitu a teda aj potravu pre mláďatá vyhľadávajú len v blízkosti
hniezda. Ďalším dôkazom je nulová prevalencia u vtákov z lokalít Roháčské plesá, ZOO
Bratislava a NP Malá Fatra, v blízkosti ktorých sa žiadne aktívne družstvo nenachádza a ani
neprebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť alebo hnojenie exkrementami.
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Záver
Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu baktériou C. burnetii, spôsobujúcou Q –
horúčku, u voľne žijúcich vtákov na Slovensku. Na spolu 10 lokalitách sme zozbierali vzorky
z 371 jedincov, ktoré sme vyhodnotili na prítomnosť patogénu pomocou polymerázovej
reťazovej reakcie podľa Špitalskej & Kocianovej [6]. Infikovaných bolo 45 (12,13 %)
jedincov. Sledovaním troch faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť prevalenciu, sme zistili, že
najvýznamnejší je lokalita odchytu vtákov. V tesnej blízkosti lokalít s najvyššou prevalenciou
(Kanianka – pasienky a Kanianka – priehrada) sa nachádza družstvo alebo prebieha intenzívna
poľnohospodárska činnosť. Zistili sme, že najohrozenejšou skupinou vtákov sú populácie
zdržiavajúce sa v blízkosti družstiev a fariem, prípadne polí hnojených exkrementami
infikovaných zvierat a predovšetkým tie druhy vtákov, ktoré si hľadajú potravu na zemi.
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Abstrakt
Matka prostredníctvom depozície hormónov do žĺtka môže ovplyvniť behaviorálny vývin potomstva
a tak mu pomôcť adaptovať sa na prevládajúce podmienky prostredia. Ovplyvnenie jedinca maternálnymi
hormónmi hrá významnú úlohu pri prežití jedinca a pri jeho reprodukčnom úspechu. V našom výskume sme sa
zamerali na vplyv maternálneho testosterónu na reprodukčné správanie prepelíc japonských (Coturnix japonica)
selektovaných na vysoké (HET) a nízke (LET) hladiny testosterónu v žĺtku. Kvantifikovali sme vybrané prejavy
reprodukčného správania samcov (latencia k 1. kopulácii, počet kopulácii, dĺžka naháňania, dĺžka úplných a
neúplných cyklov, počet neúplných cyklov, latencia k naháňaniu, počet výskokov, a čas strávený v rovnakom
kvadrante) v teste s neznámymi samicami z vlastnej línie a kontrastnej línie. Nezistili sme rozdiely
v reprodukčnom správaní LET a HET samcov, hoci LET samce vykazovali vyššiu intenzitu reprodukčných
prejavov so samicami HET v porovnaní so samicami vlastnej línie.

Kľúčové slová: maternálny testosterón; reprodukčné správanie; prepelica japonská.

Úvod a formulácia cieľa
Behaviorálny vývin je komplexný proces zahŕňajúci interakcie medzi genetickými
a environmentálnymi vplyvmi. Jeden z významných faktorov v ontogenéze behaviorálnych
znakov mláďat je vplyv matky [1], ktorá prostredníctvom depozície maternálnych hormónov
do vajcia môže formovať individuálne odpovede na rovnaké stimuly. Takto zvýšená
fenotypová plasticita potomstva má dôležitú úlohu pri prežití, reprodukčnej stratégii
a reprodukčnom úspechu [2]. Maternálne steroidy v žĺtku môžu ovplyvniť agonistické
správanie a výber partnera aj prostredníctvom účinkov na telesné rozmery a fyzický stav
alebo prostredníctvom účinkov na neuroendokrinný systém [3]. Maternálne androgény môžu
mať dlhodobé dôsledky aj na androgénmi sprostredkované fenotypové charakteristiky
potomstva, ktoré zahŕňajú androgén-dependentné sekundárne pohlavné znaky samcov [4].
Aplikácia testosterónu do vajcového žĺtka napodobňujúca zvýšenie testosterónu
maternálneho pôvodu výrazne ovplyvňuje expresiu behaviorálneho a fyziologického fenotypu
prekociálnych druhov vtákov, medzi ktoré patrí aj prepelica japonská (Coturnix japonica).
V súlade s hypotézou, že zvýšená hladina androgénov počas skorej ontogenézy posúva
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individuálne behaviorálne fenotypy k proaktívnej forme [5], prepelice vyliahnuté z vajec so
zvýšenou hladinou testosterónu vykazujú menšiu sociabilitu a sú odvážnejšie v porovnaní
s kontrolnými jedincami [5]. Expozícia testosterónu počas embryonálneho vývinu ovplyvňuje
behaviorálne odpovede prekociálnych vtákov na rôznych stupňoch ontogenetického vývinu.
Zmeny behaviorálnych odpovedí sa prejavili u mláďat [6], ale aj u dospelých jedincov [3].
Experimentálne zvýšenie testosterónu vo vajci bažanta poľovného (Phasianus colchicus),
spôsobilo rozdiely v reprodukčnom správaní. Samice vyliahnuté z vajec so zvýšeným
obsahom testosterónu kopulovali menej v porovnaní s kontrolnými samicami. Naopak
testosterónom ovplyvnené samce vykazovali vyšší počet kopulácii v porovnaní s kontrolnými
samcami, čo sa prejavilo najmä pri párení zo samicami vyliahnutými z kontrolných vajec [3].
Za

účelom

definovania

vplyvu

maternálnych

androgénov

na

fyziologické

a behaviorálne charakteristiky boli na našom pracovisku vytvorené genetické línie prepelíc
japonských selektovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu deponovaného do žĺtka [7].
Cieľom tejto práce bolo študovať, ako sa odlišný obsah maternálnych androgénov,
zmenených prirodzeným spôsobom, prejaví na reprodukčnom správaní samcov testovaných
so samicami vlastnej alebo kontrastnej línie.

Materiál a metódy
Ako pokusné zvieratá boli využité prepelice japonské z chovu Ústavu biochémie
a genetiky živočíchov SAV (ÚBGŽ SAV) v Ivanke pri Dunaji a pokus bol schválený Etickou
komisiou na ÚBGŽ SAV. Prepelice pochádzali zo štvrtej generácie z línií selektovaných na
vysoké (HET) a nízke (LET) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku. Dospelé zvieratá boli
chované v klietkach, 2 samice s jedným samcom, s neobmedzeným prístupom k vode
a krmivu (HYD 10). Svetelný režim LD bol 14:10 h so začiatkom svetlej fázy o 6:00 hod.
Prepelice boli vo veku 43 - 44 týždňov podrobené testu reprodukčného správania.
Jeden deň pred testom boli samice oddelené od samcov (11 samcov z každej línie),
ktorí zostali individuálne vo svojich pôvodných klietkach. Samice boli preložené do
skupinových klietok. Test reprodukčného správania bol vykonaný v dvoch po sebe idúcich
dňoch. Prvý deň bol samec testovaný s neznámou samicou zo svojej línie (uniformné páry),
druhý deň bol ten istý samec testovaný so samicou z opačnej línie (krížové páry).
Testované boli vždy 3 samce súčasne z každej línie. Prvé tri samce boli testované vo
svojich domácich klietkach a tak nebola potrebná aklimatizácia. Ďalšie samce mali na
aklimatizáciu 10 minút. Priehradky medzi vybranými klietkami boli oddelené nepriehľadným
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kartónom. Do klietky ku samcovi bola vložená neznáma samica a počas nasledovných 15
minút boli zaznamenávané prejavy reprodukčného správania:
• latencia k 1.kopulácii (čas zaznamenaný od vloženia samice do klietky k samcovi po
prvú kopuláciu),
• počet kopulácii,
• dĺžka naháňania (celkový čas cyklov, ktoré skončili úspešnou alebo neúspešnou
kopuláciou),
• dĺžka úplných cyklov (celkový čas cyklov, ktoré začali naháňaním a skončili úspešnou
kopuláciou),
• dĺžka neúplných cyklov (celkový čas cyklov, ktoré neskončili úspešnou kopuláciou),
• počet neúplných cyklov (počet cyklov, ktoré neskončili úspešnou kopuláciou),
• latencia k naháňaniu (čas zaznamenaný od vloženia samice do klietky k samcovi po
začiatok prvého naháňania samice samcom),
• počet výskokov (počet výskokov samca na samicu v snahe kopulovať).
Ako pomocný parameter pri hodnotení reprodukčného správania bol meraný aj spoločne
strávený čas, ktorý by mohol byť indikátorom znášanlivosti samca a samice. Počas
vyhodnocovania bola klietka rozdelená na 4 kvadranty a bol zaznamenávaný čas, ktorý
strávili prepelice v jednom kvadrante.
Testovacie klietky boli nahrávané kamerou a následne z videozáznamov bolo
hodnotené reprodukčné správanie a spoločne strávený čas.
Dáta zo zaznamenávaných behaviorálnych prejavov nezodpovedali normálnemu
rozdeleniu, a preto sme na štatistickú analýzu použili neparametrické testy. LET a HET samce
boli vzájomne porovnávané Mann-Whitney-U testom a rozdiely medzi správaním
v uniformných a krížových pároch boli v rámci každej línie analyzované párovým
Wilcoxonovým testom.

Výsledky a diskusia
V uniformných pároch so samicou z vlastnej línie sa LET samce nelíšili od HET
samcov v latencii k 1. kopulácii (U= 48,5; p= 0,438) (Obr. 1A), v počte kopulácii (U= 46,5;
p= 0,0,365) (Obr. 1B), v dĺžke naháňania (U= 48; p= 0,438) (Obr. 2A), v latencii k naháňaniu
(U= 41; p= 0,217) (Obr. 2B) a v čase strávenom v rovnakom kvadrante (U= 40; p= 0,193)
(Obr. 3).
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Porovnanie LET samcov s HET samcami v krížových pároch so samicou z opačnej
línie rovnako nepreukázalo signifikantné rozdiely v hodnotených parametroch reprodukčného
správania a v čase strávenom v rovnakom kvadrante.
LET samce vykazovali kratšiu latenciu ku kopulácii (Z= 2,366; p < 0,05) a vyšší počet
kopulácií (Z= 2,201; p < 0,05) v krížových pároch so samicou z HET línie v porovnaní
s uniformnými pármi so samicou z vlastnej línie. Navyše LET samce mali tendenciu stráviť
dlhší čas v spoločnom kvadrante so samicami z HET línie (Z= 1,689; p= 0,091) v porovnaní
so samicami z vlastnej línie LET. V ostatných hodnotených parametroch reprodukčného
správania sme nezistili rozdiely medzi uniformnými a krížovým pármi LET samcov.
HET samce nevykazovali signifikantné rozdiely v teste reprodukčného správania so
samicou z vlastnej línie v porovnaní so samicou LET línie. Uniformné a krížové páry HET
samcov sa nelíšili ani v čase strávenom so samicou v spoločnom kvadrante.

Obr. 1 Latencia k 1. kopulácii (A) a počet kopulácií (B) samcov z línie selektovanej na nízke hladiny
testosterónu vo vajcovom žĺtku (LET: n= 11) a samcov z línie selektovanej na vysoké hladiny testosterónu vo
vajcovom žĺtku (HET: n= 11) v pároch so samicami z vlastnej línie (UP) a so samicami z opačnej línie (KP).
Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. *p< 0,05.
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Obr. 2 Dĺžka naháňania (A) a latencia k naháňaniu (B) samcov z línie selektovanej na nízke hladiny testosterónu
vo vajcovom žĺtku (LET: n= 11) a samcov z línie selektovanej na vysoké hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku
(HET: n= 11) v pároch so samicami z vlastnej línie (UP) a so samicami z opačnej línie (KP). Hodnoty sú
udávané ako priemer ± S.E.M.

Obr. 3 Čas strávený v rovnakom kvadrante samcov z línie selektovanej na nízke hladiny testosterónu vo
vajcovom žĺtku (LET: n= 11) a samcov z línie selektovanej na vysoké hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku
(HET: n= 11) v pároch so samicami z vlastnej línie (UP) a so samicami z opačnej línie (KP). Hodnoty sú
udávané ako priemer ± S.E.M.

Záver
Vyhodnotenie prejavov reprodukčného správania prepelíc japonských z línií
divergentne selektovaných na vysoký a nízky obsah maternálneho testosterónu v žĺtku
preukázalo signifikantný rozdiel len u LET samcov, ktorí vykazovali kratšiu latenciu k 1.
kopulácii a vyšší počet kopulácií so samicami z línie HET v porovnaní so samicami z vlastnej
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línie. LET samce mali aj tendenciu stáviť dlhší čas v spoločnom kvadrante so samicami z
HET ako LET línie. Nezistili sme rozdiely v reprodukčnom správaní LET a HET samcov,
ktoré by naznačovali výrazné dôsledky maternálneho testosterónu na reprodukčnú úspešnosť
potomstva oboch línií. Výsledky poukazujú na komplexnosť prejavov reprodukčného
správania, ktoré môžu byť ovplyvnené selekciou a mali byť ďalej analyzované.
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Abstrakt
Rodina glykozidových hydroláz (GH) 57 obsahuje sekvencie amylolytických enzýmov a proteínov
z extrémofilných prokaryotov, z ktorých iba ~2% je biochemicky charakterizovaných ako α-amyláza,
amylopululanáza, glukán-vetviaci enzým, 4-α-glukanotransferáza, maltogénna amyláza a α-galaktozidáza.
Priestorové štruktúry sú vyriešené pre vetviace enzýmy a 4-α-glukanotransferázu. V rodine je využívaný retenčný
reakčný mechanizmus s katalytickou mašinériou (Glu ako katalytický nukleofil a Asp ako donor protónu) v rámci
(β/α)7-barelovej domény. Súčasná štúdia je založená na bioinformatickej analýze 922 sekvencií z rodiny GH57
a prináša ich rozdelenie do 8 skupín: α-amylázy (2 skupiny), 4-α-glukanotransferázy, glukán-vetviace enzýmy,
amylopululanázy, α-galaktozidázy, maltogénne amylázy a α-amylázam sekvenčne podobná skupina
hypotetických proteínov. Pre každú skupinu sú identifikované unikátne sekvenčno-štruktúrne črty, čo je možné
využiť pre priradenie správnej enzýmovej špecificity pre hypotetické GH57 proteíny, ako aj v proteínovom
dizajne týchto priemyselne zaujímavých amylolytických enzýmov.

Kľúčové slová: amylolytické enzýmy; bioinformatická analýza; extrémofily; sekvenčné črty

Úvod a formulácia cieľa
Rodina 57 glykozidových hydroláz (GH57) [1] je v systéme CAZy klasifikácie
enzýmov aktívnych voči sacharidom [2] známa ako tzv. druhá α-amylázová rodina. Patria
do nej prevažne amylolytické enzýmy (α-amylázy, amylopululanáza, glukán-vetviaci enzým,
4-α-glukanotransferáza, maltogénna amyláza a α-galaktozidáza), ale aj α-amylázam sekvenčne
podobné proteíny s pravdepodobne bez enzýmovej funkcie [3]. Podobne existujú aj proteíny
rBAT a 4F2hc v hlavnej α-amylázovej rodine GH13 [4, 5]. Rodina GH57 obsahuje viac než
700 enzýmov a proteínov prevažne z extrémofilných zdrojov ríš Archaea (1/4) a Bacteria
(3/4). Doteraz bolo biochemicky charakterizovaných len menej ako 2% proteínov tejto rodiny
[1, 2]. Jej členovia využívajú retenčný reakčný mechanizmus a majú typickú štruktúru
katalytickej domény, tvorenú tzv. (β/α)7-barelom [6, 7]. Pred niekoľkými rokmi boli popísané
základné konzervované sekvenčné regióny (KSR), v ktorých sa nachádza okrem katalytického
nukleofilu (Glu) a donora protónu (Asp) aj niekoľko ďalších, funkčne dôležitých zvyškov [8].
Hlavným cieľom práce bolo priradenie pravdepodobnej špecificity čo najväčšiemu
počtu hypotetických, biochemicky necharakterizovaných proteínov z rodiny GH57 na základe
identifikácie unikátnych sekvenčno-štruktúrnych čŕt v ich KSR. Ďalším cieľom bolo aj
rozdelenie sekvencií do skupín (podrodín) s objasnením evolučných vzťahov v rodine GH57.
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Materiál a metódy
Aminokyselinové sekvencie proteínov rodiny GH57 boli získané nástrojom BLAST
[9] s využitím sekvencií doteraz charakterizovaných enzýmov. Výsledky boli doplnené
o dostupné sekvencie z databázy CAZy [2]. Bioinformatická analýza sekvencií hypotetických
GH57 proteínov bola uskutočnená s využitím bioinformatických databáz, serverov, nástrojov
a programov GenBank [10], UniProt [11], Pfam [12], Protein Data Bank (PDB) [13], Clustal
W2 a X [14], Phyre2 [15], Multiprot [16] a TreeView [17]. Na základe analýz v niekoľkých
postupných

kolách

boli

sekvencie

rozdelené

do

nami

zistených

8 podrodín

s charakteristickými, v rámci podrodiny veľmi podobnými, sekvenčno-štruktúrnymi motívmi
a pravdepodobnými enzýmovými špecificitami, ktoré boli následne porovnávané.

Výsledky a diskusia
Z niekoľko desiatok tisíc získaných sekvencií (väčšina bola zachytená viackrát) bol po
vytriedení pripravený súbor viac než tisíc unikátnych sekvencií, z ktorých 922 vykazovalo
podobnosť so známymi členmi rodiny GH57 (Tab. 1).

Tab. 1 Rozdelenie členov rodiny GH57 do jednotlivých podrodín na základe KSR a sekvenčno-štruktúrnych čŕt.
Podrodina

Proteíny Archaea Bacteria

Priemerná dĺžka
proteínu (AMK)

Priemerná dĺžka katalytickej
domény (AMK)

α-Amylázy

107

81

26

~450

~400

Amylopululanázy

211

65

146

~780

~550

Glukán-vetviace enzýmy

265

12

253

~550

~550

4-α-Glukanotransferázy

111

23

88

~670

~390

α-Galaktozidázy

27

16

11

~470

~360

α-Amylázy - skupina 2

124

12

112

~790

~400

Maltogénne amylázy

12

12

0

~590

~420

„α-Amylase-like“ proteíny

65

8

57

~450

~400

Spolu

922

229

693

~630

~480

Sekvencie boli vybrané na detailnú sekvenčnú analýzu a rozdelené do 8 skupín podľa
príslušných špecificít a sekvenčno-štruktúrnych podobností (Tab. 1). Pre jednotlivé enzýmové
špecificity boli identifikované KSR, ktoré môžu byť využité ako ich tzv. sekvenčné odtlačky
prstov (Obr. 1).
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AAMY_Mccja
APU_Thchy
BE_Thcko
4AGT_Thcli
AGAL_Pycfu
AMY2_Uncba
MGA_Pycfu
AMYL_Bcttm

KSR1
EVHQP
HQHQP
HTHIP
HNHQP
HGNLQ
HFYQP
HAYQP
EIHQI

KSR2
GNVELI
GNVEVT
GYVEVI
GQLEIV
GLIEIL
GHGNAI
EIVETL
GCCEFL

KSR3
RNTELI
WAAESA
WLPECA
WLTERV
WLPELA
WLPETA
WLPENV
RNSSLI

KSR4
YMDYETFGEH
TLDGENPVEN
PYDTELFGHW
HDDGEKFGVW
GTDIEFLGYR
ATDGETYGHH
SSDLESLVAN
FMELSALGMA

KSR5
LQTSDNLYY
AEASDWFWW
LEASDWQFL
AQCNDAYWH
AENSDARGW
EYLSNPWDA
FGVIDLLKM
LQASNNFRF

Obr. 1 Konzervované sekvenčné regióny vybraných zástupcov rodiny GH57. AAMY_Mccja - α-amyláza
z Methanocaldoccus jannaschii, APU_Thchy - amylopululanáza z Thermococcus hydrothermalis, BE_Thcko glukán-vetviaci enzým z Thermococcus kodakaraensis, 4AGT_Thcli - 4-α-glukanotransferáza z Thermococcus
litoralis, AGAL_Pycfu - α-galaktozidáza z Pyrococcus furiosus, AMY2_Uncba - α-amyláza z nekultivovateľnej
baktérie, MGA_Pycfu - maltogénna amyláza z Pyrococcus furiosus, AMYL_Bcttm - „α-amylase-like“ proteín
z Bacteroides thetaiotaomicron. Žltou sú vyznačené dôležité zvyšky, zúčastňujúce sa interakcií so substrátom.
Červenou sú zvýraznené oba katalytické zvyšky.

Obr. 2 Doménové usporiadanie vybraných reprezentantov jednotlivých podrodín rodiny GH57.
(a) α-amyláza z Methanocaldoccus jannaschii, (b) amylopululanáza z Thermococcus hydrothermalis, (c) glukánvetviaci enzým z Thermococcus kodakaraensis, (d) 4-α-glukanotransferáza z Thermococcus litoralis,
(e) α-galaktozidáza z Pyrococcus furiosus, (f) α-amyláza z nekultivovateľnej baktérie, (g) maltogénna amyláza
z Pyrococcus furiosus, (h) „α-amylase-like“ proteín z Bacteroides thetaiotaomicron. Katalytické domény sú
vyznačené zelenou farbou, α-helikálne C domény červenou farbou, domény pozostávajúce z α-helixov alebo
β-vlákien ružovou, resp. modrou farbou, B domény fialovou farbou, a signálny peptid, tzv. SLD domény a úsek
bohatý na treoníny - čiernou, tyrkysovou, resp. hnedou farbou.

Boli navrhnuté aj typické doménové usporiadania pre jednotlivé GH57 špecificity
(Obr. 2), kde v každej z nich nasleduje za katalytickým (β/α)7-barelom α-helikálna doména C.
Za touto α-helikálnou doménou v niektorých prípadoch nasledujú ďalšie α-helixy, alebo
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v amylopululanázach a 4-α-glukanotransferázach β-vláknové oblasti (Obr. 3), ktoré sú
u transferáz

pravdepodobne

zodpovedné

za

ich

transglykozylačnú

aktivitu

[6].

Amylopululanázy majú za touto doménou dva tzv. SLD motívy [18], ktoré sú ukončené
oblasťou bohatou na treoníny. U amylopululanáz a glukán-vetviacich enzýmov je katalytická
doména doplnená včlenením jednej alebo dvoch α-helikálnych B-domén [7].

(a)

(b)

(c)

Obr. 3 Štruktúrne modely vybraných zástupcov rodiny GH57. (a) 4-α-Glukanotransferáza z Thermococcus
litoralis (PDB [13] kód: 1K1W), (b) glukán-vetviaci enzým z Thermococcus kodakaraensis (PDB kód: 3N98),
(c) „α-amylase-like“ proteín z Bacteroides thetaiotaomicron (model vytvorený programom Phyre2 [15]).
Zelenou je vyznačená katalytická doména, červenou α-helikálna doména C a modrou C-terminálna β-vláknová
doména typická pre 4-α-glukanotransferázy [6]. Katalytické zvyšky sú vyznačené fialovou farbou
a sacharid v aktívnom mieste 4-α-glukanotransferázy a glukán-vetviaceho enzýmu šedou farbou.

Rodina GH57 je tvorená ôsmimi, navzájom jednoznačne odlíšiteľnými skupinami,
z ktorých každá má unikátne sekvenčno-štruktúrne črty, KSR a vlastnosti. Pre zistenie
evolučných vzťahov v tejto rodine extrémofilných amylolytických enzýmov boli vytvorené
dva fylogenetické stromy ich reprezentantov (Obr. 4) na základe KSR (Obr. 1) a kompletných
sekvencií katalytických domén. Oba stromy nie sú identické; zaujímavý je hlavne presun
skupín α-galaktozidáz a glukán-vetviacich enzýmov. Kým na úrovni KSR sú α-galaktozidázy
viac podobné maltogénnym amylázam a druhej skupine α-amyláz, na úrovni sekvencií
katalytických domén sú si viac podobné s amylopululanázami. Tento fakt je možné vysvetliť
tým, že na úrovni KSR sa práve tieto tri skupiny najviac odlišujú od „štandardu“ ostatných
piatich skupín rodiny GH57 viacerými prirodzenými mutáciami. Na úrovni KSR sú glukánvetviace enzýmy podobné amylopululanázam, no na úrovni sekvencií katalytických domén sú
už viac podobné 4-α-glukanotransferázam. Tento fakt je možné zdôvodniť tým, že rovnako
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ako 4-α-glukanotransferázy, tak aj glukán-vetviace enzýmy majú okrem hydrolytickej aktivity
aj transferázovú aktivitu, ktorú napr. α-amylázy nemajú. Obe skupiny α-amyláz majú unikátne
a navzájom málo podobné sekvenčné odtlačky prstov (KSR), ako aj celé sekvencie, a preto sa
nenachádzajú v jednom klastri. Napriek tomu skupina α-amyláz a proteínov im sekvenčne
podobných s mutáciami v jednom alebo oboch katalytických zvyškoch (tzv. „α-amylase-like“
proteínov) sa držia na oboch stromoch blízko pri sebe, čo je spôsobené veľkou podobnosťou
ako v ich celých sekvenciách, tak aj v ich KSR (Obr. 4).

(a)

(b)

Obr. 4 Evolučné stromy jednotlivých zástupcov rodiny GH57 založené na porovnaní konzervovaných
sekvenčných regiónov (a) a katalytických domén (b). AAMY_Mccja - α-amyláza z Methanocaldoccus
jannaschii, APU_Thchy - amylopululanáza z Thermococcus hydrothermalis, BE_Thcko - glukán-vetviaci enzým
z Thermococcus kodakaraensis, 4AGT_Thcli - 4-α-glukanotransferáza z Thermococcus litoralis, AGAL_Pycfu α-galaktozidáza z Pyrococcus furiosus, AMY2_Uncba - α-amyláza z nekultivovateľnej baktérie, MGA_Pycfu maltogénna amyláza z Pyrococcus furiosus, AMYL_Bcttm - „α-amylase-like“ proteín z Bacteroides
thetaiotaomicron.

Hlavný význam tejto práce spočíva v možnosti predpovedať pravdepodobnú funkciu
veľkému množstvu nových a doteraz necharakterizovaných členov rodiny GH57 na základe
unikátnych sekvenčných odtlačkov prstov (KSR) a sekvenčno-štruktúrnych čŕt.

Záver
V predloženej in silico štúdii bola priradená viac než 900 sekvenciám hypotetických
enzýmov a proteínov z rodiny GH57 pravdepodobná funkcia (špecificita) na základe
sekvenčno-štruktúrnych podobností a bioinformatických analýz. Celá rodina extrémofilných
amylolytických enzýmov GH57 bola tiež rozdelená na jednotlivé skupiny (podrodiny). Okrem
toho boli identifikované a pre každú skupinu doplnené základné KSR charakteristické pre
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jednotlivé špecificity, ako aj preskúmané evolučné vzťahy medzi týmito špecificitami.
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Skríning kauzatívnych mutácií vybraných oblastí génov LRRK2 a parkin
pomocou metódy DHPLC u pacientov s Parkinsonovou chorobou
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Abstrakt
Parkinsonova choroba (Parkinson disease- PD) je druhou najčastejšou progresívnou,
neurodegeneratívnou chorobou mozgu. Je spôsobená stratou dopaminergných neurónov, ktoré kontrolujú
pohyby tela, a prítomnosťou Lewyho teliesok v prežívajúcich neurónoch. PD postihuje 1-2% globálnej populácie
starších ako 65 rokov, a prevalencia sa zvýši až na 4% u tých, ktorí sú starší ako 85 rokov. Klinickými prejavmi
PD sú pokojový tremor, bradykinéza, rigidita a strata posturálnych reflexov. Pomocou metódy DHPLC
(denaturing high performance liquid chromatography) sme uskutočnili skríning DNA úsekov 230 pacientov v
exónoch 2, 6, 7 génu parkin (PARK2) a exóny 31, 35, 41, 48 génu LRRK2. Vzorky ktoré vykazovali zmenený
chromatografický profil v porovnaní s profilom od zdravých jedincov, sme osekvenovali v oboch smeroch.
V exóne 7 génu parkin sme našli jednu bodovú mutáciu v heterozygotnom stave p.R275W (c.823C>T,
rs34424986). Inú mutáciu sme nenašli, len rôzne kombinácie intronických a exonických polymorfizmov.

Klúčové slová: parkin; LRRK2; dHPLC; sekvenovanie; p.R275W

Úvod a formulácia cieľa
Parkinsonova

choroba

je

druhé

najčastejšie

neurodegeneratívne

ochorenie

s celosvetovou všeobecnou prevalenciou 1-2:1000, avšak v populácii s viac ako 50 rokov
veku sa vyskytuje s frekvenciou 1-2%. V závislosti od veku nástupu rozoznávame dve formy
PD. Neskorá forma (Late Onset Parkinson´s Disease- LOPD), ktorá je sporadická, nastupuje
po 50. roku života, a skorá forma (Early Onset Parkinson´s Disease- EOPD), často
označovaná aj ako rodinná s nástupom do 50. roku života jedinca. V Slovenskej republike je
po 60-tom roku života postihnutých 164 zo 100 000 jedincov. Po 80-tom roku je to už 2250
pacientov na 100 000 obyvateľov. Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku okolo 8000
postihnutých, pričom viac ako polovica nie je diagnostikovaná [1]. Ide o progresívne
ochorenie s veľmi variabilným vekom nástupu (priemer 60 rokov) [2]. Častými príznakmi sú
celková spomalenosť pohybov, ťažkosti s udržiavaním rovnováhy a chôdzou, stuhnutosť
svalov a pokojový tras [3]. Patofyziologickými zmenami sú odumieranie dopaminergických
neurónov v substantia nigra pars compacta (SNc) a prítomnosť Lewyho teliesok v
medzibunkovom priestore zostávajúcích neurónov [4].
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Doposiaľ nie je známa účinná liečba, ktorá by dokázala spomaliť resp. úplne zastaviť
progresívny vývoj tohto neurodegeneratívneho ochorenia. Pacienti dostávajú na liečbu
symptómov Levodopu (L-Dopamin) na nahradenie dopamínu v neurónoch, okrem toho
agonistov dopaminu, anticholinergiká, a inhibítory monoaminooxidáz [1].
PD je jednoznačne multifaktoriálne ochorenie, na vzniku príznakov hrajú významnú
úlohu aj environmentálne faktory [3, 5, 6]. Napriek tomu sú známe už rôzne gény, ktorých
mutácie môžu spôsobovať vznik Parkinsonovej choroby (PARK2, LRRK2, SNCA, ATP13A2,
P2A6G, PINK1, DJ-1, GYGIF2, GBA, a iné).
Lokus PARK8 bol popísaný v roku 2002 u rodiny s AD formou LOPD. Dnes sa gén
označuje ako LRRK2 (PARK8, leucine rich repeat serine/threonine proteine kinase 2,
dardarín, 12q12) [7, 8]. LRRK2 gén je tvorení 51 exónmi, proteín je zložený z 2527
aminokyselín. Proteín dardarín patrí do skupiny ROCO proteínov Ras/GTPázovej superrodiny
[9]. Najčastejšia mutácia je p.Gly2019Ser, ktorá sa našla u cca. 5-7% pacientov s familiárnou
autozomálne dominantnou formou PD [10, 11, 12]. U sporadických PD pacientov je táto
mutácia prítomná iba u 1-2% prípadov [12].
Mutácie v géne parkin (PARK2) boli prvýkrát popísané v roku 1998 u jednej japonskej
rodine. Pozícia génu bola upresnená do chromozómovej oblasti (6q25.2-q27) [13]. Neskoršie
zistili, že gén je dlhý 500kb, má 12 exónov, proteínový produkt má 465 aminokyselín. Proteín
parkin vytvára 5 funkčných domén: UBL doménu (N-terminal ubiquitin-like domain), UP
doménu (unique parkin domain), C-terminálnu RING1, medzi RING doménu (in-between
RING) a RING2 doménu [14]. Najviac bodových mutácií sa nachádza práve v týchto
doménach. Doteraz bolo nájdených a popísaných viac ako 100 rôznych mutácií v tomto géne,
väčšinou v homozygotnej alebo v zloženej heterozygotnej forme [15]. Proteín parkin je U3
ubikvitín ligáza, ktorá katalyzuje pridanie ubikvitínovej molekuly na rôzne susbstráty, tým
sprostredkuje značenie a rozloženie chybných proteínových molekúl pomocou ubikvitínproteazómového systému. Mutácie v parkin géne sú zodpovedné za približne 50% pripadov
skorej formy PD s recesívnym spôsobom dedičnosti [16].
Hlavným cieľom predloženej práce bolo prispieť k rozvoju molekulárnej diagnostiky
Parkinsonovej choroby na Slovensku. Dôležitým cieľom bolo optimalizácia PCR amplifikácie
a DHPLC skríningu vybraných exónov génu LRRK2 a PARK2 pre všetkých pacientov
vytvorenej referenčnej DNA banky pre PD. Osekvenovali sme DNA úseky, ktoré pri DHPLC
analýze poukazovali na prítomnosť mutácie, a následne sme bioinformaticky spracovali
získané sekvencie a konfrontovali ich s existujúcimi databázami. Konečným cieľom bol popis
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nájdených mutácií a polymorfizmov u slovenských pacientov s Parkinsonovou chorobou,
stanovenie ich spektra a frekvencie.

Materiál a metódy
Analýzy boli uskutočnené na súbore 230 DNA vzoriek od slovenských pacientov vo
vekovom rozmedzí 35-91 rokov, diagnostikovaných na Parkinsonovu chorobu na II.
Neurologickej klinike LFUK, Nemocnice Akademika Ladislava Dérera, pracovisko Kramáre.
DNA bola izolovaná z periférnej krvi odobratej do skúmaviek s antikoagulačnou látkou
EDTA pomocou izolačného kitu Qiagen–GENTRA Puregene blood kit (Qiagen) podľa
postupu

doporučeného

výrobcom.

DHPLC

(Denaturing

High-Performance

Liquid

Chromatography) analýza bola prevedená na prístroji WAVE System 3500 (Transgenomic,
UK). Vzorky ktoré vykazovali variantné chromatografické profily pri dHPLC analýze boli
následne analyzované priamym DNA sekvenovaním pomocou BigDye Terminator v 3.1 cycle
sequencing kit na prístroji ABI 3130xl (od firmy Applied Biosystems).

Výsledky a diskusia
Pomocou metódy dHPLC, sme uskutočnili skríning 230 suspektných pacientov na
detekciu variantov v exóne 2, 6, 7 génu parkin a exónov 31, 35, 41, 48 génu LRRK2. Podľa
predchádzajúcich výskumov práve v týchto exónoch boli identifikované najčastejšie
patogénne mutácie vedúce ku vzniku PD [2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15]. Následne
sekvenovaním sme určili zmeny v nukleotidovej sekvencií. Našli sme rôzne intronické a
exonické polymorfizmy (tabuľka č.1) a jednu patogenickú mutáciu asociovanú s PD.
V exónoch 31 a 41 génu LRRK2, a v exóne 6 génu parkin sme neidentifikovali žiadnu
zmenu sekvencie. V exóne 7 génu parkin sme našli jednu bodovú mutáciu v heterozygotnom
stave p.R275W (c.823C>T, rs34424986). Táto mutácia spôsobí zmenu aminokyseliny v
RING1 doméne proteinu parkin, čo vedie k depolarizacií mitochondrii, zabraňuje mitofágií čo
môže mať toxický vplyv na bunku [15]. Mutácie v géne parkin sú zvyčajne spájané s
recesívným typom dedičnosti PD so skorým nástupom príznakov (pred rokom 50 rokov).
Avšak viacerými kolektívami vedcov už bolo popísané, že heterozygotné mutácie v géne
parkin bez druhej identifikovanej mutácie môžu viesť k Parkinsonovej chorobe s neskorým
nástupom (17, 18, 19]. Pravdepodobne je tomu tak aj v prípade nami identifikovanej
pacientky, keďže choroba sa u nej sa začala prejavovať až vo veku 62 rokov.
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Tab. 1 Polymorfizmy nájdené v našom súbore pacientov PD
Alela

Frekvencia
alely p(A)

LRRK2 ex35:
IVS35+23T>A

0.3652

LRRK2 ex48: IVS4791insGCCAT

0.0261

LRRK2 ex48: IVS4791insGCAT

0.5196

LRRK2 ex48: IVS4741A>G

0.0022

LRRK2 ex48: 7155A>G

0.1152

LRRK2 ex48: IVS479delT

0.5239

LRRK2 ex48: IVS4720C>T

0.0043

LRRK2 ex48: IVS4790A>G

0.0109

parkin ex2:
IVS2+25T>C

0.1717

Genotypy

Počet vzoriek nesúcich daný
genotyp medzi 230 pacientmi

IVS35+23T>A(hetero)

40

IVS35+23T>A(homo)

64

IVS4791insGCCAT(hetero)
IVS4791insGCCAT(homo)
IVS4791insGCAT(hetero)
IVS4791insGCAT(homo)

12
0
48
143

IVS47-41A>G(hetero)

1

IVS47-41A>G(homo)

0

7155A>G(hetero)

51

7155A>G(homo)

1

IVS47-9delT(hetero)

99

IVS47-9delT(homo)

71

IVS47-20C>T(hetero)

2

IVS47-20C>T(homo)

0

IVS47-90A>G(hetero)

5

IVS47-90A>G(homo)

0

IVS2+25T>C(hetero)

75

IVS2+25T>C(homo)

2

Polymorfizmy v géne LRRK2 exónu 48: IVS47-91insGCCAT, IVS47-91insGCAT,
IVS47-41A>G, IVS47-20C>T sú doteraz nepopísané varianty, preto je ich účinok na
patogenézu ochorenia neznámy. V exóne 41 bola popísaná mutácia G2019S, ktorá sa
považuje za najčastejšiu mutáciu v Baskicku, v Sardínií, u Aškehnazi Židov v USA a v
Severnej Afrike, zatiaľ čo v Poľsku, v Rakúsku, v Holandsku a v Belgicku nebola
identifikovaná vôbec [20]. To môže vysvetľovať zriedkavosť, absenciu tejto mutácie na
Slovensku.
Okrem vyšetrených génov sú zodpovedné za vznik ochorenia aj iné gény resp.
lokusy (SNCA, ATP13A2, P2A6G, FBXO7, PINK1, DJ-1, PARK3, PARK10, GBA, GIGYF-2
a SNCAIP a iné) [21], v ktorých boli mutácie zriedkavejšie identifikované, ale nemôžeme
vylúčiť ich častejší výskyt v slovenskej populácii. Takisto nemôžeme vylúčiť vzťah
environmentálnych faktorov za vznik ochorenia.
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Záver
V našej práci sa nám podarilo úspešne zvládnuť dHPLC analýzu za účelom skríningu
vybraných exónov. Aj keď sme našli iba jednu patogénnu mutáciu, má zmysel pokračovať
v mutačnom skríningu lokusov asociovaných so vznikom PD, pretože včasná identifikácia
molekulárnej podstaty umožňuje presnú diagnostiku a skoré zahájenie liečby. V budúcnosti
by sme chceli rozšíriť spektrum už prebiehajúceho mapovania na ďalšie exóny, ešte
nezahrnutých génov (najmä SNCA, PINK1, DJ-1), aby sme mohli zachytiť čo najširšiu škálu
mutácií u slovenských pacientov s PD.
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Abstrakt
Nozokomiálne infekcie vyvolané multirezistentnými kmeňmi Acinetobacter baumannii predstavujú vážny problém v nemocničných zariadeniach, kde sa objavujú sporadicky, alebo ako nemocničné epidémie. Nemocničné epidémie v mnohých krajinách sú vyvolané geneticky príbuznými multirezistentnými kmeňmi Acinetobacter baumannii označovanými Európske klony I, II a III. Metóda MLST (Multilocus Sequence Typing) bola využitá na štúdium molekulárnej epidemiológie 60 klinických izolátov Acinetobacter baumannii získaných z Kliniky
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov. Na základe získaných výsledkov boli v uvedenom nemocničnom zariadení identifikované multirezistentné nozokomiálne kmene
Acinetobacter baumannii, ktoré zodpovedajú epidemiologicky významným Európskym klonom I a II.

Kľúčové slová: Acinetobacter baumannii; epidemiologická typizácia; MLST; nozokomiálne kmene

Úvod a formulácia cieľa
Zástupcovia rodu Acinetobacter patria medzi Gram-negatívne saprofytické baktérie
vyskytujúce sa bežne v prírode aj v nemocničnom prostredí [1]. Ako komenzály môžu byť
acinetobaktery súčasťou kožnej mikroflóry človeka, niekedy prežívajú aj v hrtane. Často kolonizujú pokožku a tráviacu sústavu hospitalizovaných pacientov a nemocničného personálu.
Výskum v nemocniciach dokázal výskyt Acinetobacter sp. vo ventilátoroch, na katétroch, chirurgických prístrojoch a rôznych medicínskych zariadeniach, kde môžu byť zdrojom nozokomiálnych infekcií [2, 3, 4].
Klinicky najvýznamnejším oportúnnym patogénom človeka v rámci rodu Acinetobacter je druh Acinetobacter baumannii, ktorý bol identifikovaný ako pôvodca rôznych typov najmä nozokomiálnych infekcií. Spôsobuje infekcie rán a popálenín, septikémie, pneumónie, endokarditídy, meningitídy, infekcie urinárneho traktu [5]. Infekcie vyvolané nozokomiálnymi
kmeňmi A. baumannii sa v nemocniciach objavujú sporadicky, alebo vo forme opakujúcich sa
epidémií. Tieto baktérie sú často mnohonásobne rezistentné proti antibakteriálnym látkam,
dezinfekčným prostriedkom, sú schopné šíriť sa medzi pacientami a dlhodobo perzistovať v
nemocničnom prostredí [4, 6].
Pomocou molekulárno-biologických metód v kombinácii s fenotypovými metódami
bolo na konci minulého storočia odhalené, že nemocničné epidémie v mnohých krajinách Eu-
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rópy sú vyvolané niekoľkými geneticky vysoko príbuznými kmeňmi A. baumannii, ktoré boli
označené ako Európske klony I, II a III. Sú charakterizované ako mnohonásobne rezistentné A.
baumannii, vyznačujú sa rezistenciou proti beta-laktámom, aminoglykozidom, fluorochinolónom a v poslednej dobe aj proti karbapenémom, v dôsledku čoho sú možnosti liečby nozokomiálnych infekcií veľmi limitované [7, 8]. Epidemické klony sú dnes globálne rozšírené – boli
izolované v rôznych krajinách, napr. Anglicko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Česko, Poľsko, Bulharsko, Rusko, Grécko, Turecko, Izrael, Čína, Južná
Kórea, Singapur, Južná Afrika a USA [9, 10].
MLST (Multilocus Sequence Typing) je metóda molekulárnej typizácie, umožňujúca
identifikáciu epidemiologicky významných multirezistentných kmeňov A. baumannii [11]. Je
vhodná pre dlhodobé štúdium epidemiológie A. baumannii [12, 13, 14]. Založená je na detekcii polymorfizmov v sekvencii génov ompA, csuE a blaOXA-51-like. Gén ompA kóduje proteín A
vonkajšej membrány (porín). Gén csuE kóduje časť pilusov, je esenciálny pre tvorbu biofilmu.
Gén blaOXA-51-like kóduje karbapenemázu, ktorá sa prirodzene vyskytuje u A. baumannii. Rôzne sekvencie fragmentov každého sledovaného génu zodpovedajú odlišným alelám a každý
izolát je definovaný podľa variácií alel jednotlivých génov [14, 15, 16].
Cieľom prezentovanej práce bolo identifikovať epidemiologicky významné multirezistentné kmene A. baumannii na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov pomocou metódy MLST.

Materiál a metódy
Do štúdie bol zaradený súbor 60 klinických izolátov A. baumannii izolovaných na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov a selektovaných na základe mnohonásobnej rezistencie proti klinicky používaným antibiotikám. Izoláty boli identifikované na úrovni druhu pomocou metódy ARDRA (Amplified
Ribosomal DNA Restriction Analysis) PCR [17]. Boli kultivované na médiu Mueller-Hinton
Broth (Biolife Italiana, Taliansko) s ampicilínom (100 µg/ml), alebo Mueller-Hinton Agar
(Biolife Italiana, Taliansko) s ampicilínom (100 µg/ml). Na dlhodobé uchovávanie klinických
izolátov pri teplote -80°C bolo použité Skim-Milk Medium (Merck, Nemecko).
Epidemiologická analýza izolátov bola uskutočnená pomocou metódy MLST [16].
Bunkové lyzáty vybraných klinických izolátov, predstavujúcich jednotlivé typizačné profily
ERIC-PCR [18], boli použité na amplifikáciu špecifických úsekov DNA polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) s využitím primerov (Metabion, Nemecko) pre gény ompA, csuE a
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blaOXA-51-like (Tab. 1) [15, 16].

Tab. 1 Sekvencie primerov použitých pre amplifikáciu génov ompA, csuE a blaOXA-51-like [15, 16]
Gén
ompA
csuE
blaOXA-51-like

Sekvencia primeru
5'-CAATTGTTATCTCTGGAG-3'
5'-ACCTTGAGTAGACAAACGA-3'
5'-ATGCATGTTCTCTGGACTGATGTTGAC-3'
5'-CGACTTGTACCGTGACCGTATCTTGATAAG-3'
5'-ATGAACATTAAAGCACTC-3'
5'-CTATAAAATACCTAATTGTTC-3'

Anelačná teplota
50°C
65°C
46°C

Produkty PCR boli najskôr overené pomocou elektroforézy v agarózovom géle (Obr.
1) a následne purifikované pomocou kitu NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel, Nemecko), podľa návodu doporučeného výrobcom (http://www.mn-net.com/).

Obr. 1 Elektroforetogram zobrazujúci veľkosť amplikónov cieľových/sekvenovaných génov ompA, csuE
a blaOXA-51-like: 1. – 100 bp DNA Ladder Plus GeneRulerTM (MBI Fermentas, Kanada); 2. – ompA; 3. – ompA
po purifikácii; 4. – csuE; 5. – csuE po purifikácii; 6. – blaOXA-51-like; 7. – blaOXA-51-like po purifikácii

Purifikované amplikóny génov ompA, csuE a blaOXA-51-like boli osekvenované, získané
sekvencie boli analyzované pomocou softvéru BioEdit (Ibis Biosciences, USA) a ChromasPro
(Technelysium Pty Ltd, Austrália) a porovnané so sekvenciami príslušných alel dostupnými
na GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/).
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Výsledky a diskusia
Testované klinické izoláty A. baumannii boli na základe výsledkov získaných metódou
MLST zaradené do dvoch skupín označených 1 a 2 (Tab. 2). Izoláty zaradené do jednej skupiny zdieľali rovnakú kombináciu alel v troch lokusoch. Sporadické izoláty mali odlišné alely
a/alebo jedinečnú kombináciu alel [16].

Tab. 2 Kombinácie alel génov ompA, csuE a blaOXA-51-like a skupiny určené metódou MLST [15, 16]
u klinických izolátov z jednotlivých typizačných profilov určených metódou ERIC-PCR [18]
ERIC-PCR

ERIC-A1

ERIC-A2

ERIC-B2

ERIC-B3

ERIC-C

izolát A56

MLST

skupina 1

skupina 1

skupina 2

skupina 2

nezaradené

skupina 2

ompA

alela 1

alela 1

alela 2

alela 2

-

alela 2

csuE

alela 1

alela 1

alela 2

alela 2

-

alela 2

blaOXA-51-like

alela 1

alela 1

alela 2

alela 2

-

alela 2

Väčšina testovaných izolátov (63,3%) bola zaradená do skupiny 1, do skupiny 2 bolo
zaradených 31,7% izolátov. Tri klinické izoláty (A15, A24 a A55) sa vyznačovali unikátnymi
sekvenciami alel a z tohto dôvodu sa nedali zaradiť do žiadnej doteraz opísanej skupiny (Tab.
3). Sekvencie alel génu csuE vykazovali najväčší polymorfizmus v porovnaní s referenčnými
sekvenciami, s výskytom jednonukleotidových polymorfizmov v oboch skupinách. Výsledky
typizácie získané metódou MLST boli v korelácii s výsledkami typizácie získanými metódou
ERIC-PCR (Tab. 2) [18].

Tab. 3 Klinické izoláty Acinetobacter baumannii zaradené do skupín určených metódou MLST [15, 16]
MLST

Klinické izoláty

Výskyt izolátov (%)

skupina 1

A1, A2, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A16, A17,
A18, A19, A20, A21, A22, A23, A25, A26, A27, A28,
A29, A30, A32, A33, A34, A36, A38, A39, A40, A42,
A43, A44, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A57

63,3

skupina 2
nezaradené

A27, A35, A53, A54, A58, A59, A60, A3, A4, A5,
A6, A7, A14, A31, A37, A41, A45, A52, A56
A15, A24, A55

31,7
5,0

Skupina 1 zodpovedá Európskemu klonu II, ktorý predstavuje mnohonásobne rezistentný nozokomiálny kmeň A. baumannii rozšírený v rôznych krajinách Európy. Skupina 2
zodpovedá Európskemu klonu I, ktorý sa postupne rozšíril zo severozápadných štátov Európy
smerom do strednej a východnej Európy [10, 16].
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Záver
Z výsledkov epidemiologickej typizácie získaných metódou MLST vyplýva, že v súbore 60 multirezistentných nozokomiálnych klinických izolátov A. baumannii, ktoré boli izolované na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov 95% izolátov zodpovedá epidemiologicky významným Európskym klonom I
a II.
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Abstrakt
Myelodysplastický syndróm predstavuje heterogénnu skupinu hematologických ochorení,
charakterizovanú inefektívnou a dysplastickou hematopoézou. Ide najmä o mutácie génov s nasledujúcou
abnormálnou expresiou onkogénov a antionkogénov, dôsledkom čoho vzniká deregulácia proliferácie a apoptózy
krvných progenitorov. MDS patrí medzi onkohematologické ochorenia, pretože v 1/3 prípadov končí
transformáciou do akútnej myeloblastovej leukémie (AML). U novo diagnostikovaných pacientov je prítomných
až 30-50% klonálnych chromozómových abnormalít. Najčastejšie sú postihnuté chromozómy 5,7,Y,8,20,21,11.
Veľmi dôležitú úlohu zohráva pri potvrdení diagnózy analýza karyotypu pomocou klasickej cytogenetiky, ktorá
má však mnoho technických limitácií. Obrovský prínos vo výskume leukémií priniesla fluorescenčná in situ
hybridizácia (FISH). Metódou voľby na sledovanie prítomnosti strát a ziskov genetického materiálu na
chromozómoch sa ukázala MLPA (Multiplex-dependent Probe Amplification). Na sledovanie minimálnej
reziduálnej choroby (MRD) u pacientov je vhodné sledovanie hladiny expreie génu WT1.

Kľúčové slová: Myelodysplastický syndróm; cytogenetika; FISH; MLPA
Úvod
Myelodysplastický syndróm je klonálne hematopoetické ochorenie, charakterizované
dyspláziou kostnej drene, cytopéniou a najčastejšie transformáciou do akútnej myeloblastovej
leukémie. Prítomná je významná heterogenita v klinickej prezentácií, laboratórnych nálezoch
a prognóze [1]. MDS sa najčastejšie vyskytuje u starších pacientov. Menej ako 10% pacientov
s MDS sú mladší ako 50 rokov a len veľmi málo údajov bolo zverejnených ohľadom ich
vlastností, prognózy a liečby [2].
V roku 1982 bol prijatý súčasný francúzsko- americko- britský (FAB) klasifikačný
systém. Tento systém popisuje 5 podskupín MDS: refrektérna anémia (RA), refraktérna
anémia s prstencovitými sideroblastami (RARS), refrektérna anémia s nadmernými blastami
(RAEB), refraktérna anémia s nadmernými blastami v transformácii (RAEB-t) a chronická
myelomonocytová leukémia (CMML) [3]. U pacientov s MDS bolo zistené, že priemerná
dĺžka telomér je skrátená a koreluje s komplexnými cytogenetickými abnormalitami, čo
naznačuje genomickú instabilitu a zlú prognózu. Skrátenie telomér bolo pozorované u 42%
pacientov s RA, 45% RAEB a 72% pacientov s RAEB- t a CMML [4].
Klonálne cytogenetické abnormality boli pozorované u 50% pacientov s MDS.
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Najčastejšie detekované karyotypické zmeny zahrňovali deléciu 5q, monozómiu 7, trizómiu 8,
translokácie zahrňujúce chromozóm 5 alebo 7 a deléciu chromozómu 20q [5].
Podporná liečba je štandardná liečba. Liečba MDS zahrňuje hormonálnu terapiu,
chemoterapiu, transplantáciu kostnej drene, rozlíšenie vyvolávajúcich činiteľov, liečebný plán
a prípadne vedľajšie účinky sú zásadné pre plánovanie, koordináciu a zabezpečenie
starostlivosti o pacienta s MDS [6]. Hlavným cieľom predloženej práce je zavedenie metódy
MLPA do praxe, porovnať koreláciu cytogenetických a MLPA nálezov a následne sledovať
koreláciu expresie WT1 génu s chromozómovými aberáciami, určiť postupnosť použitia
jednotlivých molekulovo- cytogenetických metód pri diagnostike pacientov s MDS. Meranie
expresie WT1 génu môže pomôcť lekárovi pri monitoringu minimálnej reziduálnej choroby a
vhodnej liečebnej stratégii pacientov. Metódy molekulovej biológie a cytogenetiky sa v
dnešnej dobe kombinujú.

Materiál a metódy
QRT- PCR
Kvantitatívne stanovenie WT1 génu sme stanovovali so zámerom, nájsť pacientov, ktorí
trpia na myelodysplastický syndróm alebo už prešli do akútnej myeloblastovej leukémie.
Zvýšené hodnoty WT1 génu sú ukazovateľmi prebiehajúcej hematologickej transformácie u
týchto pacientoch. Pri danom vyšetrení sme využili cDNA z periférnej krvi alebo kostnej
dreni.
MLPA
Techniku MLPA sme si vybrali ako skríningovú metódu, ktorá zachytí v jednej reakcii
40-50 chromozómových aberácií. Na vyšetrenie sme použili kity : SALSA MLPA P144 MDS
mix 1 probemix a SALSA MLPA P145 mix 2 probemix (MRC- Holland). Na verifikáciu
získaných výsledkov sme použili hematologický kit, SALSA MLPA P377 Hematologic
Malignancies probemix (MRC- Holland), taktiež tento kit slúžil na upresnenie typu leukémie.
Použili sme vyizolovanú DNA z periférnej krvi alebo z kostnej drene.
Karyotypizácia chromozómov
Karyotypizáciu sme použili na vyhľadávanie chromozómových aberácií, ktoré
nezachytíme pomocou FISH a QRT PCR. Výhodou je analýza kompletného karyotypu
pacienta. Metodiku sme využili ako doplnkovú metodiku na verifikáciu výsledkov. Materiál,
ktorý sme použili bola 24 hodinová kultivovaná kostná dreň.
Fluorescenčná in situ hybridizácia
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FISH metodiku sme využili, ako doplnkovú metódu, na detekciu chromozómových
aberácií u MDS a tiež aj na overenie výsledkov, ktoré sme získali pomocou metodiky MLPA.
Štandardne sa robí panel sond na 5, 7, 8, TP53 a pri mužoch aj chromozóm Y. Materiál
pochádzal z 24 hodinovej kultivovanej kostnej drene alebo z priamej kultivácie periférnej
krvi.

Výsledky a diskusia
Hlavná časť našej práce bola zameraná na vyšetrenie 181 pacientov. Išlo o pacientov so
suspektnou diagnózou na MDS, alebo došlo u nich k transformácii primárneho ochorenia do
AML. Pri štandardnom vyšetrení u onkohematologických pacientov sa kostná dreň kultivuje
24 hodín, spracuje sa

a výsledkom je komplexný karyotyp

a následná FISH analýza

(chromozómy 5, 7, 8, TP53 a Y). U každého pacienta sa meria hladina expresie WT1 génu
pomocou QRT- PCR. V skupine vybratých pacientov sa uskutočnila MLPA analýza pomocou
kitov P144, P145

a P377 (MRC-Holland). Výsledky z cytogenetických a molekulovo-

cytogenetických vyšetrení nám poskytli údaje, ktoré sme potrebovali pri sledovaní korelácie s
výsledkami molekulových vyšetrení.

Tab.1: Poukazuje na koreláciu cytogenetiky, FISH a QRT- PCR. *NCN normalizovaný počet kópií
(pomer hladiny expresie WT1 a kontrolného génu ABL)

Číslo Pohlavie Cytogenetika

FISH

QRT-PCR

Korelácia

BM, 24h.,

nuc ish 5q31(EGR1 x 1),

WT1-

46,XX,del(5)(q31) [5],

5p15.2(D5S23 x 2) [100/200]

NCN= 0,06

nuc ish 5q31(EGR1 x 1),

WT1-

5p15.2(D5S23 x 2)[20/200]

NCN= 0,008

nuc ish 5q31(EGR1 x

WT1-

1),5p15.2(D5S23 x 2)[66/200]

NCN= 0,0188

nuc ish 5q31(EGR1 x

WT1-

p.
1

ž

pozitívne ÁNO

46,XX [7]
2

3

4

ž

ž

ž

Pb, priama kultivácia

PB, priama kultivácia

BM.24h., 48-52,XX,

del(5)(q15),+8,+9,i(11)(q 1),5p15.2(D5S23 x 2)[20/200],
10),+14, +18,+1-6 mar

pozitívne ÁNO

pozitívne ÁNO

pozitívne ÁNO

NCN= 5,31

nuc ish 8p11.1-q11.1(CEP 8 x
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5

ž

[cp13]

4-6) [196/200]

PB, priama kultivácia

nuc ish 5q31(EGR1 x

WT1-

1),5p15.2(D5S23 x 2) 88%,

NCN= 2,19

pozitívne ÁNO

nuc ish 7q31(D7S522 x
1),7p11.1-q11.1(CEP 7 x 1)
91%, nuc ish 17p13.1(P53 x 1)
83%, nuc ish 8p11.1-q11.1(CEP
8 x 2)

Tab.2: Sledovanie aberácií detegovaných pomocou MLPA a FISH a ich spoločnú koreláciu

Číslo Pohla Aberácie detegované MLPA
p.

vie

4

ž

Aberácie detegované FISH

Korelácia

(ISCN 2009)
del(5)(q31), del(5)(q35)- P144, P145, P377 nuc ish 5q31(EGR1 x 1),
ampl. (21)(q22)- P144, P145

ÁNO

5p15.2(D5S23 x 2)[20/200],

del(12)(p13.2)- P145, P377
del(7)(q22)-(q22.1), del(p53),
del(12)(p13.1), ampl. (8)(p11)-P144

nuc ish 8p11.1-q11.1(CEP 8 x 4-6)

del(7)(p3), ampl.(8)(p11)- (q24),

[196/200]

ampl.(11)(q13), del(12)(13.2), del
(17)(p13.1), del(12)(p13.2), del(12)(p12.1),
ampl.(21)(q22.12)- P145
del(8)(q24.12), del(17)(p13.1)- P377
5

ž

del(5)(q22)- (q33),

nuc ish 5q31(EGR1 x 1),

ÁNO

5p15.2(D5S23 x 2) 88%,
del(7)(p13)- (q22),

nuc ish 7q31(D7S522 x 1),7p11.1q11.1(CEP 7 x 1) 91%, nuc ish
17p13.1(P53 x1) 83%, nuc ish 8p11.1-

del(17)(p13.1)- P145
6

ž

del(5)(q22)- (q33), P145

q11.1(CEP 8 x 2)
nuc ish 5q31(EGR1 x 1),

ÁNO

5p15.2(D5S23 x 2)[166/200],
del(7)(q31), P145

nuc ish 7q31(D7S522 x 1),7p11.1-

ampl.(8)(p11)- (q24), del(11)(q23.3)- P145

q11.1(CEP 7 x 2)[172/200)

del(12)(p13.2)- P145, P377
del(5)(q33.1)- (q33.3), ampl.(8)(q24.12)-
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P377
7

ž

ampl.(8)(q24.12), ampl.(9)(21.3)- P377

nuc ish 8p11.1-q11.1(CEP 8

ÁNO

x4)[172/200]/8p11.1-q11.1(CEP 8 x
3)[20/200]

Tab.3: Súhrnná tabuľka ukazuje celkovú koreláciu využitých metodík. Vysvetlivky:
negatívne, * nerealizované

Číslo

Pohlavie

QRT-PCR

pacienta

MLPA-

MLPA-

MLPA-

P144

P145

P377

+ pozitívne, -

Cytogenetika

FISH

1

žena

+

*

*

*

+

+

2

žena

+

*

*

*

PK, priama k.

+

3

žena

+

*

*

*

PK, priama k.

+

4

žena

+

+

+

+

+

+

5

žena

+

*

+

*

PK, priama k.

+

Vstupným materiálom na molekulovo-cytogenetické vyšetrenie bola kostná dreň (KD)
a periférna krv (PK) pacientov s MDS alebo AML. Odber uskutočnil lekár v ambulancii
Kliniky hematológie a transfuziológie, Fakultnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava.
Na oddelení genetiky Medirex sa ročne vyšetrí okolo 630 pacientov s podozrením na
MDS. Je veľmi dôležité venovať tomuto ochoreniu veľkú pozornosť, pretože v mnohých
prípadoch sa pretransformuje do AML. Genetickým vyšetrením sa pacient stratifikuje, sleduje
sa MRD a dôležité je zaradenie do prognostických skupín.
V súčasnej dobe sa pre úspešný záchyt chromozómových aberácií u pacientov s MDS
využíva celá paleta molekulovo- cytogenetických techník. V mojej práci som využila metódy
QRT- PCR, MLPA, FISH a karyotypizáciu. U všetkých pacientov sa stanovoval karyotyp
pomocou G- pruhovania, FISH metóda a QRT- PCR. Keďže MLPA sa zavádzala ako nová
technológia nebola urobená u každého pacienta, len pri vybraných. Z celkového počtu 181
pacientov boli nájdené zmeny u 25 z nich a to s použitím kombinácie všetkých spomenutých
metód, okrem MLPA. U vybraných pacientov, kde sme uskutočnili aj vyšetrenie MLPA nám
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korelovali výsledky 18 z 39 pacientov s FISH, QRT- PCR a cytogenetikou. Zastúpenie
chromozómových aberácií nám tiež korelovalo s literatúrou.

Záver
Myelodysplastický syndróm je jeden z najčastejších neoplastických ochorení kostnej
drene v dospelosti, s každoročnou incidenciou 10 000- 20 000 nových prípadov len v USA
[7]. Medián veku pacientov je medzi 60- 70 rokom života, s predominanciou u mužov.
Niekoľko faktorov môže zapríčiniť danú diagnózu ako napr. alkohol, cigarety, ionizačné
žiarenie, imunosupresívna liečba, vírusové infekcie, benzén a ďalšie enviromentálne faktory
[8]. Výsledky práce potvrdzujú, že komplexná analýza nádorových buniek pomocou klasických a
moderných molekulárno-cytogenetických metód prináša nové poznatky do klinickej praxe a
dovoľuje určovať genetické zmeny a odhaliť nestabilné oblasti genómu, ktoré môžu mať úzku
súvislosť s ochorením.

Poďakovanie
Poďakovanie patrí mojej vedúcej diplomovej práce Mgr. Renate Lukačkovej za
odborné vedenie, cenné rady, pripomienky a za čas, ktorý mi venovala. Ďakujem aj všetkým
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Abstrakt
Evolučne konzervovaný proces, v ktorom sú krátke interferujúce RNA (siRNA) s dĺžkou 19-24
nukleotidov schopné sekvenčne-špecificky degradovať cieľovú mRNA sa nazýva RNA interferencia. Tento
proces umožňuje utlmiť rôzne gény vírusu chrípky, čo potvrdzujú aj naše in vitro pokusy zamerané na NS gén.
Vplyvom RNA interferencie sme inhibovali replikáciu dvoch chrípkových vírusov: A/PR/8/34 (H1N1) a
A/FPV/Germany/27 (H7N7), pričom pri víruse A/PR/8/34 bolo dosiahnuté až 95% zníženie titra vírusu.

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; siRNA; NS gén; NS1 proteín; NEP proteín

Úvod a formulácia cieľa
Jedným zo závažných vírusových ochorení, ktoré každoročne usmrtí približne pol
milióna ľudí na celom svete je chrípka. Vírus chrípky sa vyznačuje vysokou antigénnou
variabilitou vo svojich povrchových glykoproteínoch, čím dokáže uniknúť imunitnému
systému hostiteľa, účinku dostupných antivirotík aj vakcín. Keďže neustále dochádza
k bodovým mutáciám vo vírusových proteínoch, tak je potrebné každoročne prispôsobovať
antivírusové liečivá a vakcíny k danému cirkulujúcemu subtypu vírusu chrípky. Príprava
nových vakcín a liečiv trvá veľmi dlhú dobu, počas ktorej môže dôjsť k rozšíreniu vírusovej
nákazy a vypuknutiu chrípkovej epidémie alebo až pandémie. Preto je neustála snaha nájsť
nový spôsob, akým by bolo možné účinnejšie inhibovať replikáciu chrípkových vírusov.
Novú nádej v boji proti rozličným DNA aj RNA vírusom, vrátane vírusu chrípky,
priniesli v roku 1998 Andrew Fire a Craig Mello. Títo vedci pozorovali na nematóde
Caenorhabditis elegans utlmovanie génov - posttranskripčný génový „silencing“, ktorý
nazvali RNA interferencia [1].
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 [2]
(Obr. 1).
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Obr. 1 Proces RNA interferencie, od rozštiepenia dsRNA až po degradáciu cieľovej mRNA.

Doposiaľ publikované laboratórne výsledky, v ktorých bola využitá RNA interferencia
na inhibíciu replikácie vírusu chrípky, ukazujú sľubné výsledky, a preto sme aj my pripravili
niekoľko plazmidových siRNA konštruktov namierených voči rozličným oblastiam NS génu
vírusu chrípky typu A. Ich účinok na replikáciu vírusu sme testovali v podmienkach in vitro.

Materiál a metódy
Bunková línia a vírusy
•

MDCK – stabilizovaná adherentná bunková línia pochádzajúca z obličiek psa Canis
Familiaris. Bunky boli kultivované v DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo
médium) médiu 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 génu vírusu chrípky A/PR/8/34
Pomocou softvéru siRNA Designer Tool sme v rámci NS génu vírusu chrípky typu A

vybrali 19bp dlhé oligonukleotidy, z ktorých úseky označené ako 149 (131-149 bp), 239 (221-
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239 bp), 375 (357-375 bp) patria do kódujúcej sekvencie pre NS1 proteín. Oligonukleotid 593
(575-593bp) zodpovedá sekvencii spoločnej pre NS1 aj NEP proteín a 705 (687-705 bp) patrí
do sekvencie pre NEP proteín. Navrhnuté nukleotidy sme naklonovali 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.
Infekcia MDCK 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
alebo 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 sme MDCK bunky transfekovali jednotlivými siRNA konštruktami (2 µg,
4 µg a 8 µg) alebo súborom všetkých konštruktov pričom sme použili 1 µg alebo 2 µg
z každého konštruktu. 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 sme ďalších 15 minút. Reakčnú zmes sme následne pridali k infikovaným MDCK
bunkám 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
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
Vplyv pripravených siRNA konštruktov na replikáciu vírusu chrípky 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. Následne sme ich tranfekovali s jednotlivými siRNA
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konštruktami alebo súborom všetkých konštruktov. 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 jednotlivých siRNA
konštruktov namierených voči jeho NS génu. Z výsledkov je zrejmé, že najlepší inhibičný
účinok, v rozmedzí 50 až 70% bol dosiahnutý pomocou siRNA konštruktu NS 593, ktorý je
namierený proti sekvencii spoločnej pre NS1 aj NEP proteín. O niečo slabšie účinky mali
konštrukty NS 149, NS 239 a NS 375 patriace do sekvencie pre NS1 proteín. Takmer nulový
účinok sme zaznamenali pôsobením konštruktu NS 705, ktorý ako jediný patrí do sekvencie
pre samotný NEP proteín.

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

V porovnaní s vírusom A/PR/8/34 sme pri infekcii MDCK buniek vírusom
A/FPV/Germany/27 (Obr. 3) zaznamenali pôsobením jednotlivých siRNA konštruktov
omnoho slabšie zníženie titra vírusu - v priemere o 20%.
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Obr. 3 RNA interferencia na MDCK bunkách, ktoré boli po 14 hod. infekcii vírusom A/FPV/Germany/27
transfekované s jednotlivými siRNA konštruktami namierenými voči NS génu. PK – pozitívna kontrola vírusu
neovplyvnená siRNA.

V druhej časti pokusov sme sa zamerali na účinok súboru všetkých siRNA
konštruktov, čím boli súčasne atakované oba proteíny - NS1 aj NEP. Pôsobením tejto zmesi
konštruktov na bunky, ktoré boli infikované vírusom A/PR/8/34 sme dosiahli signifikantné
zníženie titra vírusu až o 95% (Obr. 4).

Obr. 4 RNA interferencia na MDCK bunkách, ktoré boli po 14 hod. infekcii vírusom A/PR/8/34 transfekované
súborom všetkých siRNA konštruktov namierených voči NS génu. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená
siRNA.

Inhibícia vírusu A/FPV/Germany/27 (Obr. 5) sa prejavila iba pri použití väčšieho
množsta konštruktov. Tu nastala inhibícia replikácie vírusu o 25%, čo koreluje s výsledkami
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získanými pri pôsobení jednotlivých siRNA konštruktov na tento vírus.

Obr. 5 RNA interferencia na MDCK bunkách, ktoré boli po 14 hod. infekcii vírusom A/FPV/Germany/27
transfekované súborom všetkých siRNA konštruktov namierených voči NS génu. PK – pozitívna kontrola vírusu
neovplyvnená siRNA.

Záver
Pomocou RNA interferencie na MDCK bunkách sa nám podarilo inhibovať replikáciu
dvoch chrípkových vírusov: A/PR/8/34 a A/FPV/Germany/27. Pri použití jednotlivých siRNA
konštruktov sme znížili titer vírusu A/PR/8/34 o 70% a vírusu A/FPV/Germany/27 v priemere
o 20%. Použitím súboru všetkých siRNA konštruktov naraz sme dosiahli až 95% inhibíciu
replikácie vírusu A/PR/8/34 a 25% pri víruse A/FPV/Germany/27.
Tieto výsledky ukazujú, že pripravené siRNA konštrukty sú schopné inhibovať
replikáciu viacerých subtypov vírusu chrípky, a preto budú naďalej predmetom našeho
výskumu.
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Abstrakt
Akútna myeloblastová leukémia je agresívne fenotypovo a geneticky heterogénne klonálne ochorenie
krvotvorných progenitorových buniek. Typické chromozómové zmeny vyskytujúce sa pri AML u dospelých
s najvyššou incidenciou delíme do troch podtypov: M2 s chromozómovou prestavbou t(8;21)(q22;q22) a fúziou
génov AML1/ETO, M3 s charakteristickou fúziou génu pre receptor kyseliny retinovej RARα, s iným, zvyčajne
pre hematopoézu nepotrebným génom, a M4eo, ktoré je charakteristické tromi rôznymi genetickými nálezmi
zahŕňajúcimi gény CBFβ a MYH. V laboratórnej praxi sa však v určitých ojedinelých prípadoch stretávame aj s
výskytom atypických chromozómových zmien v karyotype jedinca s podozrením na AML. V našej práci
uvádzame využitie molekulárnej cytogenetiky na odhalenie atypických zmien u pacientky s AML.

Kľúčové slová: leukémia; akútna myeloblastová leukémia; translokácia; fúzia

Úvod a formulácia cieľa
Leukémie patria medzi systémové hematologické malígne nádorové ochorenia.
Predstavujú širokú a heterogénnu skupinu ochorení, ktoré vznikajú malígnou transformáciou
hematopoetických kmeňových buniek [1]. Kmeňové bunky kostnej drene dávajú vznik dvom
rôznym bunkovým líniám, a to lymfoidnej a myeloidnej. Podľa toho, ktorá z dvoch línií
bielych krviniek je postihnutá malígnou transformáciou, sa leukémie delia na myeloblastové
(granulocyty) a lymfoblastové (lymfocyty) [2]. Ďalej podľa nástupu ochorenia resp. priebehu
rozoznávame leukémie akútne – s prudkým nástupom, ktoré bez terapie majú fatálne následky
behom niekoľkých týždňov, pričom príčina ich vzniku zatiaľ nie je známa, a chronické –
s pomalým typickým trojfázovým priebehom ( fázy: chronická, akcelerová, blastová ) [3].
AML je klonálne zhubné nádorové ochorenie ľudského organizmu. Charakteristická je
malígnou transformáciou myeloidnej línie bielych krvniek [2]. Základným mechanizmom
vzniku ochorenia je vznik patologického klonu buniek. Tieto bunky strácajú schopnosť
diferenciácie a maturácie, nepodliehajú regulačným mechanizmom organizmu a úplne
vytlačia zvyšky normálnej krvotvorby [1]. AML sa vyskytuje v 15-20 % prípadov u detí a v
80% prípadov u dospelých. Priemerný vek dospelých v čase nástupu ochorenia je približne 55
rokov [2]. Príčina vzniku zatiaľ nie je známa. Ako podporné faktory sa uplatňujú ionizačné
žiarenie, chemické látky ( benzén, organické rozpúšťadlá, organické farbivá, herbicídy,
pesticídy), fajčenie, fyzikálne faktory (elekromagnetické polia) a lieky ( cytostatiká- hlavne
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alkylačné látky a inhibítory topoizomerázy II). Predpoklad, že genetická predispozícia
zohráva dôležitú úlohu v patogenéze AML, potvrdzuje vyšší výskyt AML v spojení s rôznymi
vrodenými genetickými poruchami ako Bloomow syndróm, Downov syndróm alebo
Klinefelterov syndróm. Dôležitú úlohu zohrávajú aj imunologické defekty, prípadne aj vírusy
[1]. Riziková je aj existencia myelodysplastického syndrómu (MDS) a iných tzv.
preleukemických stavov [2].
V diagnostike akútnych leukémií sa čoraz viac využívajú genetické vyšetrovacie
metódy. Predovšetkým sú to cytogenetická analýza, fluorescenčná in situ hybridizácia
(FISH), polymerázová reťazová reakcia (PCR), sekvenačná a expresná analýza. Tieto metódy
umožňujú, okrem stanovenia a potvrdenia diagnózy, aj predpovedať prognózu ochorenia,
monitorovať odpoveď na liečbu a modifikovať ju podľa aktuálneho vývoja [1]. V našej práci
uvádzame metódy molekulárnej cytogenetiky, a to konvenčnú cytogenetiku a FISH, na
odhalenie atypických chromozómových zmien u pacientky s AML.

Materiál a metódy
V našej práci sme použili vzorky pacientky s AML (konkrétne vzorky z kostnej drene
- KD).
Vzorky kostnej drene prichádzajúce do genetického laboratória sú odoberané do
striekačky s heparínom, ktorý slúži ako prostriedok proti zrážaniu. Bezprostredne po odbere
bol materiál premiestnený do skúmavky s odberovým médiom (Iscovovo médium)
a dopravený na pracovisko genetiky. V čase diagnózy a rovnako aj počas liečby pri jej
monitorovaní sme sledovali spontánnu mitotickú aktivitu jadrových leukemických buniek.
Z tohto dôvodu sa kostná dreň kultivuje 24 hodín v prostredí média kondiciovaného
rastovými faktormi. Pri našej práci sme použili komerčne dodávané kompletné médium
určené špeciálne na kultiváciu kostnej drene. Po tejto krátkodobej kultivácii sme vzorky
spracovali. Cieľom spracovania je oddelenie tzv. „bielej zložky“ a odstránenie nejadrových
elementov zo vzorky KD . Zo získaných lymfocytov sme pripravili preparáty. Následne sme
ich farbili dvoma základnými typmi farbenia:
•

Konvenčné – slúži na orientačné hodnotenie kvality preparátov

•

Diferenciačné – G-prúžkovanie slúži na presné rozdelenie jednotlivých
chromozómov do skupín a na ich správne zoradenie podľa poradia. Pomocou tohto
farbenia sme schopní získať celkový pohľad na karyotyp v KD jedinca, so
všetkými typmi aberácií (numerickými aj štruktúrnymi).

G – prúžkovacie

cytogenetické analýzy poskytujú informáciu len z relatívne malého počtu
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buniek.Jej hlavnou prednosťou je možnosť detekcie iných chromozómových
aberácií, ktoré môžu poukázať na akceleráciu ochorenia. [4, 5].
Po farbení sme v preparátoch hodnotili metafázové figúry priamou mikroskopiou
svetelným mikroskopom pri zväčšení cca 1000-krát. Pri štandardných podmienkach sme
schopní vyhodnotiť 20 – 50 metafázových figúr.
FISH je metóda molekulárnej cytogenetiky umožňujúca detekciu špecifickej
nukleotidovej sekvencie v rozsahu od 1 do 100 bp priamo v bunkách fixovaných na
mikroskopickom preparáte. Táto metóda je niekedy považovaná za kombináciu klasickej
cytogenetiky a molekulovej biológie. Je kvalitatívnym a kvantitatívnym doplnkom
cytogeneticko-molekulového nálezu [6].
Odber materiálu a príprava preparátov na túto metódu je rovnaká ako pri klasickej
cytogenetike. Po spracovaní a nanesení na podložné sklíčka sa ďalej s nimi pracuje bez
diferenciačného farbenia. Po denaturácii DNA priamo na sklíčku sa hybridizuje farebne
značená DNA sonda, ktorá je komplementárna s vopred určeným úsekom DNA na preparáte.
Po ukončení hybridizácie (trvá cca 18 hodín) sa na zosilnenie signálu pozadie zafarbí inou
farbou. Preparát sa hodnotí na fluorescenčnom mikroskope pomocou špeciálnych filtrov. Pri
našej analýze sme používali komerčne dodávané DNA sondy jednak centromérové (Vysis
LSI AML1 a Vysis LSI ETO) a potom celochromozómové- maľovacie (WCP 21- Cambio
a XCP 1- Meta Systems).

Výsledky a diskusia
Príkladom odhalenia atypických markerov pri AML je vyšetrovanie vzoriek našej
pacientky.

Prvýkrát

do

genetického

laboratória

prišli

vzorky

s diagnózou

MDS

(myelodysplastický syndróm). MDS je porucha charakterizovaná inefektívnou hematopoézou,
ktorá v prípade našej pacientky viedla k rozvoju AML. Aj po transplantácii kostnej drene,
ktorá je považovaná za najúčinnejšiu formu terapie, po určitom čase prišlo k relapsu
ochorenia. Podľa cytogenetického nálezu sa u nej javila prítomnosť 2 markerov (reciproká
translokácia 1q a 21q). Pôvodne sme teda predpokladali prítomnosť reciprokej translokácie
(1;21) dlhých ramien tohto chromozómu. Použitím centromérových DNA sond sme očakávali
prítomnosť dvoch signálov na chromozóme 1 a takisto dvoch signálov na chromozóme 21.
FISH analýzou sme použitím lokusovo špecifických a celochromozómových DNA
sond potvrdili cytogenetický nález s komplexnými prestavbami karyotypu. Prekvapením však
vo fluorescenčnom mikroskope boli 3 signály pre centroméru chromozómu 21 a 2 signály
reprezentujúce

centroméry

chromozómu

1

(Obr.1).

Úplný

záver

so

skutočnou
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chromozómovou prestavbou sme získali po použití celochromozómových sond pokrývajúcich
úsek DNA na chromozóme 1 a 21 (Obr.2).

Obr.1 Vľavo dole: jadrá leukocytov s 3 signálmi pre centroméru 21 a 2 signálmi pre centroméru 8. Vpravo dole:
Metafázová figúra po použití rovnakých DNA sond s rovnakým záverom

21

1

Obr.2 Výsledok FISH analýzy po použití celochromozómových DNA sond
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Chromozóm 1 je najväčší ľudský chromozóm a obsahuje viac ako 1600 známych
génov a 1000 nových kódujúcich sekvencii alebo transkriptov. Je preto prirodzené, že
opakujúce sa chromozómové abnormality tohto chromozómu sa pravidelne vyskytujú v oboch
prípadoch- i v nádorových, i v nenádorových ochoreniach. Translokácie tohto chromozómu je
zvyčajne vidieť pri AML a MDS. Tieto pozorovania naznačujú, že určité oblasti chromozómu
1, najmä 1q21-1q32 a 1p11-13, môžu skrývať onkogény alebo tumor supresorové gény, ktoré
sú patogeneticky relevantné k chronickým i pokročilým fázam myeloproliferatívnych nádorov
(MPN) [7].
Abnormality chromozómu 1 patria teda medzi bežné nálezy u hematologických
malignít a u mnohopočetného myelómu sú jedny z najčastejších štruktúrnych aberácií. Veľa
ďalších chorôb je spojených s abnormalitami génov nachádzajúcich sa práve na chromozóme
1, napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, familiárna adenomatózna polypóza,
Crohnova choroba, či podtyp Charcot-Marie-Tooth. [7, 8].
Pokiaľ ide o chromozóm 21, vyskytoval sa v karyotype v troch kópiách. Numerické aberácie
nie sú pri AML typickými chromozómovými zmenami, avšak ich výskyt v kombinácii so
štruktúrnymi zmenami predstavuje pre ich nositeľa nepriaznivú prognózu.
Záver
Molekulárne mechanizmy leukemogenézy boli úspešne odhalené tým, že sa študujú
gény zapojené do jednoduchých prestavieb, vrátane vyvážených translokácií a inverzií.
Súbežná existencia vzácnych klinických nálezov u pacienta s genetickou abnormalitou často
vedie k charakterizácii nových syndrómov. Hoci sú tieto genetické syndrómy všeobecne
vzácne, patofyziológia týchto porúch rozširuje naše vedomosti o bežných ochoreniach.
Objavovaním rôznych porúch môžeme charakterizovať, liečiť, či dokonca zabrániť vzniku
ochorenia. V tejto súvislosti by sme radi poukázali na dôležitosť genetických metód ako je
FISH a konvenčná cytogenetika v diagnostike pacientov s chromozómovými aberáciami [9].
Bez použitia klasickej cytogenetiky za účelom vyšetrenia karyotypu pacientky by sme pri
bežnej rutinnej praxi neboli odhalili prítomnosť nešpecifických zmien chromozómov
v jadrách lymfocytov. Následne bez použitia FISH analýzy ako nadstavbovej metódy by sme
neboli získali prehľad o skutočnom mechanizme prestavieb chromozómov 1 a 21.
Poďakovanie
Touto cestou by sme sa radi poďakovali našej konzultantke RNDr. Ivane Hojsíkovej
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DnaA proteín v bunkách Acetobacter pasteurianus CCM 3610
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Abstrakt
V predloženej práci sme charakterizovali predpokladaný DnaA proteín octových bakterií. Zaoberali sme
sa najmä objasnením spôsobu jeho väzby na počiatok replikácie ori. Predpokladanú primárnu sekvenciu génu
pre DnaA proteín sme zistili bioinformatickým porovnaním známych sekvencií podobných proteínov u iných
druhov baktérií a vybraných sekvencií z octových baktérií. PCR reakciou, ktorej substrátom bola
chromozomálna DNA Acetobacter aceti CCM 3610, sme amplifikovali predpokladaný gén a ten následne
klonovali do expresného vektora pET28a+. Takýmto konštruktom sme transformovali kompetentné bunky E.coli
BL21(DE3) a proteín nadprodukovali a purifikovali Ni-afinitnou chromatografiou. PCR reakciou sme
amplifikovali potenciálny počiatok replikácie Acetobacter aceti 3610. Na takto pripravených substrátoch sme
následne overovali väzbu nami predpokladaného proteínu na počiatok replikácie pomocou EMSA metódy. PCR
mutagenézou sme pripravili aj niekoľko delečných derivátov proteínu a EMSA reakciou sme overili ich
schopnosť viazať sa na počiatok replikácie.

Kľúčové slová: Acetobacter; ori; DnaA proteín
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 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].
Čo sa týka vedeckého výskumu, octové baktérie sú v úzadí bežne používaných
a skúmaných laboratórnych modelových organizmov. Napríklad dôležitý DnaA proteín, ktorý
zohráva kľúčovú úlohu pri začatí replikácie DNA, a tým pádom aj v celkovej regulácii
bunkového cyklu, bol a je intenzívne skúmaný u E. coli a rôznych iných druhov baktérií, ale
nie u octových baktérií.
DnaA proteín patrí do rodiny AAA+ ATPáz, teda je aktívny len ak je na ňom
naviazané ATP. Hydrolýzou ATP na ADP dochádza k inaktivácii proteínu. DnaA proteín má
vysokú homológiu s iniciačnými proteínmi v eukaryotoch i archeách [2].
Funkčnosť DnaA proteínu závisí od jeho schopnosti špecificky sa viazať na konkrétne
9-bp dlhé rozpoznávacie sekvencie, tzv. DnaA boxy. Ich konsenzus sekvencia pre E. coli je
5´- TTATNCACA -3´. Počiatok replikácie zvyčajne obsahuje niekoľko DnaA boxov
a ďalších prídavných rozoznávacích miest. Väzba DnaA proteínu na tieto miesta je prvým
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krokom pri vytváraní iniciačného komplexu v procese replikácie DNA [3]. Štruktúrne zmeny
vo vlákne DNA – porušenie dvojvlákna - umožňujú interakciu DnaA proteínu s ďalšími
proteínmi, napríklad „navedenie“ helikázového DnaB proteínu do počiatku replikácie. DnaA
proteín teda disponuje helikázovou aktivitou, ale táto je obmedzená na striktné oblasti
počiatku replikácie. Tieto základné kroky pri replikácii DNA – väzba proteínu na DNA,
rozpletenie reťazca sú vysoko konzervatívne medzi najrôznejšími druhmi organizmov. Dá sa
preto predpokladať, že sú platné aj pre octové baktérie.
V predloženej práci sme sa snažili o charakterizáciu predpokladaného DnaA proteínu
z Acetobacter aceti CCM 3610.

Materiál a metódy
Použité kmene a plazmidy
V práci sme použili bakteriálny kmeň Acetobacter aceti CCM 3610, expresný vektor
pET28 a expresné bunky E. coli BL21 (DE3) a E. coli XL1 Blue.
PCR amplifikácia
Metódou PCR amplifikácie sme z chromozomálnej DNA Acetobacter aceti pripravili
1437 bp fragment DNA predpokladaný dnaA gén. A takisto sme amplifikovali 450 bp
sekvenciu obsahujúcu oblasť ori. Použili sme priméry uvedené v tab.1.
Tab. 1 Použité priméry
DnaAL
DnaAP
ALFA12L
ALFA12P
DnaAAc2L
DnaAAc2P
DnaAAc11L
DnaAc11P

GGATCCATGACAATCGGAGTGGACGAG
AAGCTTTCAGCTTTCCACCATCCGCC
P-GTTGGATGTGATCTTATGGGCC
P-GGCCGCCCCGTTACGC
CGCGGAGAACCAGCTATCTC
TGAAGAAGAAGCAGAACAGTCTGG
CGCTTTATTTATGCATGGCGCG
GGGGAATGCCACCTTCCTTC

amplifikácia DnaA proteínu
amplifikácia DnaA proteínu
delécia 12 alfa helixu
delécia 12 alfa helixu
amplifikácia ori v A. pasteurianus 3610
amplifikácia ori v A. pasteurianus 3610
amplifikácia ori v A. pasteurianus 3610
amplifikácia ori v A. pasteurianus 3610

Mutagenéza pomocou PCR metódy
Plazmid pET28/dnaA sme využili ako templát v PCR s cieľom získať delečného
mutanta vo vybraných α-helixoch DnaA proteínu.
Transformácia a indukcia expresie
Na transformáciu a indukciu expresie génu dnaA a jeho delečného mutanta sme
použili plazmid pET28/dnaA a expresné bunky E. coli BL21 (DE3). Expresiu sme indukovali
pridaním 1 mmol.l-1 IPTG.
Elektroforéza v PAGE
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Expresiu proteínu a jeho pripraveného mutovaného derivátu sme sledovali
elektroforézou v 12 % SDS PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook
a kol. (1989) [4].
Mapovanie väzby proteínu
Schopnosť väzby delečného derivátu DnaA proteínu na počiatok replikácie sme
analyzovali štandardnou metódou gel shift assay a následnou elektroforézou v 4 % natívnom
PAGE.

Výsledky a diskusia
Predmetom nášho štúdia je replikačný proteín DnaA kodovaný dnaA génom
na chromozóme Acetobacter aceti 3610. Základné charakteristiky proteínu a génu, ktorý ho
kóduje, sme zistili bioinformatickou analýzou v databázach BLAST a EMBL. Veľkosť dnaA
génu sme určili na 1401 bp.
Veľkosť proteínu sme určili na 467 aminokyselín alebo 52,56 kilodaltonov
s nasledovným poradím aminokyselín:

MTIGVDDDERAFPLAEDSKALEESWLQICSRLKGEVGEVEYRTWLTKIALGPVDGDEITL

PLPTRFLRDWVRSQYGDRLSELWNQVLPAIRRVELQVARPGDPVAPPLALVTEDAPTAST

PAIDVEDAPRSAPEVRSDLVTTLDTRFTFDTFVVGKPNEFAYACARRVAEKPSSVGFNPL

FLYGGVGLGKTHLMHAIGAELVQSGNVSVAYMSAEKFMYRFIAAIRSQSTMEFKEQLRSV

DVLMIDDLQFLIGKDNTQEEFFHTFNALVDAGRQIVVTADKSPSDLSGLEDRLRTRLGCG

MVADIHATTFELRISILESKAAASGVVVPGKVLEFLAHKITSNVRELEGALNRLIAHANL

FGRPVTLEATQDVLHDILKAHDRRVTIEEIQKRVAEHWNIRLTDMSSARRARAVARPRQV

AMYLAKQLTSRSLPEIGRKFGNRDHTTVMHAVSRVAELMERDPAFAEDVELMRRMLES

Obr. 1. Aminokyselinová sekvencia DnaA proteínu s vyznačenými α- helixami.

Tento predpokladaný proteín sme klonovali do expresného vektoru pET/28
a transformovali do E. coli BL21(DE3). Pozitívneho rekombinanta sme overili PCR reakciou.
Expresiu sme indukovali pridaním 1 mmol.l-1 IPTG. Proteín sme purifikovali FPLC
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chromatografiou na prístroji ÄktaTM avant 25.
Bioinformatickými metódami sme takisto určili dve potenciálne oblasti ori - AT
bohaté sekvencie s najnižšou voľnou energiou. Obe sekvencie sme amplifikovali PCR
reakciou.
Na takto pripravených substrátoch sme pomocou EMSA reakcie testovali schopnosť
DnaA proteínu viazať sa na počiatok replikácie (Obr.2.)
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Obr. 2. EMSA reakcia proteínu DnaA z počiatkom replikácie z Acetobacter. v 4 % natívnom PAGE. 1. dráha –
DNA bez proteínu, 2.dráha – DNA s proteínom – konc. 100 ng, 3.dráha – DNA s proteínom konc.200 ng , 4.
dráha – DNA s proteínom konc. 300 ng, 5.dráha DNA s proteínom konc. 500 ng, 6.dráha- DNA s proteínom
konc. 1000 ng.
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Obr. 3 EMSA reakcia proteínu DnaA s deletovaným úsekom z počiatkom replikácie z Acetobacter v 4 %
PAGE. 1. dráha – DNA bez proteínu, 2.dráha – DNA s proteínom – konc. 100 ng, 3.dráha – DNA s proteínom
konc.200 ng , 4. dráha – DNA s proteínom konc. 300 ng, 5.dráha DNA s proteínom konc. 500 ng, 6.dráha- DNA
s proteínom konc. 1000 ng.

Po overení väzby DnaA proteínu na počiatok replikácie sme PCR mutagenézou pripravili
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delečných mutantov v dnaA géne. Deletovali sme vybrané α-helixy a opäť EMSA reakciou
overovali schopnosť takýchto delečných mutantov viazať sa na počiatok replikácie (Obr.3.).

Záver
V tejto práci sa nám podarilo určit primárnu nukleotidovú štruktúru replikačného
proteínu DnaA. Takisto sme určili dva potenciálne počiatky replikácie. EMSA reakciou sme
overili schopnosť DnaA proteínu viazať sa na počiatok replikácie. V ďalšej práci sa pokúsime
určiť, ktorý α-helix je zodpovedný za väzbu na počiatok replikácie.
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Abstrakt
Železo je ve formě Fe2+ a Fe3+ iontů součástí mnoha proteinů v buňce. Chelatace těchto iontů ovlivňuje
řadu biologických procesů. Myší embryonální kmenové (mEK) buňky jsou vhodným modelem pro studium
biologie nádorových kmenových buněk a chelátory železa se díky svým antiproliferativním vlastnostem jeví jako
látky potenciálně využitelné v protinádorové terapii.
V naší práci studujeme vliv syntetického chelátoru deferoxaminu (DFO) na buněčný cyklus mEK
buněk. DFO je velká molekula s nízkou lipofilitou, která do buňky vstupuje pouze velmi omezeně. Tato unikátní
vlastnost DFO umožňuje studovat vliv chelatace Fe3+ iontů bez ovlivnění buněčného cyklu samotným DFO.
Výsledky naší práce ukazují, že DFO u mEK buněk nezpůsobuje zastavení buněčného cyklu v G1 nebo S fázi,
jak bylo dříve pozorováno u somatických buněk, ale dochází k přímému spuštění apoptózy.

Klíčová slova: embryonální kmenové buňky; chelátor; železo; deferoxamin; buněčný cyklus
Úvod a formulace cíle
Železo je ve formě železnatých a železitých iontů součástí mnoha proteinů a enzymů.
Je tak zcela nezbytné pro proliferaci, metabolismus buněk a syntézu DNA. Deplece železa
pomocí syntetických chelátorů in vitro ovlivňuje řadu biologických procesů v mnoha typech
buněk. Chelátory železa, používané jako prevence proti přetížení železem při léčbě některých
hematologických malignit, se díky svým antiproliferativním vlastnostem jeví jako látky
s možným protinádorovým účinkem [1, 2, 3].
V naší práci sledujeme vliv syntetického chelátoru deferoxaminu (Deferoxamine
mesylate salt; DFO; Sigma-Aldrich; Obr. 1) na buněčný cyklus a proliferaci mEK buněk.

Obr. 1 Chemický vzorec použitého syntetického chelátoru železa deferoxaminu
(Deferoxamine mesylate salt, Sigma-Aldrich).
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Materiál a metody
Buněčná linie: Myší embryonální kmenové (mEK) buňky linie V6.5, pasáž 38-45.
Kultivace: mEK buňky byly kultivovány v médiu DMEM s aditivy při 37 °C/10 % CO2.
Ošetřování buněk: Do média byl na stanovené časové úseky přidáván syntetický chelátor
železa deferoxamin (Deferoxamine mesylate salt, DFO, Sigma-Aldrich) do výsledné
koncentrace 10 µM.
Analýza pomocí průtokového cytometru: Pro analýzu replikace DNA v S fázi byl do média
na 30 min přidán bromodeoxyuridin (BrdU, 10 µM), následovala fixace 70% etanolem.
Fixované buňky byly duálně značeny propidium jodidem (PI) a protilátkou anti-BrdU-FITC
(Roche) a následně analyzovány pomocí průtokového cytometru a softwaru CXP Analysis 2.2
(Beckman Coulter, Inc).
Western blot: Buňky byly lyzovány IP pufrem s inhibitory fosfatáz a proteáz
a s takto připravenými proteinovými lyzáty byla provedena SDS-PAGE následovaná
imunodetekcí (prim. protilátky – Cell Signaling, Santa Cruz; sek. protilátky – Pierce).
Analýza aktivity ribonukleotid reduktázy (RR): Pro analýzu aktivity enzymu ribonukleotid
reduktázy byl do média na 30 min přidáván radioaktivně značený cytidine (14C). Následně
byla z buněčné kultury izolována DNA pomocí izolačního kitu (Qiagen). Intenzita
radioaktivního záření odrážející aktivitu RR byla analyzována na scintilačním detektoru.
Měření aktivity kaspázy-3: mEK buňky byly lyzovány pomocí kaspázového lyzačního pufru
a následně byla provedena analýza aktivity kaspázy-3 prostřednictvím spektrofotometrické
kvantifikace vznikajícího fluorescenčního produktu.

Výsledky a diskuze
Dosud publikované práce popisují zablokování buněčného cyklu v G1 fázi
v přítomnosti deferoxaminu [1, 2]. Naše výsledky ukazují, že mEK buňky nezastavují
buněčný cyklus na rozhraní G1/S fáze, ale naopak dochází k inhibici replikace DNA v S fázi
buněčného cyklu (Obr. 2a), což má za následek akumulaci buněk ve fázi S a pokles podílu
buněk ve fázích G1 a G2/M (Obr. 2b).
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Obr. 2 Analýza buněčného cyklu mEK buněk pomocí průtokové cytometrie.

Pravděpodobným mechanismem akumulace buněk v S fázi po kultivaci s DFO je
inhibice klíčového enzymu syntézy deoxyribonukleotidů - ribonukleotid reduktázy (RR;
Obr. 3). Inhibice tohoto enzymu má za následek úbytek deoxyribonukleotidů v buňce a tím
i zpomalení replikace DNA v S fázi buněčného cyklu [4].

Obr. 3 Vliv DFO na aktivitu enzymu ribonukleotid reduktázy (RR).

Nezastavení buněk v G1 fázi zjištěné pomocí průtokové cytometrie odpovídá
i zvýšená fosforylace proteinu pRb na Thr252 a Ser249. Tato místa jsou specificky
fosforylována kinázou Cdk4, která zodpovídá za průchod G1 fází. Po kultivaci mEK buněk
v přítomnosti 10 µM DFO byla pomocí western blotu a následné imunodetekce zjištěna
zvýšená degradace proteinu Cdc25A, akumulace fosfoproteinu p53 (Ser15), proteinu p21
a pRb včetně jeho dvou fosforylovaných forem (Obr. 4a). Hladina fosfoproteinů
Chk1 (Ser345) a p38 (Thr180/182), proteinů Chk2, p38 a PARP byla v přítomnosti 10 µM
DFO beze změn (Obr. 4b).
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Obr. 4 Aktivace kontrolních drah po 24, 36 a 48 h kultivace mEK buněk
v přítomnosti 10 µM DFO.

Naše výsledky dále ukazují, že již po 24 h kultivace mEK buněk s 10 µM DFO
dochází k velmi výrazné aktivaci kaspázy-3, která je raným apoptotickým markerem
(Obr. 5a). K nárůstu tzv. „apoptotického píku“ detekovaném na průtokovém cytometru však
dochází až po 48 h kultivace (Obr. 5b).

Obr. 5 Vliv kultivace v přítomnosti DFO na indukci apoptózy mEK buněk.

Závěr
Kultivace mEK buněk v přítomnosti DFO způsobuje výraznou inhibici enzymu
ribonukleotid reduktázy, čímž dochází k úbytku deoxyribonukleotidů v buňce. V důsledku
toho dochází k chybám v replikaci, které aktivují apoptózu, aniž by došlo k současné aktivaci
kontrolních bodů.
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Chelatace železa pomocí DFO způsobuje aktivaci kaspázy-3 u mEK buněk již
po 24 hodinách. Po 48 h dochází k nárůstu apoptotického píku na 36 %. Naše výsledky
naznačují, že deplece iontů železa vede u proliferujících kmenových buněk ke spuštění
apoptózy jako odpověď na vznikající poškození DNA. Tyto výsledky jsou v souladu
s nedávnými důkazy výrazného protinádorového účinku deplece iontů železa. Prozkoumání
důsledků deplece železa na průchod buněčným cyklem a spuštění apoptózy v modelových
systémech umožní využití tohoto přístupu u těch nádorů, kde chelatace železa představuje
důležitou součást léčebné strategie.
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Práce byla podpořena granty LF_2012_016 (Univerzita Palackého v Olomouci)
a NT/12218-4 (IGA Ministerstva zdravotnictví ČR).

Seznam použité literatury
[1]

Yu Y., Kovacevic Z., Richardson D. R. (2007) Cell Cycle. 6(16), p. 1982

[2]

Le N. T., Richardson D. R. (2003) Carcinogenesis. 24(6), p. 1045

[3]

Brodie C., Siriwardana C., Lucas J., et al. (1993) Cancer Res. 53(17), p. 3968

[4]

Cooper C. E., Lynagh G. R., Hoyes K. P., et al. (1996) J. Biol. Chem. 271(34), p. 20291

88

BIOLÓGIA

Stanovenie protektívnych vlastností kvercetínu
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Abstrakt
Kvercetín je látka obsiahnutá vo viacerých zložkách potravy a už v minulosti jej bolo prisúdené
množstvo prospešných vlastností ako antioxidačné schopnosti, ochrana pred toxickými zložkami prostredia
a inými faktromi spôsobujúcimi oxidačný stres. Protektívne vlastnosti látok môžeme sledovať viacerými testami.
DNA topologický test je metóda na stanovenie chelatačných schopností biologicky aktívnych látok. Testom na
redukčnú silu stanovujeme antioxidačnú aktivitu bioaktívnych látok.

Kľúčové slová: kvercetín; DNA topology assay; chelatovanie železa; reducing power assay; redukcia železa
Úvod a formulácia cieľa
Reaktívne formy kyslíka ako z exogénnych tak aj endogénnych zdrojov, môžu byť
zapojené v etiológii viacerých ochorení. Potrava bohatá na ovocie a zeleninu je asociovaná so
zníženým rizikom ich vzniku, čo bolo väčšinou prisudzované antioxidačným vitamínom,
napríklad vitamínu C, vitamínu E a β-karoténu. Aj keď je zelenina a ovocie primárnym
zdrojom týchto známych antioxidantov, aj ostatné zložky môžu byť dôležitými protektívnymi
agensami.
Kvercetín (3,3’,4’,5,7-pentahydroxy-2-phenylchromen-4-on) patrí medzi flavonoly,
ktoré sú jednou z podskupín flavonoidov [1]. Flavonoly sú zastúpené hlavne v ovocí
a zelenine. Vyskytujú sa v jablkách, v zástupcoch čeľade Brassicaceae, v hrozne, cibuli
(hlavne v červenej), čaji, paradajkách a tiež aj v mnohých semenách, orechoch, kvetoch, kôre
a listoch. Nájdeme ho tiež v liečivých rastlinách a to v Ginko biloba, Hypericum perforatum
a Sambcus canadensis [2,3,4]. V populáciach západných krajín sa ich denný príjem pohybuje
medzi 20 a 50 mg [5]. Kvercetín je z potravy získavaný hlavne vo forme jeho glykozidov a to
najmä ako kvercetín viazaný s dvoma molekulami glukózy. Kvercetín sa vyznačuje mnohými
potenciálne prospešnými účinkami na zdravie. Viaceré in vitro a in vivo štúdie sa zamerali na
štúdium jeho antioxidačného potenciálu [6-12]. Testy na zvieratách potvrdili ochranu orgánov
(mozgu, srdca a iných tkanív) prostredníctvom antioxidačného efektu kvercetínu; ochranu
pred toxickými zložkami prostredia a ostatnými faktormi, ktoré môžu indukovať oxidačný
stres.
Naším cieľom bolo zistiť, či kvercetín dokáže ochrániť DNA pred negatívnym
vplyvom železnatých katiónov, prostredníctvom stanovenia jeho chelatačných vlastností v
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DNA topologickom teste a zamerali sme sa tiež na jeho antioxidačné schopnosti stanovením
jeho redukčnej sily.

Materiál a metódy
DNA topologický test - DNA topology assay je senzitívna metóda na monitorovanie
prítomnosti kovov a tvorby radikálov v reakčnej zmesi. Test je založený na elektroforetickej
detekcii zmien v mobilite plazmidu, spôsobenej zmenou jeho topológie. Po pridaní Fe2+ do
reakčnej zmesi, ktorá obsahuje fosfátový tlmivý roztok udržujúci prostredie s nízkou iónovou
silou, dochádza k tvorbe Fe3+ a voľných kyslíkových radikálov, ktoré môžu spôsobovať
poškodenie pDNA v podobe jednoreťazcových (ss – single strand) a dvojreťazcových (ds –
double strand) zlomov. Nepoškodená superšpiralizovaná pDNA sa v agarózovom géli
pohybuje najrýchlejšie, zatiaľ čo pDNA s jednoreťazcovými zlomami tvorí cirkulárnu formu
a pohybuje sa najpomalšie (Obr.1) [13-16].

Forma II – ssDNA zlomy
Forma III – dsDNA zlomy
Forma I – superšpiralizovaná pDNA

Obr.1 Topoizomerické formy pDNA a ich pohyb v pri elektroforetickej analýze (upravené podľa Čipák
et al., 2001)

Metóda bola modifikovaná na zistenie chelatačných, DNA protektívnych účinkov
kvercetínu, ktorý potenciáne viaže Fe2+.
V teste sme sa zamerali na nasledovné koncentrácie: 10 mM, 1 mM, 0,1 mM, 0,01
mM a 0,001 mM . Roztoky boli pripravené zo zásobného 0,02 M roztoku kvercetínu v etanole
a ďalšie uvedené riedenia boli pripravené vo vode.
Použité chemikálie:
•

1,5% agarózový gél s Gel Red 1:10000

•

0,5x TBE
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•

fosfátový tlmivý roztok 0,1 M pH 7,4

•

FeSO4.7H2O – 10 mM zásobný roztok

•

plazmid pBR322 – zásobná koncentrácia 1 mg/ml

•

kvercetín v etanole – 0,02 M zásobný roztok

Reakčná zmes bola pripravená podľa tabuľky 1 (Tab.1).

Tab.1 Príprava reakčnej zmesi.

Dráha

voda [µl]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6
5,8
5
5
5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

tlmivý
roztok[µl]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kvercetín

Fe2+[µl]

pBR [µl]

1 µl 10mM
1 µl 1mM
1 µl 0,001mM
1 µl 10mM
1 µl 1mM
1 µl 0,1mM
1 µl 0,01mM
1 µl 0,001mM

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Zmes sme 20 minút inkubovali pri 37°C. Následne sme pomocou elektroforetickej
analýzy na 1,5% agarózovom géli v 0,5x TBE (60 V, 60 min) analyzovali zmeny
v pohyblivosti pDNA spôsobenej zmenami jej topológie.
Stanovenie redukčnej sily – Reducing power assay je metóda vyvinutá na sledovanie
antioxidačnej schopnosti bioaktívnych látok. Zisťuje sa schopnosť redukcie Fe3+
ferikyanidových komplexov na Fe2+ ferikyanidové komplexy. Redukciu môžme sledovať na
základe zmeny farby vzorky zo žltej na odtiene modrej farby [17]. Redukčnú silu
stanovujeme spektrofotometricky meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke 700 nm. Zvýšená
absorbancia vzorky indikuje zvýšenú redukčnú silu. Sledovali sme redukčnú silu
nasledovných koncentrácií kvercetínu: 1 mM; 0,1 mM; 0,01 mM a 0,001 mM. Ako pozitívna
kontrola nám slúžil BHT (butylovaný hydroxytoluén) v rovnakých koncentráciach.
Použité chemikálie:
•

fosfátový tlmivý roztok 0,2 M pH 6,6

•

ferikyanid draselný [K3Fe(CN)6)] – zásobný roztok 10g/l

•

kyselina trichlóroctová (TCA) – zásobný roztok 100g/l

•

chlorid železitý FeCl3 – zásobný roztok 1g/l

•

kvercetín v etanole – 0,02 M zásobný roztok
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•

butylovaný hydroxytoluén (BHT)

Uvedené koncentrácie kvercetínu a BHT sme zmiešali s fosfátovým tlmivým
roztokom (0,5 ml) a ferikyanidom draselným (0,5 ml). Vzorky sme inkubovali 20 minút pri
50°C. Do reakcií sme pridali TCA (0,5 ml) a následne sme ich centrifugovali 10 minút pri
3000 rpm. Následne sme odobrali vrchnú vrstvu do čistých skúmaviek a pridali sme
destilovanú vodu (0,5 ml) a FeCl3 (0,1 ml). Absorbanciu sme merali pri 700 nm.

Výsledky a diskusia
Pomocou DNA topologického testu sme zisťovali schopnosť kvercetínu viazať Fe2+
a teda jeho schopnosť pôsobiť DNA protektívne v in vitro podmienkach.
Výsledky elektroforetickej analýzy môžme vidieť na Obr.2 V dráhe 1 pozorujeme
superšpiralizovanú formu pDNA, bez ovplyvnenia Fe2+. Pridanie Fe2+ spôsobilo poškodenie
pDNA a došlo k tvorbe reťazcových zlomov, kde relaxovaná forma sa pohybuje pomalšie
(Obr.2 dráha 2). Po pridaní rôznych koncentrácií kvercetínu sme mohli pozorovať jeho
chelatačné účinky, ktoré klesali s jeho znižujúcou sa koncentráciou (Obr.2 dráha 6-10).
V dráhach, kde sme analyzovali samotný kvercetín (Obr.2 dráha 3-5) nepozorujeme žiadne
zmeny v pohyblivosti pDNA, teda nedochádzalo k jej topologickým zmenám a nachádza sa
v superšpiralizovanej forme.

forma II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

forma I

Obr.2 Výsledky elektroforetickej analýzy. Dráha 1: kontrola – pBR; dráha 2: pBR+Fe2+; dráha 3: pBR
+ kvercetín (10 mM); dráha 4: pBR+ kvercetín (1mM); dráha 5: pBR+ kvercetín (0,001mM); dráha 6:
pBR+ Fe2++ kvercetín (10mM); dráha 7: pBR+ Fe2++ kvercetín (1mM); dráha 8: pBR+ Fe2++ kvercetín
(0,1mM); dráha 9: pBR+ Fe2++ kvercetín (0,01mM); dráha 10: pBR+ Fe2++ kvercetín (0,001mM).

Na zistenie antioxidačných schopností kvercetínu sme stanovovali jeho redukčnú silu
ako schopnosť redukcie Fe3+ ferikyanidových komplexov na Fe2+ ferikyanidové komplexy.
Kvercetín má túto schopnosť v rozmedzí koncentrácií 0,01 – 1mM, v porovnaní s BHT
kontrolou, ktorej redukčná sila pri tých istých koncentráciach bola pozorovateľne slabšia
(Obr.3).
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4

Absorbancia pri 700 nm

3,5
3
2,5
2

BHT
quercetín

1,5
1
0,5
0
-0,5

0,001

0,01

0,1

1

koncentrácie [mM]

Obr.3 Redukčná sila kvercetínu v porovnaní s BHT

Záver
Podarilo sa nám dokázať, že kvercetín má chelatačné účinky a teda zabraňuje tvorbe
reaktívnych foriem kyslíka, ktoré by mohli reagovať s pDNA a tvoriť jej poškodenie vo forme
reťazcových zlomov. Zároveň sme potvrdili jeho antioxidačné schopnosti pomocou
stanovenia redukčnej sily ako schopnosti redukovať Fe3+ ferikyanidové komplexy na Fe2+
ferikyanidové komplexy. V budúcnosti by sme sa chceli venovať ďalším testom na zisťovanie
protektívnych vlastností kvercetínu.
Poďakovanie
Táto práca bola finančne podporená grantmi VEGA 1/0025/11, SK-BG-0006-10.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Ross J. A., Kasum C. M. (2002) Annu. Rev. Nutr. 22, p. 19

[2]

Hollman P. C., Bijsman M. N., van Gameren Y., et al. (1999) Free Radic. Res. 31, p.
569

[3]

USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods [Citované: 7. apríl 2011]
<http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Flav/flav.pdf>

[4]

Häkkinen S. H., Kärenlampi S. O., Heinonen I. M., et al. (1999) J. Agric. Food Chem.
47, p. 2274

[5]

Cao J., Zhang Y., Chen W., et al. (2010) Br. J. Nutr. 103, p. 249

[6]

Meyers K. J., Rudolf J. L., Mitchell A. E. (2008) J. Agric. Food Chem. 56, p. 830

93

BIOLÓGIA

[7]

Annapurna A., Reddy C. S., Akondi R. B., et al. (2009) J. Pharm. Pharmacol. 61, p.
1365

[8]

Das S., Mandal A.K., Ghosh A., et al. (2008) Curr. Aging. Sci.1, p. 169

[9]

DeWhalley C. V., Rankin J. F., Rankin S. M., et al. (1990) Biochem. Pharmacol. 39, p.
1743

[10] Huk I., Brovkovych V., Nanobash Vili J., et al. (1998) Br. J. Surg. 85, p. 1080
[11] Hwang I. K., Lee C. H., Yoo K. Y., et al. (2009) J. Med. Food.12, p. 990
[12] Mojzis J., Hviscová K., Germanova D., et al. (2001) Physiol. Res. 50, p. 501
[13] Murais M. L., Uiras M. L., Giacomoni P. U., et al. (1993) Mutat. Res. 295, p. 47
[14] Rauko P., Romanová D., Miadoková E., et al. (1997) Anticancer Research. 17, p. 3437
[15] Kogan G., Rauko P., Machová E., et al. (2000) Advances in Chitin Science. 4, p. 176
[16] Čipák Ľ., Miadoková E., Dingová H., et al. (2001) Toxicology in vitro. 15, p. 677
[17] Ferreira C. F. R. I., Baptista P., Vilas-Boas M., et al. (2007) Food Chemistry. 100, p.
1511

94

BIOLÓGIA

Potential role of PRP4 kinase in Nucleotide Excision Repair
Katarína Chromá1, Leon H. F. Mullenders2, Alex Pines3
1 Commenius

University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Genetics,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia; katka.chr@gmail.com
2,3
Leiden University Medical Center, Department of Toxicogenetics, Einthovenweg 20, 2333
RC Leiden, The Netherlands

Abstract
Cells are constantly under threat from the cytotoxic and mutagenic effects of DNA damaging agents and
so they have evolved many mechanisms that help them survive in an unpredictably hazardous world. A network
of DNA damage surveillance systems has evolved to warrant genomic stability under conditions where cells are
exposed to genotoxic agents. This network includes signalling pathways that activate cell cycle checkpoints,
apoptosis, transcription chromatin remodelling and so important and essential DNA repair pathways. The
importance of DNA repair is evident from the large investment that cells make in DNA repair enzymes and
demonstrated by the increased rate of mutations that follows the inactivation of DNA repair gene. The main
DNA maintenance mechanisms operating in mammals are nucleotide- and base-excision repair, homologous
recombination, end joining, and mismatch repair. This publication is focused on nucleotide- excision repair
pathway (NER) as it’s highly versatile, evolutionary conserved pathway with intriguing wide substrate
specificity.

Keywords: Nucleotide excision repair; PRP4 kinase; mRNA splicing; transcription recovery

Introduction
The xenotoxic effects of solar UV radiation are thought to have precluded the
development of terrestrial life for two or possibly three billion years, before the stratospheric
ozone layer developed. Ultraviolet radiation induces deleterious effects in all living organisms
ranging from prokaryotic bacteria to eukaryotic lower and higher plants, animals and humans.
DNA is obviously one of the key targets for UV-induced damage displaying with two
major kinds of injury induced by the shortwave UV component of sunlight: Cyclobutane
pyrimidine dimers (CPDs) and (6-4) photoproducts (6-4 PPs; pyrimidine adducts). After UV
irradiation the CPDs are the most abundant and probably most cytotoxic lesions but the 6–
4PPs may have more serious, potentially lethal, mutagenic effects.
Because humans and other placental mammals lack photolyases, excision repair is the
only known mechanism for the removal of sunlight-induced CPDs and 6-4PPs, the most
commonly encountered bulky DNA lesions [1]. The general features of these lesions are the
variable degree of DNA helix distortion inflicted and their potency to block replication and
transcription elongation.
The broad substrate recognition is accomplished by two distinct subpathways of NER;
global genome NER (GG-NER) able to repair lesions throughout the entire genome [2] and
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transcription- coupled repair (TC-NER) specifically repairing DNA lesions in genes that
block the actively transcribing RNA polymerases II (RNAPolII) and allow quick resumption
of transcription.
It is widely considered, that certain proteins that are able to mediate post-translational
modifications, e.g. kinases, phosphatases and enzymes involved in ubiquitylation regulate the
DNA repair processes. Using siRNA high-throughput screening in mouse embryonal stem
cells (ES), the Prpf4b gene was revealed to display indispensable role in network of DNA
damage surveillance system following treatment with cisplatin [3].
The role of this project is to investigate the role of PRP4 kinase (PRP4K) in DNA
repair, specific in nucleotide excision repair.

Material and methods
Cell culture
For this study was used VH10 hTert cell line (normal human fibroblast, NHF). Cells were
grown in DMEM supplemented with 10% fetal calf serum, penicillin and streptomycin
replaced once a week prior the experiment. UV-radiation of cells was performed using a 254
nm UV-C source.
RNA interference
Shortly before transfection, 0,3-1,2 x 106 cells VH10 hTert/ 60mm dish were seeded in total
volume of 4ml DMEM supplemented with 10% fetal calf serum, penicillin, streptomycin and
for short time incubated under normal growth conditions (37

C, 5%CO2). Vortexed

Mastermix consisting of short interfering RNA (siRNA) duplexes (Gene Globe) targeting
Prpf4b, Hi Perfect Transfection Reagent (QIAGEN) and culture medium without serum was
incubated 15 min at room temperature (15-25

C) to allow the formation of transfection

complex. Used reagents concentrations were calculated according to Fast-Forward
Transfection Protocol (QIAGEN) and samples were applied on the cells in drops with
properly plate swirling to ensure uniform distribution of the transfection complexes. Second
transfection procedure to warrant appropriate gene silencing was carrying out the next day
following replacing the medium. EU experiment was performed 24 hours after the first final
siRNA.
UV survival
Cellular survival of VH10 hTert shControl and VH10 hTert siPRPF4B cells was determined
using a colony assay. Cells were plated in 10-cm and after 16 hours exposed to UV-C (254
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nm; TUV lamp; Phillips) and left to grow for 14 days, fixed, and stained with methylene blue.
Determined number of colonies was utilized to assess the colony-forming ability.
EU staining
400 000 VH10 hTert cells growing on 7 glass coverslips/dish in DMEM were immediately
transfected following Fast-Forward Transfection Protocol (QIAGEN) to knock down Prpf4b.
In 24 hours the medium was replaced and cells on coverslips were exposed to the same dose
of UV irradiation- 10J/m/s at different times (24h, 8h, 4h, 2h) before EU staining, except 2
coverslips from each set (timepoint before EU labelling) used as positive (+EU) and negative
control(-EU). Staining of cells was performed with prepared 0,1mM solution of 0,5M 5ethynyluridine in the complete culture medium and proceeded by EU incubation at 37°C for
1hour. Subsequently, EU labelled cells washed with PBS were fixed for 15 min with 3,7%
formaldehyde in PBS and permeabilized using 0,5% Triton in PBS for 15 min at room
temperature. For additional RNA staining was used Click-iT RNA reaction cocktail with
Alexa Fluor azide 488 prepared according to Click-iT RNA Imaging Kits protocol
(Invitrogen) followed by incubation with Click-iT reaction rinse buffer. Fluorescent DNA
staining was carrying out after the last wash, with DAPI in PBS. Cells were mounted and
images were acquired by fluorescence microscopy using Imager.M1 (Zeiss) measuring the
intensity of nuclear green and blue signal in 150-200 cells.

Results and discussion
RNA interference screening revealed PRP4 kinase
The Prpf4b gene was identified to be important in the protection against cisplatin- induced
cytotoxicity (Puigvert et al., data not published) using a system biology approach to map the
DNA damage response (DDR) based on siRNA high-throughput screening in mouse
embryonal stem cells. Consequences of CP treatment in cells lacking particular mRNA
transcripts were analyzed performing the cell survival using ATPlite 1 Step kit (Perkin Elmer)
assay and CP mediated apoptosis via Annexin V assay (Fig. 1.).
Cisplatin is anticancer chemotherapy drug, that binds to DNA and forms a spectrum of intraand inter- strand DNA cross-links as well as mono adducts ultimately leading to apoptosis if
the damage is too severe or left unrepaired.
It is widely considered, that the cytotoxic effect of cisplatin is mediated through inhibition of
DNA replication and transcription, and moreover the major repair pathway responsible for the
removal of cisplatin- DNA adducts (intrastrand crosslinks) is NER.
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These findings suggest PRP4K as a potential new protein involved in NER and most likely
related with TCR- subpathway.

Figure 1 Scheme of the screening approach

PRP4K depletion renders cells sensitivity to UV irradiation
Based on previous findings displaying role of PRP4K in protection against cisplatin
induced toxicity in mouse embryonal stem cells, it was of interest to determine, whether the
same effect on cell survival will be induced in human cell line VH10 hTert as well. Decreased
number of surviving cells in transfected VH10 hTert with siPRPF4B confirmed the
assumption of PRP4K essential function also in human (Fig.2A).
Since the cytotoxic effect of cisplatin is mediated through inhibition of transcription
similar to UV-C irradiation and since the cisplatin and UV-DNA damage are predominantly
repaired by NER, we investigated the consequences of PRP4K loss in human followed by UV
treatment of normal human fibroblasts by the colony formation assay.
PRPF4B knock- down cells irradiated with different doses of UV irradiation-(8, 6, 4, 2
and 0J/m2) compared to the control cells (siControl) rendered cells sensitivity to UV
irradiation (Fig.2B). This observation confirms the data of PRP4 kinase in embryonal mouse
cells also in human, indicating its role in the protection after genotoxic stressors (i.e. cisplatin
and UV).
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Figure 2 Colony survival assay of nontransfeced and transfected VH10 hTert cell line
A) Cisplatin treatment
B) UV irradiation exposure

Role of PRP4 kinase in RNA recovery
Method using 5-ethynyl uridine (EU) in PRPF4B knock- down cells (Si) and control
cells (Control) was applied for detection of newly synthesized RNA or changes in RNA levels
resulting from exposure to DNA damage agents (Fig.3.).
To observe time dependent RNA transcription after UV irradiation, cells were
irradiated with UV-10J/ m2 UVC and RNA synthesis was monitored at different timepoints
(24 h, 4h, 2h). Actively incorporated EU into nascent RNA was detected with a corresponding
green fluorescents azide- containing dye and asses using Imager M1 (Zeiss). Meassurement of
EU incorporation in control cells, indicated an evident decrease in RNA synthesis at 2h,
followed by RNA synthesis recovery at 4 and 24 hours after UV treatment. In contrast any
RNA synthesis recovery was detected in PRPF4B knocked down cells. These results suggest
a role of PRP4K in RNA synthesis recovery, indicated by deficiency of transcription recovery
in PRPF4B knocked down cells in contrast to normal resume of RNA synthesis observed in
the control.
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Figure 3 Transcription recovery of nontransfected and siPRPF4B VH10 hTert cell line after different times of
UV exposure followed by EU labeling.

Conclusion
Our finding point PRP4 kinase as a potential new protein involved in NER, and most
likely related with TCR-subpathway. Our data revealed that the knock-down of Prpf4b in
human followed by UV treatment rendered cells sensitive to UV irradiation compared to
control cells, indicating that PRP4K protects cells against UV-induced cytotoxicity. In
addition measurement of EU incorporation in control cells displayed an evident decrease in
RNA synthesis at 2h, followed by RNA synthesis recovery at 4, and 24 hours after UV
treatment .In contrast any recovery was detected in PRPF4B knock-down cells, suggesting an
indispensable role of PRP4K in RNA synthesis recovery.
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Abstrakt
V bunkách BHK-21 infikovaných myšacím herpetickým vírusom (MHV-68) o multiplicite infekcie
(MOI) 0,01 a kultivovaných pri 41°C bola dokázaná nová neznáma látka s transformačným účinkom na
netransformované bunky a s účinkom potláčajúcim transformáciu v transformovaných bunkách. Priebeh delenia
na FPLC kolóne Sephadex G15 závisel od premývacieho roztoku. Ak bola kolóna premývaná fyziologickým
roztokom (pH 7,2), bola získaná látka s oboma biologickými aktivitami. Ak však bola kolóna premývaná
redestilovanou vodou, látka stratila transformačný účinok, zachovala sa len aktivita potláčajúca transformovaný
fenotyp.

Kľúčové slová: myšací herpetický vírus; bunkové kultúry; rastový faktor; RP HPLC; FPLC

Úvod a formulácia cieľa
Neproduktívna infekcia bunkových kultúr niektorými herpetickými vírusmi vedie
k tvorbe

látok

pripomínajúcich

netransformované

bunky

a so

rastové

faktory

schopnosťou

s transformačným

potláčať

účinkom

transformovaný

na

fenotyp

transformovaných buniek [1-6]. Takáto látka bola čiastočne charakterizovaná aj v bunkách
infikovaných myšacím herpetickým vírusom MHV-68 [7]. Podrobnejšia charakteristika tohto
potenciálneho rastového faktora asociovaného s MHV bola cieľom tejto práce.

Materiál a metódy
Jednovrstvy buniek BHK-21 v plastických kultivačných fľaškách boli infikované
s MHV-68 a MHV-76 o multiplicite infekcie (MOI) 0,01 a kultivované 24 hod. pri teplote
41°C. Potom boli kultivované ďalších 24 hod. pri teplote 37°C. Médiá z týchto buniek boli
potom použité na ďalšie štúdie.
Časť média bola pridaná k bunkám BHK-21 na sledovanie transformačnej aktivity
a k bunkám HeLa na sledovanie potláčania transformácie. Obe aktivity boli titrované na
mikrotitračných platničkách s bunkami BHK-21, resp. bunkami HeLa. Desiatkové riedenia
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boli pridávané na 4 jamky, pričom riedenie, ktoré spôsobilo zmenu netransformovaného alebo
transformovaného fenotypu v 50 % buniek bolo považované za jednu aktívnu jednotku.
Médium (1ml) z buniek infikovaných MHV-68 a MHV-76 bolo lyofilizované,
resuspendované v 100 µl redestilovanej vody a prefiltrované cez centrifugačný filter PES 3K
(VWR International, Viedeň, Rakúsko) pri 2000 rpm (30 min.). Supernatant bol zriedený
redestilovanou vodou na objem 2000 µl a nainjektovaný do HPLC analyzátora (Shimadzu,
Kyoto, Japonsko), ktorý bol vybavený pumpou LC-8A, UV detektorom SPD-20A a RPHPLC kolónou [8] s náplňou C18 (5 µm častice) a rozmermi 150x3 mm (Tessek, Praha,
Česká republika). Separácia bola robená pri prietoku 0,5 ml/min. a bola monitorovaná pri
vlnových dĺžkach 220 a 254 nm. Frakcie boli zberané v 1 minútových intervaloch od 1. do 26.
minúty. Získané frakcie boli podrobené testu biologickej aktivity (viď Obr.1a a 1b).
Vzhľadom na prakticky identické výsledky získané z obidvoch kmeňov, bolo
v ďalších pokusoch použité už len médium buniek infikovaných s MHV-68. Keďže
v médiách získaných z buniek sa dá očakávať prítomnosť proteínov, oligosacharidov a iných
vysokomolekulárnych látok, v ďalších experimentoch bolo použité delenie na princípe
gélovej permeačnej chromatografie [8]. 5 ml média MHV-68 bolo nainjektovaných do HPLC
analyzátora (Shimadzu, Kyoto, Japonsko), ktorý bol vybavený pumpou LC-8A, UV
detektorom SPD-20A a FPLC kolónou s náplňou Sephadex G15 Fine (Pharmacia, Lund,
Švédsko) a rozmermi 950x20 mm. Separácia bola robená pri prietoku 0,8 ml/min. a bola
monitorovaná pri vlnových dĺžkach 220 a 254 nm. Frakcie boli zberané na základe signálu
z UV detektora (viď Obr.2) a presné časovanie zberu frakcií je uvedené v Tab.1. Získané
frakcie boli podrobené testu biologickej aktivity (viď Obr.3 a 4).

Výsledky a diskusia
Po pridaní 1 µl testovaného média k bunkám BHK-21 došlo už po niekoľkých
minútach k vzniku transformovaného fenotypu, bunky nadobudli vzhľad buniek so stratou
kontaktnej inhibície („criss-cross“ pattern of growth). Opačný efekt bol pozorovaný
v transformovaných bunkách HeLa, ktoré nadobudli vzhľad kontaktne inhibovaných buniek.
Po aplikácii na kolónu RP HPLC vznikli dve zložky so stratou schopnosti meniť
transformovaný fenotyp, zachovala sa len transformačná aktivita. Podobné výsledky dosiahli
aj Gašperík a kol. s rastovými faktormi vírusu pseudorabies [3]. Priebeh delenia a titrácia
oboch zložiek sú znázornené na Obr.1a a Obr.1b, neboli rozdiely medzi MHV-68 a MHV-76.
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Obr. 1a Biologická aktivita frakcií získaných separáciou na kolóne RP HPLC s použitím kmeňa MHV-68
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Obr. 1b Biologická aktivita frakcií získaných separáciou na kolóne RP HPLC s použitím kmeňa MHV-76

Iné výsledky boli dosiahnuté s MHV-68 na FPLC kolóne Sephadex G15, ktoré
záviseli od elučného roztoku. Pri použití fyziologického roztoku (pH 7,2) boli získané vysoko
aktívne frakcie s oboma aktivitami (Obr.3), kým pri použití redestilovanej vody ostala
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zachovaná len aktivita potláčania transformácie, ale s vyššími titrami ako v prípade použitia
fyziologického roztoku (Obr.4).

mAU
Detector A Ch1:254nm
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225.0

250.0

275.0
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Obr. 2 Delenie média buniek infikovaných MHV-68 na FPLC kolóne Sephadex G15

Tab. 1 Výber frakcií na FPLC kolóne Sephadex G15 s rôznymi elučnými roztokmi (pre aktivitu jednotlivých
frakcií pozri Obr. 3 a Obr. 4)

Frakcia

H2 O

Fyziologický roztok (pH 7,2)

1

50-74 min

30-36 min

2

86-100 min

47-62 min

3

100-110 min

84-97 min

4

110-120 min

97-116 min

5

120-126 min

119-130 min

6

126-137 min

130-153 min

7

137-152 min

266- min

8

170-195 min

9

262-295 min
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Obr. 3 Biologické aktivity frakcií získaných separáciou na FPLC kolóne Sephadex G15 premývanej
fyziologickým roztokom (pH 7,2). Izolované frakcie mali transformačný účinok na bunky BHK-21 a potláčali
transformovaný fenotyp buniek HeLa.
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Obr. 4 Biologické aktivity frakcií získaných separáciou na FPLC kolóne Sephadex G15 premývanej
redestilovanou vodou. Izolované frakcie nemali žiadny účinok na bunky BHK-21 a potláčali transformovaný
fenotyp buniek HeLa.
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Záver
Navrhnuté separačné a izolačné postupy môžu byť v budúcnosti využité ako
purifikačný postup na získanie nových biologicky aktívnych látok. Štruktúry látok
zodpovedných za vysoké biologické aktivity v médiách MHV-68 a MHV-76 zatiaľ nie sú
známe a nie sú popísané v literatúre. Objasnenie ich štruktúry bude cieľom ďalších prác.
Použitím redestilovanej vody by bolo možné odstrániť transformačnú aktivitu a látka
s aktivitou potláčajúcou transformáciu by mohla byť v budúcnosti využitá ako látka
s protinádorovým účinkom.
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Abstrakt
V bunkách octových baktérii Acetobacter aceti CCM 3620 sme identifikovali malý nízkokópiový
kryptický plazmid pAG20, ktorý sa replikuje théta mechanizmom. Za iniciáciu a reguláciu jeho replikácie je
zodpovedný plazmidom kódovaný Rep20 proteín. Tento proteín interaguje s regulačnou oblasťou rep20 génu, čo
zabezpečuje sekundárna štruktúra v zoskupení štyroch prerušovaných alfa-helixov (HTH motív) lokalizovaných
na C-terminálnom konci proteínu. Klonovaním rep20 génu do expresného vektora pET - 30a+ sme pripravili
konštrukt pET - 30a+/rep20, kde sme cielenou mutagenézou vytvorili delécie v rep20 géne, ktoré zahŕňali
jednotlivé alfa-helixy v sekundárnej štruktúre Rep20 proteínu. Po expresii a nadprodukcii sme Rep20 proteín
a jeho pripravené delečné deriváty purifikovali niklovou afinitnou HPLC a FPLC chromatografiou. Schopnosť
interakcie Rep20 proteínu a jeho mutovaných foriem s regulačnou oblasťou rep20 génu sme analyzovali
štandardnou metódou EMSA.

Kľúčové slová: pAG20; Rep20 proteín;rep20 gén, EMSA

Úvod a formulácia cieľa
Súčasťou genetickej výbavy mnohých baktérii sú plazmidy, ktoré svoju existenciu v
v bakteriálnych bunkách zabezpečujú replikáciou. Plazmidy predstavujú autonómne sa
replikujúce extrachromozomálne genetické elementy, ktoré intenzívne využívajú vlastný, ale
aj hostiteľský replikačný aparát. Preto štúdium ich replikácie je dôležité aj pre poznanie
replikačných mechanizmov bakteriálneho chromozómu [1].
Pre iniciáciu replikácie bakteriálnych plazmidov sú nevyhnutné iniciačné replikačné
proteíny (Rep proteíny), ktoré sú väčšinou kódované samotným plazmidom, no niektoré
plazmidy využívajú aj bunkové replikačné proteíny [1, 2]. Plazmidom kódované Rep proteíny
sa viažu na priame repetitívne sekvencie v oblasti počiatku replikácie, s ktorými interagujú v
monomérnej alebo polymérnej forme. Generujú tak nukleoproteínový iniciačný komplex, v
ktorom sa uskutočňujú esenciálne makromolekulárne interakcie: Rep - DNA, Rep - Rep, a
Rep s inými iniciačnými proteínmi hostiteľa. Niektoré Rep proteíny vykazujú afinitu k
obráteným repetitívnym sekvenciám v operátorovej oblasti promótora pre rep gény a pôsobia tak
ako autoregulátory vlastnej syntézy [2].

Na základe bioinformatických analýz môžeme v iniciačných replikačných proteínoch
identifikovať dve oblasti. Jedna oblasť interaguje s regulačnou oblasťou na molekule DNA
spravidla

v počiatku

replikácie,

čo

zabezpečuje sekundárna štruktúra v zoskupení

107

BIOLÓGIA

prerušovaného alfa helixu (HTH motívu) na C-terminálnom konci proteínu [3, 4]. Druhá
oblasť sa využíva na dimerizáciu proteínov a na vzájomnú interakciu proteínov v priebehu
samotného replikačného procesu. Táto oblasť v N-terminálnej oblasti obsahuje väčšie
množstvo leucínov schopných vzájomnej interakcie, čo vytvára motív leucínového zipsu [5,
6].
Naším cieľom je pripraviť delécie v HTH oblasti replikačného proteínu Rep20 za
účelom zistiť, ktorý z alfa-helixov je zodpovedný za väzbu replikačného proteínu na
regulačnú oblasť rep20 génu využitím metódy EMSA (Electrophoretic mobility shift assay).

Materiál a metódy
Bakteriálne kmene a plazmidy
V práci sme použili bakteriálne kmene E. coli XL1-Blue, E. coli BL21 (DE3), plazmid
pAG20 izolovaný z bakteriálneho kmeňa Acetobacter aceti CCM 3620 a pripravený konštrukt
pET - 30a+/rep20.
PCR
Metódou PCR amplifikácie sme z konštruktu pET - 30a+/rep20 pripravili fragment
rep20 génu o veľkosti 546 bp, ktorý sme použili ako substrát pre štúdium väzby Rep20
proteínu a jeho delečných derivátov. Konštrukt pET30-rep20 sme zároveň využili aj ako
templát pre cielenú mutagenézu rep20 génu použitím špecifických primérov uvedených
v Tab. 1 s cieľom získať delečných mutantov v aminokyselinách HTH oblasti replikačného
proteínu Rep20. PCR amplifikáciou sme pripravili delečné deriváty v jednotlivých alfahelixoch a po transformácii buniek E. coli BL21 (DE3) sme nadprodukovali proteíny, ktoré po
purifikácii sme využili na gel shift assay.
Transformácia a nadexpresia génu
Pre nadexpresiu rep20 génu a jeho delečných mutantov sme použili bunky E. coli
BL21, ktoré sme transformovali pripraveným konštruktom pET - 30a+/rep20. Expresiu sme
indukovali pridaním 1 mmol.l-1 IPTG.
Purifikácia proteínov
Nadprodukovaný Rep20 proteín a jeho pripravené delečné deriváty sme purifikovali
niklovou afinitnou HPLC chromatografiou na prístroji Dionex UltiMate 3000 a FPLC
chromatografiou na prístroji ÄktaTM avant 25.
Elektroforéza v PAGE
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Nadprodukciu a purifikáciu Rep20 proteínu a jeho pripravených delečných derivátov
sme sledovali elektroforézou v 12 % denaturačnom PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa
metódy popísanej Sambrook a kol. (1989) [7].
Tab. 1 Priméry na prípravu delečných derivátov Rep20 proteínu
Priméry

Nukleotidová sekvencia v smere 5'-3'

Rep1

ATGAAGCCAAAACACGTTGGA

Rep2

TTGCCGGCCACCGAAAAATAG

H1L

GAC CTG AAC CCA AGT

H1P

AAT CCT AGA GCA GCA GCT

H2L

ATT TGA TAC AGC TAA TTT TGA CCA TC

H2P

GGC CGC AAT AAT GCT CTC

H3L

GCC CAT TTG GGA GGT CA

H3P

GGC TTG AAT ACT CTC AAA

H4L

GCA ACC AGC CAT TTT GGC

H4P

GGC AAC TGG ATC GAA GTT C

Väzbová analýza
Schopnosť väzby Rep20 proteínu a jeho delečných derivátov na regulačnú oblasť rep20
génu sme analyzovali metódou EMSA elektroforézou v 4 % natívnom PAGE.

Výsledky a diskusia
Bioinformatickou analýzou Rep20 proteínu sme na jeho C-terminálnom konci
identifikovali HTH motív v podobe štyroch prerušovaných alfa-helixov o veľkosti 48
aminokyselinových zvyškov (Obr. 1).

455

MKPKHVGL TTAPNGTWVQVERAAMERWSKLAVSNPRAAAVMMLMTSQMGRNNALV ASQAT LAKMAGCG

523

524

LNTLKRALSVLREGNWI EVRQI GPTGTACAYIVNDRVAWSGNRDGIRYSLFSAAVLLSDDEQPDKTEI

591

592

GAQPPLQAIPDLYPGEK QLPTG PGLPPPSQPSFDGMEPDLPATE

6 35

Obr. 1 Sekundárna štruktúra Rep20 proteínu

Štrukturálny motív HTH je zodpovedný za väzbu Rep20 proteínu na molekulu
plazmidu pAG20, ktorý kóduje tento iniciačný replikačný proteín. Metódou EMSA sme
dokázali, že Rep20 proteín interaguje s regulačnou oblasťou rep20 génu (Obr. 2).
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Obr. 2 EMSA: Väzba Rep20 proteínu na regulačnú oblasť rep20 génu v 4% PAGE. 1.dráha - DNA bez
proteínu, 2.dráha - DNA s proteínom - konc. 100 ng, 3.dráha - DNA s proteínom - konc. 200 ng, 4.dráha - DNA
s proteínom - konc.300 ng, 5.dráha s proteínom - konc. 500 ng.

PCR metódou sme v konštrukte pET30-rep20 za použitia špecifických primérov
uvedených v Tab. 1 pripravili v rep20 géne päť delécií, ktoré zahŕňali jednotlivé alfa-helixy
v sekundárnej štruktúre Rep20 proteínu (Obr. 3).
helix 1

helix 2

helix 3

helix 4

väzba na DNA
áno

áno
áno
nie
áno
nie

Obr. 3 Sekundárna štruktúra HTH motívu jednotlivých delečných derivátov Rep20 proteínu

Produkty expresie deletovaných mutantov rep20 génu sme purifikovali niklovou
afinitnou HPLC a FPLC chromatografiou. Schopnosť delečných derivátov interagovať s rep
20 génom sme analyzovali metódou EMSA (Obr. 4).
a)

b)

Obr. 4 a) EMSA: Väzba Rep20 proteínu s deléciou 1. α-helixu na regulačnú oblasť rep20 génu v 4% PAGE. b)
EMSA: Väzba Rep20 proteínu s deléciou 3. α-helixu na regulačnú oblasť rep20 génu v 4% PAGE. 1.dráha DNA bez proteínu, 2.dráha - DNA s proteínom - konc. 100 ng, 3.dráha - DNA s proteínom - konc. 200 ng,
4.dráha - DNA s proteínom - konc.300 ng, 5.dráha s proteínom - konc. 500 ng.
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Záver
V predloženej práci sme pomocou metódy EMSA potvrdili väzbu replikačného
proteínu Rep20 na regulačnú oblasť rep20 génu. Mutagenézou pomocou PCR sme pripravili
delécie v rep20 géne, ktoré zahŕňali jednotlivé alfa-helixy v HTH oblasti Rep20 proteínu.
Delécia prvého, druhého a štvrtého alfa-helixu neovplyvnila schopnosť replikačného proteínu
interagovať s rep20 génom. Za väzbu Rep20 proteínu na regulačnú oblasť rep 20 génu je teda
zodpovedný tretí alfa-helix. V súčasnosti pripravujeme mutácie v aminokyselinách tretieho
alfa-helixu s cieľom identifikovať aminokyseliny, ktoré sa podieľajú na interakcii Rep20 - rep
20.
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Detekcia delécií niektorých unikátnych génov vo vzorkách izolátov 60 a 76
pochádzajúcich z rôznych etáp výskumu myšacieho herpetického vírusu
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Abstrakt
Myšací herpetický vírus (MHV) z taxonomického hľadiska zaraďujeme do podčeľade
Gammaherpesvirinae. Každý člen tejto podčeľade má v genóme okrem iných aj unikátne gény, ktoré
determinujú rozdiely v ich biologických a patogenetických vlastnostiach. U MHV sú to M1-M4 gény
lokalizované na ľavom konci vírusového genómu. In vivo spĺňajú dôležité imunomodulačné funkcie, v in vitro
podmienkach sú pre replikáciu vírusu neesenciálne. Našim cieľom preto bolo zistiť, či má vírus v in vitro
podmienkach tendenciu tieto gény postupne deletovať zo svojho genómu. Prítomnosť resp. delécie jednotlivých
vírus špecifických génov sme vyšetrovali vo vzorkách izolátov MHV-60 a 76, ktoré boli postupne zamrazované
v rôznych časových intervaloch od obdobia izolácie, a teda prešli rôznym počtom pasáží na bunkových
kultúrach. PCR analýzami sme zistili nasledovné: i. vo všetkých vzorkách bola detegovaná delécia M1 génu ii.
prítomnosť M2 a M3 génov bola dokázaná u MHV-60 z roku 2002 a MHV-76 z rokov 1989, 2005 a 2008 ale nie
v ďalších vyšetrovaných vzorkách.

Kľúčové slová: Myšací herpetický vírus(MHV); plaková purifikácia; vírus špecifické gény; izoláty MHV

Úvod a formulácia cieľa
Myšací herpetický vírus bol izolovaný koncom 70-tych rokov 20-teho storočia z voľne
žijúcich myšovitých hlodavcov. Z druhu Myodes glareolus to boli izoláty MHV-60, MHV-72
a prototypový kmeň MHV-68, z hlodavca Apodemus flavicollis MHV-78, MHV-Šumava,
delečný mutant MHV-76 a izoláty 4556 a 5682 [1, 2, 3]. Herpetický pôvod tohto vírusu bol
preukázaný prostredníctvom in vivo a in vitro analýz, neskôr bol potvrdený metódou
elektrónovej mikroskopie [4]. Na základe širokého spektra hostiteľov [5] a afinite k nervovým
bunkám Gasserovho ganglia [6] bol predbežne zaradený do podčeľade Alphaherpesvirinae [1,
7]. Neskôr však podrobná analýza jeho genómu preukázala homológiu s genómom vírusu
Epsteina a Barrovej (EBV), vírusu asociovaného s Kaposiho sarkómom (KSHV) a
Herpesvírusu

saimiri

(HVS),

čo

umožnilo

jeho

preradenie

do

podčeľade

Gammaherpesvirinae, rodu Rhadinovirus [8, 9].
V súčasnosti
patogenetických,

MHV

slúži

imunologických

ako

celosvetovo

uznávaný

a molekulovo-biologických

model

na

vlastností

štúdium
ľudských

lymfotropných gamaherpesvírusov.
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Okrem prototypového kmeňa MHV-68 však naše laboratórium disponuje aj ostatnými
izolátmi MHV. Výsledky štúdií preukázali určité odlišnosti medzi nimi týkajúce sa najmä
patogenetických [10, 11, 12, 13] ale aj genetických vlastností [14, 15, 16, 17]. Molekulárne
analýzy odhalili variácie hlavne v ľavej oblasti genómu MHV izolátov, kde sú lokalizované
vírus špecifické M1-M4 gény. In vivo tieto gény plnia významné imunomodulačné funkcie, v
in vitro podmienkach, ako sa už potvrdilo, sú pre replikáciu vírusu neesenciálne. Vychádzajúc
z týchto poznatkov sme si preto stanovili za cieľ zistiť, či má vírus tendenciu v in vitro
podmienkach tieto gény počas evolúcie postupne deletovať zo svojho genómu.

Materiál a metódy
NIH 3T3 bunková línia – je fibroblastová bunková línia, ktorá bola derivovaná v roku
1962

Georgem

Todarom

a Howardom

Greenom

na

Univerzite

v New

Yorku

z embryonálneho tkaniva myší. Označenie 3T3 bolo stanovené na základe bunkového
transferu a inokulačného protokolu (3-dňový transfer, inokulum 3x105 buniek) a po 20-tich až
30-tich generáciách in vitro rastu vznikla stabilizovaná NIH 3T3 bunková línia. Nasledujúce
štúdie preukázali, že rast týchto buniek je značne inhibovaný temazepamom a inými
benzodiazepínmi [18].
VERO bunková línia - 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 [19].
MHV-60 – bol izolovaný z druhu Myodes glareolus spolu s MHV-72 a prototypovým
kmeňom MHV-68. Je považovaný za najonkogénnejší spomedzi všetkých MHV izolátov.
Napriek tomu, že po navodení akútnej fázy infekcie je MHV-60 len ťažko detegovateľný,
formovanie tumorov bolo zaznamenané až u 22% myší. Nepriamou imunofluorescenciou sa
v týchto nádoroch podarilo identifikovať 2% MHV-60 pozitívnych buniek [13].
MHV-76 – je označovaný ako delečný mutant prototypového kmeňa, pretože mu
chýbajú štyri unikátne M1-M4 gény a 8 vtRNA sekvencií na 5´ konci genómu. V porovnaní
s MHV-68 táto delécia nemá vplyv na replikáciu vírusu in vitro, boli však zaznamenané určité
odlišnosti v in vivo patogenéze [14].
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Plaková purifikácia vírusu – Chronologicky zoradené vírusové štoky izolátov MHV-60
a 76 sme postupne plakovo otitrovali na 3T3 bunkovej línii. Po štyroch až šiestich dňoch sme
sterilne odpichli jednotlivé plaky a to vždy z takého riedenia, v ktorom sa nachádzali v
minimálnom množstve, aby sa zabránilo zmiešaniu populácií vírusových častíc z dvoch
susediacich plakov. Následne boli jednotlivé klony pomnožené v 3T3 bunkovej kultúre. Tento
postup sme zopakovali 3-krát a výsledkom boli vypurifikované vírusové populácie, ktoré
vznikli pomnožením jednej vírusovej častice.
Metóda PCR - Zo všetkých získaných klonov sme následne vyizolovali vírusovú
DNA, ktorá bola použitá ako templát v PCR metóde, a prostredníctvom génovo špecifických
primerov bola detegovaná prítomnosť/delécia M1 až M3 génov ľavého konca genómu
jednotlivých vírusových plakových purifikátov.

Výsledky a diskusia
Delécie MHV špecifických génov sme detegovali vo vzorkách izolátov 60 a 76, ktoré
boli používané na rôzne in vivo a in vitro analýzy a priebežne, v rozpätí niekoľkých rokov
zamrazované na - 80˚C.
Keďže titer vírusu nebol známy vo všetkých vyšetrovaných vzorkách, za účelom jeho
stanovenia sme ich plakovo otitrovali. Titrácia preukázala prítomnosť zmiešanej populácie
lytických a nelytických plakov, preto sme následne pristúpili k plakovej purifikácii všetkých
vzoriek (Obr.1, Obr.2).

Obr. 1 Nelytický plak

Obr. 2 Lytický plak
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Vypichli sme iba lytické plaky pretože predpokladáme, že nelytické plaky vznikajú
z chybných vírusových častíc, ktoré stratili schopnosť lyzovať bunkovú kultúru.
Následne sme zo všetkých vzoriek extrahovali vírusovú DNA metódou podľa
Hirta a jej prítomnosť sme overili detekciou génu pre gp150, ktorý patrí medzi konzervované
gamaherpesvírusové gény. Nakoniec sme pristúpili k samotnej detekcii jednotlivých vírus
špecifických génov.

Tab. 1 Prehľad prítomnosti/delécií jednotlivých unikátnych génov vo vzorkách izolátov MHV-60 a MHV-76
pochádzajúcich z rôznych časových období
Izoláty/unikátne
gény MHV

Gp 150

M1

M2

M3

Prevzaté
z práce

MHV-60 (r.2002)

+

-

+

+

Nepublikované

MHV-60 (r.2004)

+

-

-

-

Pappová, 2004 [13]; Mistríková
et Rajčáni, 2008 [20]

MHV-60 (r.2006)

+

-

-

-

Nepublikované

MHV-60 (r.2007)

+

-

-

-

Blaškovičová et al., 2007 [16]

MHV-60 (r.2008)

+

-

+/-

+

Tóthová,V., 2008 [21]

MHV-60 (r.2009)

+

-

-

-

Nepublikované

MHV-60 (r.2010)

+

-

-

-

Nepublikované

MHV-76 (r. 1989)

+

-

+

+

Nepublikované

MHV-76 (r.2001)

+

-

-

-

Macrae et al., 2001[10]

MHV-76 (r.2005)

+

-

+

+

Nepublikované

MHV-76 (r.2006)

+

-

-

-

Nepublikované

MHV-76 (r.2008)

+

-

+

+

Nepublikované

MHV-76 (r.2009)

+

-

-

-

Nepublikované

MHV-76 (r. 2010)

+

-

-

-

Nepublikované

+ gén prítomný, - gén deletovaný, +/- časť génu je zachovaná

Naše výsledky preukázali deléciu M1 génu vo všetkých vyšetrovaných vzorkách.
Prítomnosť M2 a M3 génov bola v prípade MHV-60 dokázaná len v jednej vzorke
pochádzajúcej z roku 2002. V nasledujúcich rokoch a síce 2004, 2006, 2007 a 2009 už boli
tieto gény deletované, čo podporuje náš názor postupnej straty vírus špecifických génov v in
vitro podmienkach. V roku 2008 bola na katedre mikrobiológie a virológie obhájená
diplomová práca s názvom Sekvenčná analýza ľavého konca genómu myšacieho
gamaherpesvírusu MHV-60, v ktorej autorka uvádza u tohto izolátu prítomnosť M3 a časti
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M2 génu. Tento fakt môžeme vysvetliť tak, že vírus použitý v spomenutej práci
pravdepodobne pochádzal z roku 2002.
V prípade MHV-76 sme prítomnosť M2 a M3 génov dokázali vo vírusovej vzorke
z roku 1989, pričom v nasledujúcich rokoch 2001, 2006, 2009 a 2010 podobne ako u MHV60 už boli tieto gény deletované. Znovuobjavenie sa M2 a M3 génov vo vzorkách z rokov
2005 a 2008 môžeme vysvetliť dvoma spôsobmi. V prvom prípade mohlo dôjsť pri plakovej
purifikácii k odpichnutiu plaku, ktorého vírusové častice mali tieto gény ešte zachované.
V druhom prípade mohlo dôjsť za účelom analýz MHV k rozmrazeniu a použitiu vírusových
štokov z roku 1989 prípadne starších vzoriek, ktoré mali prítomné M2 a M3 gény. Následne,
po opätovnom zmrazení už vírusové štoky neboli označené pôvodným rokom, z ktorého
pochádzali, ale aktuálnym.

Záver
Analýzou vzoriek izolátov MHV-60 a 76 zamrazených v rôznych časových obdobiach
sme detegovali postupné delécie M1-M3 génov. Tým sa potvrdil náš predpoklad, že vírus má
tendenciu deletovať ich zo svojho genómu, keďže v in vitro podmienkach neovplyvňujú
vírusovú replikáciu.
K strate génov pravdepodobne dochádzalo postupne počas dlhodobého pasážovania
MHV na bunkových líniách derivovaných z neprirodzených hostiteľov.
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Abstrakt
Reaktívne formy kyslíka sú dôležité chemické intermediáty v biologických štúdiách kvôli ich viacerým
esenciálnym fyziologickým funkciám a často aj patologickým škodlivým efektom. Zohrávajú dôležitú úlohu pri
usmrcovaní patogénnych mikroorganizmov fagocytmi alebo antimikróbnymi látkami, ale aj pri starnutí buniek a
neurodegeneratívnych ochoreniach vyšších organizmov. Medzi najrozšírenejšie metódy detekcie reaktívnych
foriem kyslíka patrí použitie fluorescenčných prób. Experimentálne výsledky v predkladanom príspevku ukazujú,
že antimikróbna zlúčenina CTBT bola schopná vyvolať vznik reaktívnych foriem kyslíka u baktérií, kvasiniek
a vláknitých húb. Množstvo reaktívnych foriem kyslíka u jednobunkových mikroorganizmov záviselo od dĺžky
ich expozície voči CTBT. Z uvedených pozorovaní vyplýva, že zlúčenina CTBT môže byť použitá ako induktor
oxidačného stresu u rôznych organizmov pre výskum jeho vplyvu na bunkové procesy a fungovanie
antioxidačných mechanizmov buniek.

Kľúčové slová: CTBT; reaktívne formy kyslíka; oxidačný stres; fluorescenčné próby.

Úvod a formulácia cieľa
Reaktívne formy kyslíka (reactive oxygen species – ROS) sú kontinuálne produkované
ako intermediáty normálneho metabolizmu bunky. Vznikajú pri neúplnej redukcii kyslíka [1],
pri úniku elektrónov z respiračného reťazca [2] alebo tiež pri metabolizme mastných kyselín
[1, 3]. Reaktívne formy kyslíka predstavujú iné oxidačné stavy dvojatómovej molekuly
kyslíka [1]. Patria sem voľné radikály ako superoxidový anión a hydroxylový radikál ako aj
neradikálové reaktívne formy ako peroxid vodíka a singletový kyslík [3]. Nízka hladina ROS
v bunke je udržiavaná obrannými mechanizmami: antioxidantmi obsahujúcimi kov a tiolovým
redoxným systémom [1, 4].
V prípade, že dôjde k porušeniu rovnováhy medzi tvorbou ROS a ich odstraňovaním v
bunke, vzniká stav zvaný oxidačný stres [2, 3]. Zvýšená koncentrácia ROS v bunke spôsobuje
poškodenie komponentov bunky, najmä lipidov, proteínov a nukleových kyselín [2].
Oxidačný stres

má u cicavcov priamy súvis so starnutím buniek, apoptózou,

neurodegeneratívnymi ochoreniami ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba a rakovinou
[5, 6]. V prípade mikroorganizmov súvisí oxidačný stres s vrodenou imunitnou odpoveďou
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hostiteľa [7] a účinkom niektorých antimikróbnych liečív [8].
Z uvedených dôvodov je potrebné nájsť spôsob na spoľahlivú kvantifikáciu ROS
v biologických vzorkách. Nevýhodou merania ROS v biologických systémoch je ich vysoká
reaktivita, krátky čas samostatnej existencie a extrémne nízka koncentrácia [9]. Jedna
z rozšírených metód na detekciu ROS je použitie fluorescenčných prób. Medzi najčastejšie
používané próby patria dichlorofluoresceíndiacetát, dihydrorodamín 123, dihydroetídium,
luminol, lucigenín a ich deriváty [10]. V súčasnosti sú dostupné aj komerčné súpravy na
detekciu ROS.
2`,7`-Dichlorodihydrofluoresceíndiacetát (H2DCFDA) je fluorescenčná próba, ktorá
funguje na princípe prieniku do vnútorného prostredia buniek, odštiepení acetylových skupín
molekuly bunkovými esterázami a následnej oxidácii s ROS, po ktorej nadobúda zelenú
fluorescenciu [11]. U použitej antimikróbnej zlúčeniny CTBT (7–chlorotetrazolo[5,1c]benzo[1,2,4]triazín) bola dokázaná schopnosť vyvolať oxidačný stres indukciou tvorby
superoxidu v mitochondriách kvasiniek [12]. Cieľom tohto príspevku bolo zistiť, či je táto
látka schopná vyvolať oxidačný stres aj u iných mikroorganizmov, konkrétne u baktérií
a vláknitých húb, a či existuje závislosť medzi dĺžkou pôsobenia CTBT a množstvom
vytvorených ROS. Tvorba ROS v bunkách mikroorganizmov bola sledovaná pomocou
spomínanej fluorescenčnej próby H2DCFDA.

Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy
Escherichia coli ATCC 3954
Saccharomyces cerevisiae BY4741
Aspergillus niger CCM F – 384
Detekcia reaktívnych foriem kyslíka u baktérií po pôsobení CTBT na bunkový homogenát
Tvorba

ROS

vyvolaná

pôsobením

CTBT

u

baktérií

bola

sledovaná

spektrofluorometricky v homogenáte bakteriálnych buniek pripravenom sonikáciou [13].
Bunky E. coli v exponenciálnej fáze rastúce v Mueller-Hintonovom médiu boli premyté
a resuspendované v roztoku PBS (pH 7,2). Aliquoty s objemom 5 ml boli podrobené sonikácii
sonikátorom firmy MSE pri podmienkach: amplitúda - 4, power - medium, v štyroch cykloch
po 30 sekúnd sonikácie nasledovaných 30 sekundami chladenia v ľade. Bunkový homogenát
bol vystavený účinku CTBT v koncentráciách 10, 20 a 30 µg/ml 30 minút pri teplote 37 °C.
Následne bol k homogenátu pridaný 10 µM H2DCFDA a celá suspenzia bola inkubovaná pri
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37 °C v tme. V pravidelných časových intervaloch bolo 100 µl suspenzie prenesených do
mikrotitračnej platničky a fluorescencia próby bola meraná pomocou spektrofluorometra
TECAN pri nastavení vlnových dĺžok 485 nm (excitácia) a 520 nm (emisia). Hodnoty
fluorescencie jednotlivých vzoriek boli vyhodnotené graficky.
Detekcia reaktívnych foriem kyslíka po pôsobení CTBT na bunky kvasiniek
Tvorba

ROS

po

pôsobení

CTBT

na

bunky

kvasiniek

bola

detegovaná

spektrofluorometricky priamo v celých bunkách kvasiniek [14]. Bunky S. cerevisiae
v exponenciálnej fáze rastúce v komplexnom glukózovom médiu (YPD) boli premyté
a resuspendované v roztoku PBS s 1 mM EDTA (pH 7,0). K bunkovej suspenzii bol pridaný
20 µM H2DCFDA a suspenzia bola inkubovaná 30 minút pri 28 °C v tme. Následne boli
bunky premyté a resuspendované v roztoku PBS s 1 mM EDTA. K suspenzii bola pridaná 0,1
% glukóza, CTBT v koncentrácii 10 µg/ml, čerstvý 20 µM H2DCFDA a takto pripravená
suspenzia bola inkubovaná pri teplote 30 °C za aerácie v tme. V pravidelných časových
intervaloch bolo prenášaných 200 µl suspenzie do mikrotitračnej platničky a fluorescencia
próby bola meraná pomocou spektrofluorometra TECAN pri nastavení vlnových dĺžok 485
nm (excitácia) a 520 nm (emisia). Hodnoty fluorescencie jednotlivých vzoriek boli opäť
vyhodnotené graficky.
Detekcia reaktívnych foriem kyslíka u vláknitých húb po pôsobení CTBT na klíčiace konídie
Akumulácia ROS v bunkách vláknitých húb bola sledovaná pomocou fluorescenčnej
mikroskopie [15]. Konídie A. niger boli staticky kultivované v Sabouraudovom tekutom
médiu 16 hodín pri teplote 28 °C do vytvorenia výpučkov. Následne boli tieto klíčiace konídie
inkubované s CTBT v koncentrácii 10 µg/ml 3 hodiny pri teplote 28 °C v tme. Hýfy boli
premyté a resuspendované v roztoku PBS a inkubované v prítomnosti 40 µM H2DCFDA 30
minút pri teplote 28 °C v tme. Hýfy vláknitých húb boli opätovne premyté, resuspendované v
PBS a sledované fluorescenčnou mikroskopiou pri nastavení vlnových dĺžok 480 nm
(excitácia) a 530 nm (emisia).

Výsledky a diskusia
V prípade pôsobenia CTBT na homogenát bakteriálnych buniek dochádzalo k tvorbe
reaktívnych foriem kyslíka, ktorá sa so zvyšujúcim časom pôsobenia CTBT na intracelulárne
komponenty baktérií zvyšovala, ako ukazuje Obr. 1. Z obrázku vidieť aj miernu závislosť
intenzity tvorby ROS od koncentrácie CTBT. Preto môžeme povedať, že CTBT je
jednoznačne schopné nielen u buniek kvasiniek [12], ale aj u bakteriálnych buniek vyvolať
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oxidačný stres. Z Obr. 1 tiež vyplýva, že bez CTBT sa vytvára iba malé množstvo ROS
(endogénne ROS).

fluorescenčné jednotky
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Obr. 1 Tvorba reaktívnych foriem kyslíka pri expozícii homogenátu buniek E. coli voči CTBT detegovaná
spektrofluorometricky

Pri sledovaní účinku zlúčeniny CTBT na bunky kvasiniek, boli potvrdené
experimentálne výsledky predchádzajúcich prác, a to, že hlavným mechanizmom účinku
CTBT je indukcia oxidačného stresu v bunkách [12]. Zároveň, ako vyplýva z Obr. 2, so
vzrastajúcim časom pôsobenia CTBT na bunky kvasiniek dochádzalo k jednoznačnému
vzrastu hladiny ROS v bunkách.
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Obr. 2 Tvorba reaktívnych foriem kyslíka pri expozícii buniek S. cerevisiae voči CTBT detegovaná
spektrofluorometricky
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V prípade detekcie tvorby ROS vyvolanej účinkom CTBT u vláknitých húb sa potvrdil
predpoklad, že CTBT je schopné, podobne ako u kvasiniek, preniknúť do intracelulárneho
prostredia hýf týchto mikroorganiznov a vyvolať v nich oxidačný stres. Fluorescencia vlákien
zobrazená na Obr. 3 dokazuje, že pri pôsobení CTBT sa vytvárajú ROS aj u vláknitých húb.
Pri tomto experimente bola možná iba mikroskopická detekcia ROS, nakoľko pri kvantifikácii
ROS je nevyhnutné nastaviť rovnakú koncentráciu hýf v kontrolnej vzorke a vo vzorke
vystavenej účinku CTBT, čo je vzhľadom na charakter vlákien húb veľmi obtiažnou úlohou.
Preto je v tomto prípade nemožné určiť, do akej miery je tvorba ROS u vláknitých húb
ovplyvnená časovou alebo koncentračnou závislosťou, umožňuje nám podať len kvalitatívny
dôkaz tvorby ROS po expozícii hýf vláknitých húb voči CTBT.

Obr. 3 Tvorba reaktívnych foriem kyslíka pri expozícii klíčiacich hýf A. niger voči CTBT detegovaná
fluorescenčnou mikroskopiou

Záver
V uvedených experimentoch sme s použitím fluorescenčnej próby H2DCFDA podali
dôkaz o tom, že zlúčenina CTBT vyvoláva v bunkách rôznych druhov mikroorganizmov
tvorbu reaktívnych foriem kyslíka. Potenciálne využitie zlúčeniny CTBT by mohlo spočívať v
štúdiu antioxidačných mechanizmov patogénov in vitro, nakoľko práve antioxidačné
mechanizmy týchto mikroorganizmov stoja za ich schopnosťou vyvolávať infekcie a šíriť sa
v hostiteľskom organizme. Látka CTBT by mohla byť použitá aj na simulovanie poruchy
homeostázy cicavčích buniek pri skúmaní vplyvu oxidačného stresu na karcinogenézu a vývin
neurodegeneratívnych ochorení u vyšších organizmov za použitia bunkových kultúr.
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Abstrakt
CD9 molekula známa ako membránový antigén trombocytov, ktorý patrí do superrodiny teraspanínov.
Bola popísaná jej prítomnosť aj na pohlavných orgánoch a na pohlavných bunkách človeka a niektorých
živočíšnych druhov. Jednou z jej významných funkcií je účasť v procese oplodnenia. V tejto práci sme sa
zamerali na expresiu CD9 v samčom reprodukčnom trakte hovädzieho dobytka na tkanivách a spermiách
pomocou metód SDS-PAGE a western blot. Detegovali sme molekulu CD9 vo všetkých častiach tkanív
reprodukčného traktu býka aj na spermiách z jednotlivých častí prísemenníka a ejakulovaných spermiách.

Kľúčové slová: CD9; tetraspaníny; spermia; samčia pohlavná sústava

Úvod a formulácia cieľa
CD antigény predstavujú súbor znakov, ktoré sa objavujú v bunkovej membráne
v určitom štádiu vývoja a diferenciácie bunky, počas ktorého pretrvávajú v nej alebo tu
zostávajú ako charakteristický znak až do jej zániku. Skratka „CD” znamená „cluster of
differentiation“, pretože väčšina CD molekúl bola definovaná na základe skupín (clusters)
monoklonových protilátok, ktoré s nimi reagujú a vzájomne odlišujú [1].
V súčasnosti je známych viac ako 350 diferenciačných antigénov, ktoré boli
definované u človeka [2]. Napriek tomu, že väčšina poznatkov o CD molekulách bola získaná
štúdiami u ľudí a laboratórnych zvierat, sú tieto molekuly významné aj pre hospodárske
zvieratá. Niekoľko diferenciačných antigénov bolo popísaných aj u rôznych druhov
hospodárskych zvierat. U hovädzieho dobytka ich bolo približne 30 [3].
CD9, 24- 27 kDa proteín bunkového povrchu, je členom superrodiny tetraspanínov.
Tetraspaníny sú charakterizované štyrmi transmembránovými doménami, ktoré sú vymedzené
dvoma extracytoplazmatickými regiónmi nerovnakej veľkosti a to malou extracelulárnou
slučkou EC1 (obsahuje 20-28 aminokyselín) a veľkou extracelulárnou slučkou EC2 (obsahuje
76 až 131 aminokyselín). Tetraspaníny interagujú s inými proteínmi a na základe týchto
poznatkov sa potvrdilo, že s týmito molekulami formujú na plazmatickej membráne multimolekulárne komplexy a zúčastňujú sa rôznych normálnych a patologických procesov [4].
CD9 sa zúčastňuje mnohých bunkových procesov a je asociovaný s integrínmi a inými
membránovými molekulami. Predošlé štúdie ukázali, že CD9 má kľúčovú úlohu v procese
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oplodnenia a to vo fúzii spermie a vajíčka alebo vo väzbe a fúzii spermie a vajíčka. Napríklad,
fenotyp CD9 knokautovaných myší sa prejavil špecifickým efektom na plodnosti samíc.
Knokautované

samice

mali

normálnu

ovuláciu

a maturáciu

oocytov

v porovnaní

s kontrolnými samicami, avšak oocyty z knokautovaných myší boli oplodnené len zriedka.
Spermie boli schopné adhézie na oolemu, ale k fúzii s membránou oocytu došlo len vo veľmi
málo prípadoch [5,6,7]. Znížená väzba spermií bola tiež zistená u myších oocytov bez ZP
ošetrených monoklonovou protilátkou anti-CD9 [8,9,10,11]. Fúzia spermia-oocyt bola
znížená, keď boli oocyty opracované anti-CD9 protilátkou počas oplodnenia [12].
CD9 molekula bola detegovaná na plazmatickej membráne oocytov u myší [5,6,7]
prasiat [13] a hovädzieho dobytka [14], na blastocystách u myší [6,15] a na endometriu
epiteliánych buniek myších [16], ľudských [17] a bovinných [18]. Na spermiách bola CD9
doposiaľ detegovaná len u myší [19].
Cieľom tejto práce bolo určiť expresiu CD9 pomocou imunochemických metód na
tkanivách a spermiách samčej pohlavnej sústavy hovädzieho dobytka.

Materiál a metódy
Spermie a tkanivá pohlavného traktu. Pohlavné orgány hovädzieho dobytka sme
získali z bitúnka, ejakulované býčie spermie zo Slovenských biologických služieb s.r.o.
v Lužiankach.
Samčie pohlavné orgány sme rozdelili na niekoľko segmentov. Jednotlivé segmenty
sme následne použili na prípravu kryo-rezov a na získanie spermií z býčieho pohlavného
traktu. Na získanie spermií sme každý segment rozkrájali na drobné kúsky v malom množstve
PBS. Získanú suspenziu sme prefiltrovali pomocou gázy a tak sme oddelili tekutinu od
kúskov tkaniva. Filtrát sme následne centrifugovali pri 600 x g 10 min. a sedimenty
s obsahom spermií sme použili na prípravu lyzátov vhodných na western blot.
Spermie v koncentrácii 1.108 sme lyzovali v lyzačnom pufri (PBS + 1% NP 40 + 2
mmol.l-1 PMSF + kokteil inhibítorov proteáz) 1 hodinu pri 4 °C pri periodickom ochladzovaní
v ľade. Proteínový extrakt sme získali centrifugáciou pri 11 060 x g 10 min. pri 4 °C.
Tkanivové rezy zo samčieho pohlavného traktu sme homogenizovali v lyzačnom pufri
(PBS + 1% Tx-100 + 2 mmol.l-1 PMSF + kokteil inhibítorov proteáz) pomocou sklenených
guľôčok na trepačke pri 4 °C pri periodickom ochladzovaní v ľade. Proteínový extrakt sme
získali centrifugáciou pri 11 060 x g 10 min. pri 4 °C. Vzorky sme analyzovali na SDSPAGE a pomocou metódy western blot.
Elektroforetické delenie proteínov na polyakrylamidových géloch (SDS-PAGE).
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Proteíny sme delili elektroforetickou metódou na aparatúre Mini-PROTEAN® Terta cell. Pred
delením sme ku vzorkám pridali neredukujúci vzorkový roztok (1 %w/v SDS + 0,037mol.l-1
Tris/HCl, pH 6,8 + 10 % v/v glycerol + 0,01 % w/v brómfenolová modrá). Zmes proteínov so
vzorkovým roztokom sme inkubovali vo vodnom kúpeli 5 min. pri 100 °C. Na delenie
proteínov sme pripravili gradientové gély s 6 % - 15 % koncentráciou akrylamidu. Použili
sme štandardy Precision Plus Protein

TM

Standards All Blue. Proteíny sme delili pri

konštantnom napätí 140 V 1 h.
Western blot. Proteíny po elektroforetickom delení sme preniesli na NC
(nitrocelulózovú) membránu polosuchou metódou na aparatúre Trans-Blot®SD pri 3,5
mA.cm-2 v pufri pozostávajúcom z 48 mmol.l-1 Tris, 39 mmol.l-1 glycínu, 1,3 mmol.l-1 SDS
a 20 % metanolu. Prenos prebiehal pri 24 V 60 min. Po prenose sme membránu blokovali
blokovacím roztokom (5 % mlieko v PBS + 0,1 % Tween 20) pri 4 °C cez noc, membránu
sme premyli 3-krát 10 min v premývacom roztoku T-PBS ( 0,1 % Tween 20 v PBS) a
inkubovali sme ju s hybridómovým supernatantom 3 h pri laboratórnej teplote za stáleho
jemného premiešavania. Po premytí membrány 3-krát 10 min v T-PBS sme membránu
inkubovali so sekundárnou protilátkou (kozí imunoglobulín proti myšiemu imunoglobulínu
konjugovaný s alkalickou fosfatázou, riedenie 1 : 5000 v T-PBS) 1 h pri laboratórnej teplote.
Po inkubácii sme membránu premyli 2-krát 10 min v T-PBS a 1-krát v destilovanej H2O.
Reakciu sme vizualizovali použitím farbiaceho roztoku BCIP/NBP. Reakciu sme zastavili
destilovanou H2O. Molekulové hmotnosti proteínov sme vyhodnotili pomocou kalibračnej
krivky.

Výsledky a diskusia
Na Ústave biochémie a genetiky živočíchov (Oddelenie imunogenetiky) bola
zavedená hybridómová technika a pripravená sada monoklonových protilátok (mAbs), ktoré
detegujú molekulu CD9 na krvných bunkách [20], ale na základe predbežných experimentov
sme predpokladali expresiu detegovaných epitopov aj v pohlavnom aparáte.
Z tejto sady protilátok sme v našich experimentoch využili mAb IVA-50 pri detekcii
proteínu CD9 vo western blote na jednotlivých tkanivových segmentoch samčieho
pohlavného traktu býka (Obr.1), spermiách získaných z jednotlivých častí prísemenníka
a ejakulovaných spermiách (Obr. 2). Tetraspanín CD9 sme detegovali vo všetkých
analyzovaných tkanivách, na ejakulovaných spermiách a spermiách získaných z hlavy, tela
a chvosta prísemenníka. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že molekula CD9 je
prítomná na býčích spermiách už pri vstupe do prísemenníka a počas prechodu spermie týmto
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orgánom nedochádza ku žiadnym ďalším modifikáciám ani zmenám expresie tejto molekuly,
ako je to napríklad v prípade CD52, ktorú spermia získava až pri prechode prísemenníkom
[21]. V súlade s našimi zisteniami bola molekula CD9 popísaná aj na tkanivách orgánov
samčej pohlavnej sústavy u kancov. Western-blot analýzou a imunoflorescenciou bola
expresia tejto 24 kDa molekuly potvrdená na kančích tkanivách semenovodov, semenníkov,
prostaty a jednotlivých segmentov prísemenníka (hlava, telo chvost) [22]. Molekulová
hmotnosť detegovaného proteínu na tkanivách býčieho prísemeníka sa pohybuje v rozmedzí
24-26 kDa, okrem segmentu rete testis, v ktorom je molekulová hmotnosť 22-24 kDa.
Molekulová hmotnosť CD9 ejakulovaných spermií ako aj spermií z jednotlivých častí
prísemenníka je 24 kDa.
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Obr. 1 Expresia CD9 v tkanivách pohlavnej sústavy; štandardy (dráha 1), hlava prísemenníka (dráha 2), telo 1
prísemenníka (dráha 3), telo 2 prísemenníka (dráha 4), chvost prísemenníka (dráha 5), chvost 1 prísemenníka
(dráha 6), chvost 2 prísemenníka (dráha 7), semenník (dráha 8), semenovod (dráha 9), rete testis (dráha 10)
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Obr. 2 Expresia CD9 na spermiách; štandardy (dráha 1), spermie z hlavy prísemenníka (dráha 2), spermie z tela
prísemenníka (dráha 3), spermie z chvostu 1 prísemenníka (dráha 4), spermie z chvostu 2 prísemenníka (dráha 5)
a ejakulované spermie (dráha 6)

Záver
Molekulu CD9 je exprimovaná na býčích spermiách zo všetkých častí prísemeníka, na
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ejakulovaných spermiách a vo všetkých analyzovaných tkanivách reprodukčného traktu býka.
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Úloha hypoxiou indukovaného nádorového proteínu CAIX v bunkovej
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Abstrakt
Membránovo asociovaná karbonická anhydráza IX (CAIX) bola detegovaná v mnohých hypoxických
nádoroch s agresívnym fenotypom. Predstavuje kľúčový proteín, ktorý bunkám pomáha zachovávať neutrálne
intracelulárne pH a zároveň sa podieľa na okysľovaní pH extracelulárneho prostredia. Predpokladá sa, že týmto
prispieva k tvorbe optimálneho pH gradientu uľahčujúceho bunkovú migráciu. V našej štúdii sme dokázali, že
stimulácia buniek k migrácii vedie k redistribúcii CAIX do prednej časti bunky, čím sme potvrdili účasť
karbonickej anhydrázy IX vo vysoko špecializovanej štruktúre migrujúcich buniek, lamelipódiu. Navyše aj
migračná analýza preukázala, že expresia karbonickej anhydrázy IX skutočne zvyšuje rýchlosť migrácie. Okrem
toho sme v lamelipódiu kolokalizovali CAIX s fosfosubstrátmi cAMP dependentnej proteín kinázy A (PKA) a
tým poukázali na úlohu PKA pri regulácii CAIX počas bunkovej migrácie. Karbonická anhydráza IX svojou
aktivitou teda podporuje motilitu nádorových buniek v hypoxických podmienkach.

Kľúčové slová: CAIX; regulácia pH; bunková migrácia; pH gradient; hypoxia; acidóza

Úvod a formulácia cieľa
Hypoxia zohráva v nádorovej fyziológii významnú úlohu, nakoľko vedie k výrazným
zmenám na úrovni molekúl aj fenotypu. Tie často súvisia s nádorovou progresiou, migráciou,
metastázovaním a rezistenciou voči liečivám [1].
V dôsledku nedostatku kyslíka prechádzajú nádorové bunky z aeróbnej na anaeróbnu
glykolýzu, ktorá v spojení s nedostatočným odvádzaním metabolitov vedie k acidóze [2, 3].
Aby bunky dokázali prežiť v takomto nepriaznivom prostredí, vyvinuli si mnoho
mechanizmov adaptívnej hypoxickej odpovede [1].
V podmienkach s nízkym obsahom kyslíka dochádza k stabilizácii hypoxického
transkripčného faktora (HIF), ktorý aktivuje expresiu mnohých génov. Medzi také patria gény
kódujúce glukózové transportéry (GLUT1, GLUT3), glykolytické enzýmy (hexokináza 2,
laktát dehydrogenáza), faktory stimulujúce angiogenézu (VEGF). Okrem nich sa exprimujú aj
gény, ktorých produkty sú zahrnuté v bunkovej proliferácii, adhézii a pH regulácii ako Na+/H+
výmenník 1 (NHE1), monokarboxylátový transportér 4 (MCT4), karbonické anhydrázy IX a
XII (CAIX, CAXII) [1, 4]. Ukázalo sa, že práve zachovanie stabilného intracelulárneho pH
(pHi) je rozhodujúce pre delenie nádorových buniek v hypoxických podmienkach [3].
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Karbonická anhydráza IX je v zdravých tkanivách lokalizovaná v bazolaterálnej
membráne buniek gastrointestinálneho traktu, pričom sa vyskytuje hlavne v epiteli žalúdka,
žlčníka a tenkého čreva. Vo zvýšenom množstve bol však tento proteín detegovaný v
mnohých hypoxických nádoroch menovite karcinómoch prsníka, krčka maternice, pľúc,
močového mechúra, žalúdka, obličiek, nádoroch hlavy a krku, sarkómoch mäkkých tkanív
[5]. Karbonická anhydráza IX sa zaraďuje do rodiny alfa-karbonických anhydráz. Jedná sa o
transmembránový glykoproteín pozostávajúci z N-terminálnej časti obsahujúcej signálny
peptid, extracelulárne exponovanej proteoglykánovej (PG) a katalytickej (CA) domény,
transmembránovej (TM) oblasti a intracelulárneho chvosta [6]. Vo svojej štruktúre viaže Zn2+
ióny a svojou enzymatickou doménou katalyzuje reverzibilnú hydratáciu oxidu uhličitého za
vzniku H2CO3, ktorá následne spontánne disociuje na H+ a HCO3- (bikarbonátový anión). Ten
bunka prostredníctvom Cl-/HCO-3 výmenníka 2 (AE2) alebo Na+/HCO-3 kotransportéra (NBC)
aktívne transportuje do svojho vnútra, kde pomáha predchádzať cytosolickej acidifikácii.
Protóny vznikajúce pri spomínanej reakcii sa však podieľajú na okysľovaní extracelulárneho
pH (pHe) [5]. Navyše k jeho znižovaniu prispievajú aj laktát a protóny vylučované z bunky pri
anaeróbnej glykolýze [2, 3]. Vedci zistili, že inhibíciou katalytickej aktivity karbonickej
anhydrázy IX dosiahnu výraznú redukciu acidifikácie pHe [7]. Z toho jasne vyplýva, že CAIX
v súčinnosti s AE2 resp. s NBC napomáha bunkám udržiavať stabilné neutrálne pH
vnútorného prostredia za súčasného znižovania pHe [5]. Kyslé hypoxické prostredie chudobné
na živiny vytvára environmentálny tlak na nádorové bunky, ktoré sa napriek mnohým
adaptáciám snažia z tohto toxického prostredia uniknúť [2, 3]. Karbonická anhydráza IX teda
znižovaním pH extracelulárneho prostredia stimuluje migráciu nádorových buniek [5].
Migrácia nádorových buniek predchádza metastázovaniu a vyžaduje si rozrušenie
medzibunkových kontaktov, opakované formovanie a uvoľňovanie spojení bunky so
substrátom, dynamickú reorganizáciu cytoskeletu ako aj štiepenie extracelulárnej matrix. Bolo
dokázané, že iónové kanály a transportéry sa významnou mierou podieľajú na tomto procese,
keďže sformovanie efektívnej migračnej mašinérie vyžaduje isté hodnoty pHi aj pHe.
Spoločný znak všetkých migrujúcich buniek je polarizácia. Práve špecifická distribúcia
transportérov a výmenníkov determinuje polaritu bunky a zároveň aj smer migrácie.
V prednej časti v tzv. vedúcom okraji migrujúcej bunky sú lokalizované NHE1, AE2, NBC,
MCT4 a CAIX. Svojou aktivitou spôsobujú, že cytosolická predná časť bunky je bázická,
zatiaľ čo extracelulárne pH tejto oblasti je kyslé. Na zadnom póle sa nachádzajú Ca2+
permeabilné mechanosenzitívne katiónové kanály a Ca2+ senzitívne K+ kanály. Tieto zas
zabezpečujú acidózu intracelulárneho pH zadného konca, kým pH extracelulárneho prostredia
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je bázické. Opísaný pH gradient je nevyhnutný pre aktivitu rôznych proteínov zapojených do
procesu bunkovej migrácie. Karbonická anhydráza IX acidifikáciou extracelulárneho pH a
zároveň neutralizáciou intracelulárneho pH v oblasti vedúceho okraja môže prispievať k
tvorbe pH gradientu umožňujúceho bunkovú migráciu [8].
Intracytoplazmatický koniec karbonickej anhydrázy IX predstavuje účinnný regulačný
nástroj jej enzymatickej aktivity. Ditte a kol. dokázali, že Thr443 je fosforylovaný cAMP
dependentnou proteín kinázou A. Okrem iných sa medzi fosfosubstráty PKA teda zaraďuje aj
CAIX. Ďalej tím vedcov odhalil, že fosforylácia Thr443 v kombinácii so súčasnou
defosforyláciou Ser448 sú rozhodujúce pre funkciu karbonickej anhydrázy IX, ktorá
pravdepodobne zohráva úlohu pri vytváraní pH profilu potrebného pre bunkovú migráciu [9].
Keďže proces bunkovej migrácie je súčasťou metastatickej kaskády, naším hlavným
zámerom je dôkladne preskúmať úlohu CAIX v tomto procese.

Materiál a metódy
Experimenty sme uskutočňovali na stabilne transfekovaných epitelových obličkových
bunkách (MDCK) s ektopickou expresiou CAIX (MDCK CAIX) voči kontrolným bunkám
(MDCK Neo). Okrem nich sme pracovali aj s nádorovými bunkami, ktoré sa vyznačujú
prirodzenou hypoxiou indukovanou expresiou CAIX (A549, SiHa).
Bunkové línie sme kultivovali v Dulbeccom modifikovanom Eaglovom médiu
(DMEM) s 0,5% alebo 10% fetálnym sérom v rôznych podmienkach (normoxia, 2%
hypoxia). Migráciu buniek sme indukovali pridaním hepatocytového rastového faktora (HGF)
v koncentrácii 20 ng/ml.
V prípade nepriamej imunofluorescencie aj migračnej analýzy sme postupovali podľa
protokolu publikovaného v [9].

Výsledky a diskusia
Hypoxiou indukovaná nádorovo asociovaná karbonická anhydráza IX sa svojou
aktivitou zúčastňuje na udržiavaní pH homeostázy vnútrobunkového prostredia, súčasne sa
však podieľa na znižovaní extracelulárneho pH, ktoré stimuluje expanziu nádorových buniek
[5, 3].
Nadobudnutie migračného fenotypu súvisí s redistribúciou príslušných regulačných
molekúl. Ako už bolo spomínané, CAIX sa v migrujúcich bunkách sústreďuje do prednej
časti (oblasť vedúceho okraja), kde sa pravdepodobne zapája do vytvárania pH gradientu
nevyhnutného pre efektívnu bunkovú migráciu [8].
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Lokalizáciu CAIX sme sledovali prostredníctvom konfokálnej mikroskopie. Obrázok
1a znázorňuje miesta akumulácie karbonickej anhydrázy IX v oblasti vedúceho okraja v
cervikálnych nádorových bunkách SiHa, ktoré boli kultivované v hypoxických podmienkach
a stimulované k migrácii. Napravo vidíme kontrolné bunky kultivované v normoxickom
prostredí (obr. 1b). Výsledok experimentu jasne preukázal, že karbonická anhydráza IX je
v migrujúcich bunkách lokalizovaná v prednej časti. Je pravdepodobné, že v tejto oblasti
prispieva k tvorbe charakteristického pH profilu, ktorý je pre efektívnu bunkovú migráciu
esenciálny.

a.

b.
SiHa HY s HGF

SiHa NO bez HGF

Obr. 1 Lokalizácia CAIX v migrujúcich bunkách kultivovaných v hypoxii po stimulácii s HGF (a.) v porovnaní
s neovplyvnenou normoxickou kontrolou (b.).

Nakoľko kyslé extracelulárne pH zvyšuje rýchlosť migrácie [3], rozhodli sme sa
overiť vplyv proteínu CAIX prostredníctvom migračnej analýzy. Rýchlosť bunkovej migrácie
sme porovnávali medzi CAIX pozitívnymi a negatívnymi bunkami MDCK. Z obrázku 2A je
zrejmé, že bunky MDCK CAIX migrovali v porovnaní s MDCK Neo rýchlejšie. Dokonca
v čase 19h bol vryp bunkami MDCK CAIX kompletne zarastený. Štatistické spracovanie
výsledkov pokusu predstavuje obrázok 2B. Jednoznačne sme dokázali, že karbonická
anhydráza IX zvyšuje rýchlosť migrácie, nakoľko kontrolné bunky bez CAIX migrovali
preukázateľne pomalšie. Tieto výsledky dokazujú účasť CAIX v stimulácii bunkovej
migrácie, pričom vzhľadom na dokázanú úlohu CAIX v regulácii intracelulárneho
a extracelulárneho pH môžeme predpokladať, že práve enzymatická aktivita CAIX a ňou
podporovaná tvorba pericelulárneho pH gradientu prispievajú k indukcii bunkovej migrácie.
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Obr. 2 Vplyv ektopickej expresie CAIX na rýchlosť bunkovej migrácie.
A. Porovnanie priebehu bunkovej migrácie medzi bunkami MDCK CAIX a MDCK Neo po stimulácii s HGF.
B. Grafické vyjadrenie výsledkov migračnej analýzy. Rozdiel medzi analyzovanými súbormi je signifikantný
(** = p <0,01).

Nakoľko PKA zohráva esenciálnu úlohu v bunkovej migrácii a bolo dokázané, že
aktivita CAIX je regulovaná fosforyláciou intracytoplazmatického konca práve touto kinázou
[9], zaujímalo nás, či CAIX bude kolokalizovať s fosforylovanými substrátmi PKA v tzv.
migračnej organele – lamelipódiu.
Naše výsledky ukazujú (obr. 3), že karbonická anhydráza IX kolokalizuje
s fosforylovanými substrátmi PKA v prednej časti hypoxických buniek A549 stimulovaných
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HGF. To znamená, že proteín CAIX môže fungovať ako substrát PKA, aj mediátor
migračného signálu PKA. Karbonická anhydráza IX by teda v procese bunkovej migrácie
mohla byť zapojená nielen do regulácie pH, ale aj do signálnej dráhy zahrňujúcej cAMP
dependentnú proteín kinázu A, ktorá sprostredkováva efektívnu bunkovú migráciu.

Fosfosubstráty PKA

Karbonická anhydráza IX

Prekryv

Obr. 3 Kolokalizácia CAIX (zelená farba) s fosforylovanými substrátmi PKA (červená farba)

Záver
Hypoxiou indukovaná karbonická anhydráza IX by vďaka svojej schopnosti regulovať
pH prostredníctvom hydratácie CO2 na H+ a HCO3- mohla prispievať k tvorbe
charakteristického pH profilu podporujúceho bunkovú migráciu. Keďže vo väčšine prípadov
pacienti s rakovinou umierajú na následky metastázovania primárneho nádoru, dôležitosť
poznania a charakterizácie mechanizmov zapojených do procesu bunkovej migrácie je zrejmá.
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Morfológia dentálnej kosti a zubov vybraných zástupcov podčeľade Anguinae
(Squamata, Anguidae)
Karolína Dobiašová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina,
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. Preto niektorí autori navrhujú spätné využívanie
rodového mena Hyalosaurus pre druh O.koellikeri a pôvodné rodové meno Dopasia pre ázijské druhy ofisaurov.
Súčasné štúdium je zamerané na porovnávaciu morfológiu dentálnej kosti a zubov všetkých rodov podčeľade
Anguinae. Výskum nepreukázal žiadne relevantné rozdiely, ktoré by slúžili ako podklad pre spätné využívanie
pôvodných rodových mien.

Kľúčové slová: Anguinae; dentálna kosť; dentícia; Ophisaurus; Dopasia; Hyalosaurus

Úvod a formulácia cieľa
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 však mnohí autori
uvažujú o navrátenie sa 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], avšak 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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Úlohou projektu je jednak objasnenie taxonómie rodu Ophisaurus a tiež vyriešenie
fylogenetických vzťahov druhov rodov Anguis, Pseudopus, Ophisaurus. Cieľom doterajšieho
štúdia bolo:
1) Opísať a porovnať morfológiu dentálnej kosti a dentície 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 dentálnej kosti a dentície 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 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 týchto 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 dentálnych kostí 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.

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 dentálnej kosti a dentície medzi jednotlivými druhmi
troch skúmaných rodov dokázali jednoznačnú odlišnosť nie len rodu Pseudopus od rodov

136

BIOLÓGIA

Ophisaurus a Anguis, ale aj odlišnosť všetkých troch rodov navzájom. Tieto výsledky potvrdzujú
aj práce Macey et al. 1999 [1] a Böhme a Ziegler, 2009 [3].
Druh Pseudopus apodus sa od ostatných anguinov líši týmito znakmi:
1) Anteriórny inferiórny alveolárny otvor je

ohraničený

dentálnou, koronoidnou

a spleniálnou kosťou. Rody Anguis a Ophisaurus majú tento otvor ohraničený len
dentálnou a spleniálnou kosťou.
2) Anteriórny mandibulárny otvor leží na ventrálnej strane surangulárneho výbežku dentále.
Rody Anguis a Ophisaurus ho majú posunutý na surangulárnu kosť pod koronoid.
3) Surangulárny výbežok dentále je omnoho dlhší ako koronoidný. Rod Anguis má tieto dva
výbežky rovnako dlhé, rod Ophisaurus má dlhší spravidla koronoidný výbežok.
4) Dentálna polica nie je vytvorená ani u druhu P. apodus ani A. fragilis. Väčšina ofisaurov
ju má zreteľne vytvorenú.
5) Tvar zubov je v anteriórnej časti kolíčkovitý, hroty zubov sú mierne ohnuté smerom
dozadu, posteriórne zuby sú robustné, majú drvivú funkciu. Zuby druhu A. fragilis sú
štíhle, ostro končiace, celý zub sa hákovito stáča smerom dozadu. Rod Ophisaurus má
spravidla zuby štíhle, kolíčkovité, alebo kužeľovité, smerom dozadu sa stáčajú len hroty
a to vo veľmi malej miere.
6) Ryhovanie všetkých zubov je veľmi husté, rovnobežné, zasahuje aj do vytvorenej reznej
hrany. Zuby druhu A. fragilis nie sú ryhované. Zuby rodu Ophisaurus sú ryhované, avšak
množstvo rýh je podstatne menšie a sú od seba uložené vo väčších vzdialenostiach.
7) Rezná hrana je vytvorená v apikálnej časti zubov. Na zuboch v posteriórnej časti dentále
je vytvorený výrazný hrebeň, v anteriórnej časti dentále je tento hrebeň menej výrazný.
Druh A.fragilis má reznú hranu vytvorenú v podobe výrazného labiolinguálneho lemu,
ktorý je prítomný na všetkých zuboch. Rezná hrana je vytvorená aj u druhov rodu
Ophisaurus, avšak vo väčšine prípadov nevytvára tak výrazný hrebeň.
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 týmito znakmi:
1) Koronoidný a surangulárny výbežok sú viac-menej rovnakej dĺžky na rozdiel od rodov
Pseudopus a Ophisaurus.
2) Dentálna polica nie je vytvorená.
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3) Implantácia zubov nie je typicky pleurodontná. Absentuje prichytenie o alveolárny povrch
dentále, zuby vyrastajú širokými bázami zo subdentálnej platformy, veľká časť zuba je
voľná.
4) Počet zubov je nízky (6), tvar zubov je kužeľovitý, sú štíhle, ostro končiace, hákovito
zahnuté distálnym smerom.
5) Ryhovanie koruniek zubov nie je vytvorené.
6) Rezná hrana je vytvorená v podobe zreteľného hrebeňa a je uložená na labiálnej
a linguálnej strane každého zuba.
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 týchto desať znakov: Na dentálnej kosti (obr.1A) – ohraničenie
anteriórneho inferiórneho alveolárneho otvoru, porovnanie dĺžok koronoidného a surangulárneho
výbežku dentále, prítomnosť dentálnej police, prítomnosť spleniálneho tŕňa, počet otvorov pre
vetvy spodného alveolárneho nervu, poloha anteriórneho mandibulárneho otvoru. Na dentícii
(Obr.1B) - implantácia, tvarovanie zubov, ryhovanie apikálnych častí a prítomnosť reznej hrany.
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 (A) Dentálna kosť a (B) dentícia druhu Ophisaurus attenuatus, adult, linguálny pohľad

Záver
Hlavným cieľom výskumu bolo objasnenie správnosti rodových mien jednotlivých
druhov podčeľade Anguinae. Keďže fylogenéza týchto druhov nie je ešte ustálená, vedci skúmajú
tieto druhy z rôznych hľadísk. Príspevok je zameraný na komplexnú morfológiu dentálnej kosti a
dentície deviatich druhov tejto podčeľade. Na základe tejto komparatívnej morfológie som
pomocou ôsmych najdôležitejších znakov potvrdila správnosť doteraz zaužívaných troch rodov
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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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Parametre umiestnenia hniezda straky čiernozobej Pica pica (Linnaeus,
1758) v Petržalke (Bratislave)
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Abstrakt
Výskum bol realizovaný v roku 2011 v Petržalke, kde boli u štyridsiatich ôsmych hniezd straky
čiernozobej zaznamenávané parametre umiestnenia hniezda: druh hniezdnej dreviny, výška umiestnenia hniezda
nad zemou, vzdialenosť od najbližšieho hniezda a vzdialenosť od najbližšej hlavnej cesty, pričom boli zisťované
rozdiely medzi lokalitami. Najviac preferovaná hniezdna drevina strák na sledovanom území je Pinus nigra
(33,3% hniezd). Predpokladáme, že výber hniezdnej dreviny u strák vo veľkej miere závisí od zastúpenia druhov
na lokalitách, aj keď sú dreviny, ktoré preferujú. Výška umiestnenia hniezda sa štatisticky významne líšila medzi
lokalitami 1 a 3 aj 2 a 3, čo môže súvisieť s výškou drevín na danom území. Vzdialenosť od najbližšieho hniezda
sa štatisticky významne líšila medzi lokalitami 2 a 3, môže to závisieť od rozmiestnenia vhodných hniezdnych
drevín na lokalite, ale aj od dostupnosti potravných zdrojov. Vzdialenosť od najbližšej hlavnej cesty sa
štatisticky významne líšila medzi lokalitami 1 a 3 aj 2 a 3, rozdiely môžu súvisieť s intenzitou premávky.

Kľúčové slová: straka čiernozobá; Pica pica; parametre hniezdenia; Bratislava; Petržalka

Úvod a formulácia cieľa
V prostredí mesta majú najväčšiu šancu prežívať živočíchy, ktoré sa dokázali
prispôsobiť špecifickým topickým a trofickým podmienkam tohto biotopu [1]. Medzi tieto
oportunistické druhy patrí aj straka čiernozobá (Pica pica), ktorá v mestách už niekoľko
desaťročí úspešne hniezdi [2]. Cieľom tejto práce je: 1.) zistiť preferenciu hniezdnej dreviny u
straky čiernozobej (Pica pica) na sledovanom území v prostredí mesta. 2.) analyzovať
rozdiely medzi lokalitami v troch parametroch hniezdenia - výške umiestnenia hniezda nad
zemou, vzdialenosti od najbližšieho hniezda a vzdialenosti od najbližšej hlavnej cesty.

Materiál a metódy
Výskum bol realizovaný v roku 2011 v Petržalke, mestskej časti Bratislavy (obr. 1) s
najväčšou hustotou obyvateľstva, na troch lokalitách (obr. 2), ktoré majú charakter
panelového sídliska. Podiel verejnej zelene v Petržalke je 6,21 % [3]. U štyridsiatich ôsmych
hniezd straky čiernozobej boli zisťované parametre umiestnenia hniezda. Na meranie výšky
hniezda nad zemou bol použitý laserový merač vzdialeností BOSCH DLE 50 professional,
vzdialenosť od najbližšieho hniezda a od najbližšej cesty boli odmerané z mapy (Google
Earth). Na štatistické vyhodnotenie rozdielov u porovnávaných lokalít bol použitý Kruskal Wallisov test.
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Obr. 1 Mapa Slovenska

Obr. 2 Lokality

Výsledky a diskusia
1. Hniezda boli zaznamenané na pätnástich druhoch drevín, najviac preferovaná
drevina na sledovanom území je Pinus nigra, kde bolo umiestnených 33,3% hniezd (obr. 3).
Keďže tento druh stromu je zároveň na sledovanom území najpočetnejší,
predpokladáme, že výber hniezdnej dreviny u strák závisí od zastúpenia druhov na lokalitách,
aj keď môžu byť dreviny, ktoré preferujú. S týmto sa zhodujú výsledky viacerých výskumov,
v ktorých sa zistilo, že straka čiernozobá (Pica pica) hniezdila na rôznych druhoch drevín

Podiel hniezd

podľa ich výskytu na danom území [2, 4, 5, 6, 7], aj keď niektoré druhy preferovala viac [4].

33,3%

12,5%
8,3% 8,3%

6,3% 6,3%

4,2% 4,2% 4,2%

2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Obr. 3 Preferencia hniezdnej dreviny

2. Priemernú výšku umiestnenia hniezda na lokalitách udáva obr. 4. Štatisticky
významne sa líšia v tomto parametri lokality 1 a 3 aj 2 a 3 (obr. 5). Priemernú vzdialenosť od
najbližšieho hniezda na lokalitách udáva obr. 6. Signifikantne rozdielne sú v tomto parametri
lokality 2 a 3 (obr. 7). Priemernú vzdialenosť od najbližšej hlavnej cesty na lokalitách udáva
obr. 8. Štatisticky významne sa líšia v tomto parametri lokality 1 a 3 aj 2 a 3 (obr. 9).
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Z hľadiska troch zisťovaných parametrov hniezdenia sú si najpodobnejšie lokality 1
a 2, kde sa nezistili rozdiely v žiadnom z parametrov. Najodlišnejšie sú lokality 2 a 3, zistili sa
tu signifikantné rozdiely vo všetkých troch parametroch umiestnenia hniezda.
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Obr. 4 Priemerná výška umiestnenia hniezda/m
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Obr. 5 Výška umiestnenia hniezda
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Obr. 6 Priemerná vzdialenosť od najbližšieho hniezda/m

0

100

200
response

300

400

Obr. 7 Vzdialenosť od najbližšieho hniezda
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Obr. 8 Priemerná vzdialenosť od najbližšej cesty/m
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Obr. 9 Vzdialenosť od najbližšej hlavnej cesty

Výška umiestnenia hniezda môže súvisieť s výškou drevín na danom území, straky
preferujú vyššie stromy [2, 4, 5, 6, 7], ale dôležitá je aj nedostupnosť miesta hniezdenia, preto
môžu na niektorých lokalitách preferovať ihličnaté dreviny [8], čo sa potvrdilo aj v tejto práci.
Vzdialenosť medzi hniezdami strák sa líši podľa územia výskytu [2], pričom môže súvisieť
s podmienkami na danej lokalite. Na lokalite 2 bola zistená najmenšia priemerná vzdialenosť
od najbližšieho hniezda, môže to súvisieť s umiestnením vhodných hniezdnych drevín na tejto
lokalite, na ďalších dvoch lokalitách je zeleň rovnomernejšie rozmiestnená. Vzdialenosť od
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hlavnej cesty môže závisieť od intenzity premávky, na lokalitách 1 a 2 bola zistená väčšia
vzdialenosť od hlavnej cesty v porovnaní s lokalitou 3, pričom lokality 1 a 2 sú ohraničené
viacerými hlavnými cestami s najväčšou premávkou, ako sú Panónska cesta a Rusovská cesta.

Záver
Najviac preferovaná hniezdna drevina je druh Pinus nigra, pričom tento druh je
zároveň na sledovanom území najpočetnejší. Predpokladáme, že výber hniezdnej dreviny
u strák vo veľkej miere závisí od zastúpenia druhov na lokalitách, aj keď sú dreviny, ktoré
preferujú.
Výška umiestnenia hniezda môže súvisieť s výškou drevín na danom území a na
sledovanom území bola ovplyvnená preferenciou borovíc (Pinus nigra), ktoré nepatria medzi
najvyššie dreviny. Tým sa potvrdilo, že straky síce preferujú hniezdenie na vyšších stromoch,
ale dôležitá je aj nedostupnosť miesta hniezdenia, ktorú zabezpečia aj ihličnaté dreviny
nižšieho vzrastu.
Priemerná vzdialenosť od najbližšieho hniezda môže závisieť od rozmiestnenia
vhodných hniezdnych drevín na lokalite, ale aj od dostupnosti potravných zdrojov.
Vzdialenosť hniezd od hlavnej cesty môže byť ovplyvnená intenzitou premávky.
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Abstrakt
Biofilm je spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré je pevne prichytené k podkladu. Po vytvorení biofilmu
sa menia vlastnosti mikroorganizmov. Bunky rastúce vo forme biofilmu vykazujú vysokú hladinu rezistencie
proti antimikrobiálnym liečivám a dezinfekčným prostriedkom a súčasne sú chránené pred zložkami imunitného
systému hostiteľa. Schopnosť tvorby biofilmu má preto veľký význam pre patogény, ku ktorým patria aj niektorí
zástupcovia čeľade Enterobacteriaceae. Všetky testované štandardné kmene Enterobacter spp. boli schopné
tvoriť biofilm, pričom táto ich schopnosť bola druhovo-závislá. Vysoká schopnosť tvorby biofilmu bola zistená u
4 druhov enterobakterov, vrátane E. cloacae a E. aerogenes, ktoré patria k najčastejším nozokomiálnym
patogénom. V porovnaní s inými zástupcami čeľade Enterobacteriaceae vykazovala väčšina druhov rodu
Enterobacter vyššiu schopnosť tvorby biofilmu. Aj keď zástupcovia rodu Enterobacter nepatria medzi baktérie,
ktorých typickou vlastnosťou je schopnosť tvoriť biofilm, táto ich vlastnosť bola preukázaná a môže prispieť k
zvýšeniu ich virulencie.

Kľúčové slová: Enterobacter spp., Enterobacteriaceae, tvorba biofilmu, faktory virulencie

Úvod a formulácia cieľa
Biofilm je spoločenstvo mikrobiálnych buniek prichytených k podkladu a k okolitým
bunkám. Planktonické bunky adherujú k podkladu prostredníctvom adhezínov a po adherencii
zmenia svoj fenotyp. Usadzujú sa v polymérnej nebunkovej hmote, ktorú vytvárajú. Biofilm
sa skladá zo zhlukov buniek a dutiniek, celý útvar je poprepájaný kanálikmi. Podľa
dostupnosti živín sa mení hrúbka biofilmu, ktorá sa môže pohybovať od niekoľko až po
stovky mikrometrov. Bunky sa môžu z biofilmu uvoľňovať, čím sa z nich stanú planktonické
bunky, ktoré môžu osídľovať ďalšie povrchy [1, 2, 3].
Cieľom prezentovanej práce bolo porovnať schopnosť tvorby biofilmu u rôznych druhov rodu Enterobacter a iných zástupcov čeľade Enterobacteriaceae.

Materiál a metódy
V experimentoch boli použité štandardné kmene baktérií pochádzajúce z Českej zbierky mikroorganizmov (CCM, Brno, ČR): Enterobacter aerogenes CCM 7797, Enterobacter
amnigenus CCM 3430, Enterobacter asburiae CCM 4032, Enterobacter cancerogenus CCM
2421, Enterobacter cloacae CCM 1903, Enterobacter cowanii CCM 7015, Enterobacter ger-
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goviae CCM 3459, Enterobacter hormaechei CCM 4556, Enterobacter kobei CCM 2538,
Citrobacter freundii CCM 4475, Cronobacter sakazakii CCM 1902, Klebsiella oxytoca CCM
1901, Klebsiella pneumoniae CCM 4985, Kluyvera intermedia CCM 3433, Morganella morganii CCM 680, Proteus mirabilis CCM 1944, Providencia rettgeri CCM 5617, Raoultella
terrigena CCM 3568, Serratia marcescens subsp. marcescens CCM 303.
Testované klinické izoláty boli získané z rôzneho biologického materiálu od hospitalizovaných pacientov. Pomocou diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Erba Lachema, ČR)
boli identifikované ako Enterobacter cloacae [4].
Schopnosť baktérií tvoriť biofilm bola stanovená spektrofotometrickou metódou, na
farbenie biofilmu bola použitá kryštálová violeť (metóda podľa Christensena) [5].

Výsledky a diskusia
Schopnosť tvorby biofilmu je významným faktorom virulencie pre patogénne a oportúnne patogénne mikroorganizmy, ku ktorým patria aj viacerí zástupcovia čeľade Enterobacteriaceae. Bunky rastúce vo forme biofilmu vykazujú vysokú hladinu rezistencie proti antimikrobiálnym liečivám a dezinfekčným prostriedkom. V biofilme sa medzi bunkami
prenášajú gény s oveľa vyššou účinnosťou než medzi planktonickými bunkami, čo podporuje
prenos génov kódujúcich rezistenciu proti antiinfekčným látkam. Hlienovou vrstvou sú bunky
v bio-filme chránené aj pred zložkami imunitného systému hostiteľa [1, 2, 3].
Všetky testované štandardné kmene Enterobacter spp. boli schopné tvoriť biofilm, pričom schopnosť tvorby biofilmu bola druhovo-závislá (Obr. 1). Vysoká schopnosť tvorby biofilmu bola zistená u štyroch druhov enterobakterov, vrátane Enterobacter cloacae a Enterobacter aerogenes, ktoré patria k najčastejším nozokomiálnym patogénom [6].
V porovnaní s inými zástupcami čeľade Enterobacteriaceae (Obr. 2) vykazovala väčšina druhov rodu Enterobacter vyššiu schopnosť tvoriť biofilm. Výnimkou boli štandardné
kmene Klebsiella oxytoca CCM 1901 a Providencia rettgeri CCM 5617, u ktorých bola zistená vysoká schopnosť tvorby biofilmu (Obr. 2).
U všetkých deviatich testovaných klinických izolátov Enterobacter cloacae bola
zistená schopnosť tvoriť biofilm, pričom 2 izoláty sa vyznačovali vysokou, 4 izoláty strednou
a 3 izoláty nízkou schopnosťou tvorby biofilmu (Obr. 3).
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Obr. 1 Schopnosť tvorby biofilmu u rôznych druhov rodu Enterobacter stanovená
spektrofotometrickou metódou po farbení biofilmu kryštálovou violeťou [5]
vysoká schopnosť tvorby biofilmu (červené) – štandardné kmene Enterobacter hormaechei CCM 4556,
Enterobacter aerogenes CCM 7797, Enterobacter asburiae CCM 4032 a Enterobacter cloacae CCM 1903;
stredná schopnosť tvorby biofilmu (žlté) – štandardné kmene Enterobacter gergoviae CCM 3459 a Enterobacter
cancerogenus CCM 2421; nízka schopnosť tvorby biofilmu (zelené) – štandardné kmene Enterobacter kobei
CCM 2538, Enterobacter cowanii CCM 7015 a Enterobacter amnigenus CCM 3430

Obr. 2 Schopnosť tvorby biofilmu u rôznych druhov čeľade Enterobacteriaceae
stanovená spektrofotometrickou metódou po farbení biofilmu kryštálovou violeťou [5]
vysoká schopnosť tvorby biofilmu (červené) – štandardné kmene Klebsiella oxytoca CCM 1901 a Providencia
rettgeri CCM 5617; stredná schopnosť tvorby biofilmu (žlté) – štandardný kmeň Klebsiella pneumoniae CCM
4985; nízka schopnosť tvorby biofilmu (zelené) – štandardné kmene Proteus mirabilis CCM 1944, Raoultella
terrigena CCM 3568, Serratia marcescens subsp. marcescens CCM 303, Citrobacter freundii CCM 4475,
Morganella morganii CCM 680, Cronobacter sakazakii CCM 1902, Kluyvera intermedia CCM 3433
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Obr. 3 Schopnosť tvorby biofilmu u klinických izolátov Enterobacter cloacae
stanovená spektrofotometrickou metódou po farbení biofilmu kryštálovou violeťou [5]
vysoká schopnosť tvorby biofilmu (červené) – izoláty KH29 a KH38; stredná schopnosť tvorby biofilmu (žlté) –
izoláty KH28, KH36, KH34 a KH22; nízka schopnosť tvorby biofilmu (zelené) – izoláty KH33, KH35 a KH26

Záver
Zástupcovia rodu Enterobacter nepatria medzi baktérie, ktorých typickou vlastnosťou
je schopnosť tvoriť biofilm, avšak táto ich vlastnosť bola preukázaná a môže prispieť k zvýšeniu ich virulencie.
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Asociácia tehotenských komplikácií s polymorfizmom C677T v géne pre
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Abstrakt
Trombofília je vrodená alebo získaná porucha hemostatického mechanizmu charakterizovaná zvýšenou
tendenciou k hemokoagulácii a trombotizácii. V gynekológii a najmä v pôrodníctve zohráva dôležitú úlohu
v etiopatogenéze mnohých závažných stavov a je spájaná so zvýšeným rizikom materskej a fetálnej morbidity
a mortality. Pri vrodených formách trombofílie sa jedná najmä o mutácie génov kódujúcich faktor V, protrombín,
proteín C, proteín S a antitrombín. Predpokladá sa aj určitý vzťah tehotenských komplikácií a nami skúmaného
polymorfizmu C677T v géne pre MTHFR. Skúmaný súbor tvorilo 61 žien s tehotenskými komplikáciami a 76
žien s priebehom tehotenstva bez komplikácií. Zisťovali sme frekvencie mutantných a štandardných alel. Na
porovnanie alelových frekvencií medzi porovnávanými skupinami žien sme použili χ2 test. V skupine žien
s tehotenskými komplikáciami sme zistili zvýšený výskyt skúmaného polymorfizmu C677T v porovnaní so
skupinou žien bez tehotenských komplikácií.

Kľúčové slová: Trombofília; Hyperhomocysteinémia; Komplikácie gravidity; MTHFR; C677T

Úvod a formulácia cieľa
K spontánnym potratom dochádza asi u 1 – 5 % tehotenstiev, v skutočnosti je však
toto číslo omnoho vyššie, pretože odhadom viac ako 40 % gravidít končí ešte pred ich
diagnostikovaním. Opakované tehotenské straty postihujú 0,4 – 1 % žien. Etiológia
habituálneho potrácania je multifaktoriálna. U väčšiny žien s anamnézou tehotenských
komplikácií sa zdá byť často konečným patofyziologickým mechanizmom placentárna
trombóza.
Trombofilné stavy predstavujú heterogénnu skupinu vrodených alebo získaných
porúch hemostázy, ktoré sú patofyziologicky asociované so zvýšenou tendenciou ku
koagulácii a predisponujú pacienta ku vzniku alebo recidíve trombózy. Sú jednou z príčin
vzniku tromboembolickej choroby v gravidite, významne sa uplatňuje v etiopatogenéze
preeklampsie, intrauterínneho úmrtia a rastovej retardácie plodu, abrupcie placenty
a recidivujúcich spontánnych potratov. Trombofílie sú zodpovedné nie len za komplikácie
počas gravidity, ale aj v priebehu pôrodu a šestonedelia. Na základe dnešných poznatkov
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môžeme povedať, že najsilnejšia asociácia je medzi trombofilným mutáciami a neskorými
potratmi, ďalej rizikom vzniku preeklampsie a rastovej retardácie plodu. Riziko epizódy
tromboembólie je niekoľkonásobne vyššie u nositeliek niektorej z vrodených alebo získaných
trombofilných porúch v porovnaní zo zdravou populáciou tehotných [1].
Jedným z najvýznamnejších trombofilných polymorfizmov je jednonukleotidová
substitúcia

cytozínu

za

(metyléntetrahydrofolátreduktázy),

tymín
ktorý

v pozícii
sa

677

nachádza

na

génu

pre

chromozóme

MTHFR
1.

Tento

polymorfizmus spôsobuje zámenu aminokyseliny alanínu za valín (Ala222Val)a zodpovedá
za vznik termolabilnej formy MTHFR. Tým dochádza k zníženiu aktivity tohto enzýmu
približne o 50 % , čo má za následok vznik hyperhomocysteinémie [2].
Vo vzťahu ku gravidite vyvoláva hyperhomocysteinémia defekty neurálnej trubice
u plodu [3,4], viacero štúdií potvrdilo vzťah medzi hyperhomocysteinémiou a abrupciou
placenty, preeklampsiou, intrauterinnym úmrtím plodu, rastovou retardáciou plodu
a opakovanými tehotenskými stratami [1, 5, 6]. Homozygotná forma mutácie MTHFR génu
bola potvrdená u celkovo 22 % žien s poruchami gravidity oproti 8 % s normálnym
tehotenstvom [5].
Bolo zistené, že hyperhomocysteinémia zvyšuje riziko potratov až trojnásobne a je
jedným z faktorov, ktorý spôsobuje cievne dysfunkcie u tehotných žien a teda má kauzálnu
úlohu v etiopatogenéze preeklampsie/eklampsie [7].
Hyperhomocysteinémia je zapojená aj v patofyziológii ďalších vrodených chýb. Vyššia
hladina homocysteínu bola stanovená u matiek detí s orofaciálnymi malformáciami (rázštepy
podnebia a pier) a detí s vrodenými srdcovými chybami [8].
Na druhej strane, vzhľadom na vysokú prevalenciu variantu MTHFR C677T s mierne
zvýšenou hladinou homocysteínu (> 15 – < 30 µmol/l) sú názory na jeho význam pre vznik
VTE stále kontroverzné, podľa výsledkov metaanalýzy publikovaných epidemiologických
prospektívnych štúdií možno považovať za mierny rizikový faktor trombózy homozygotnú
formu mutácie MTHFR. Význam mutácie bez hyperhomocysteinémie pre riziko trombózy nie
je jasný. Substitúcia folátov a vitamínu B6 a B12 vedie ku korekcii hladiny homocysteínu [9].
Na základe nejednoznačných záverov a výsledkov jednotlivých štúdií je dôležité pokúsiť
sa definovať reálne riziko tromboembolických komplikácií u tehotných žien asociované
s trombofilnou mutáciou v géne pre MTHFR a preto sme prácu zamerali k týmto základným
otázkam:
•

Výskyt tehotenských komplikácií v súbore tehotných žien
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•

Tehotenské komplikácie a ich asociácia s polymorfizmom C677T (MTHFR)

Materiál a metódy
Nami skúmaný súbor tvorilo 137 žien, vekové rozmedzie bolo 19 – 50 rokov. Skupinu
pacientok tvorilo 61 žien, u ktorých sa počas tehotenstva vyskytli komplikácie potenciálne
súvisiace s trombofíliou (abort, gestosis, insuficiencia placenty, metrorhagia). Kontrolnú
skupinu tvorilo 76 žien s nekomplikovaným priebehom tehotenstva, u viacrodičiek ani ich
predchádzajúce tehotenstvá nemali komplikácie, ktoré by mohli súvisieť s trombofíliou.
Každej žene bola odobratá vzorka DNA vo forme bukálneho steru pre vyšetrenie prítomnosti
mutácie C677T. Všetky probandky podpísali informovaný súhlas.
Z bukálnych sterov sme izolovali genómovú DNA pomocou komerčného kitu
JetQuick (Genomed GmbH, Germany). Na odoberanie bukálnych sterov sme použili kefky
Cytobrush® Plus.
Na detekciu bodovej mutácie C677T v géne pre MTHFR sme použili TaqMan SNP
genotypizačnú analýzu s využitím real-time termocykléra Applied Biosystems 7500 Fast RealTime PCR System.
Pre štatistické vyhodnotenie výsledkov sme vypočítali frekvencie alel z vyšetrených
genotypových frekvencií. Pomocou softvéru Genotyping (SNPs) (http://ihg2.helmholtzmuenchen.de/) sme štatisticky vyhodnotili výsledky. χ2 testom sme porovnali alelové
frekvencie medzi obidvoma skupinami žien. Kritériom pre štatistickú významnosť bolo
p<0,05.

Výsledky a diskusia
V skúmanom súbore sme stanovili početnosť vyšetrovanej mutácie MTHFR (C677T).
Mutáciu C677T v géne pre MTHFR sme detekovali v skupine žien bez tehotenských
komplikácií (kontroly) v homozygotnej forme CC u 36 žien (percentuálne 47,36 %),
heterozygotnú formu CT sme detekovali u 32 žien (percentuálne 42,10 %), a u 8 žien sme
detekovali homozygotný genotyp TT (percentuálne 10,52 %).
V skupine žien s tehotenskými komplikáciami (pacientky) sa homozygotná forma CC
vyskytla v 24 prípadoch (percentuálne 39,34 %), u 25 žien sme detekovali heterozygotný
genotyp CT (percentuálne 40,98 %) a homozygotný genotyp TT sme detekovali u 12 žien
(percentuálne 19,67 %).
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Obr. 1 Porovnanie genotypov skupiny žien bez tehotenských komplikácií (1) so skupinou
žien s tehotenskými komplikáciami (2)

Následne sme stanovili frekvenciu štandardných aj mutantných alel v obidvoch
skupinách žien. Frekvencie alel sú uvedené v tabuľke.

Tab. 1 Frekvencie mutantných a štandardných alel

Frekvencie alel
Kontroly (bez tehoten –
ských komplikácií )

Pacientky ( s tehotenskými
komplikáciami )

T (mutantná alela)

0,32

0,40

C (štandardná alela)

0,68

0,60

Alely

Výsledky našej štúdie ukazujú, že frekvencia mutantnej alely T bola síce vyššia
v skupine žien s tehotenskými komplikáciami oproti skupine žien bez komplikácií, ale rozdiel
nebol štatisticky signifikantný (p = 0.13971). Miera rizika (OR = odds ratio) v súbore
porovnávaných žien bola 1,454. To znamená, že ženy s mutáciou C677T v géne pre
MTHFR majú 1,454 krát vyššie riziko rozvoja trombózy ako ženy bez mutácie.
Zastúpenie homozygotov s genotypom TT pre mutantnú alelu T v skupine žien
s tehotenskými komplikáciami a taktiež aj miera rizika (OR) sa čiastočne zhodujú
s výsledkami štúdií viacerých autorov [10, 11, 12, 13, 14, 15]
Zaujímavá je aj metaanalýza [16], v ktorej bolo zhodnotených a porovnaných celkovo
24 štúdií v rámci ktorých bolo vyšetrených 2631 žien s tehotenskými komplikáciami a 3422
kontrol. Signifikantne vyššiu prevalenciu mutácie C677T v géne pre MTHFR potvrdili len tri
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z týchto štúdií. Môžeme teda zhodnotiť, že naše výsledky sa zhodujú s výsledkami väčšiny
autorov a potvrdzujú, že polymorfizmus C677T v géne pre MTHFR je síce asociovaný so
zvýšeným rizikom tehotenských komplikácií, ale nie štatisticky signifikantne.
Je však potrebné poukázať aj na výsledky autorov, ktorí potvrdili štatisticky
signifikantnú asociáciu medzi homozygotnou formou alely T v géne pre MTHFR a rizikom
manifestácie trombózy a s ňou spojených komplikácii počas tehotenstva [5, 17].
Zaujímavé závery boli uverejnené pri sledovaní koncentrácií homocysteínu a folátu
(kyseliny listovej) u 123 žien, ktoré prekonali aspoň dva po sebe idúce spontánne potraty
v skorom štádiu tehotenstva v porovnaní so 104 kontrolami. Ženy s opakovanými
tehotenskými stratami mali signifikantne nižšie koncentrácie sérového folátu (p < 0,01)
v porovnaní s kontrolami. Taktiež boli zistené aj zvýšené hladiny homocysteínu. Podľa
výsledkov tejto štúdie zvýšené hladiny homocysteínu a znížené sérové koncentrácie folátu sú
rizikové faktory opakujúcich sa spontánnych potratov v skorých fázach tehotenstva. Význam
mutácie MTHFR bez hyperhomocysteinémie pre riziko tehotenských strát nie je jasný [18].
Hypotézu, že nízka hladina kyseliny listovej a taktiež TT genotyp MTHFR sú
rizikovými faktormi chronickej deciduálnej vaskulopatie a môžu spôsobovať predčasný pôrod
potvrdila aj štúdia Valdez et al [19]. Taktiež aj viaceré metaanalýzy ukázali spojenie medzi
opakovanými potratmi v skorom štádiu tehotenstva, hyperhomocysteinémiou a MTHFR
mutáciou [20, 21].

Záver
Výsledky našej štúdie ukazujú, že frekvencia mutantnej alely T bola síce vyššia
v skupine žien s tehotenskými komplikáciami oproti kontrolnej skupine, ale rozdiel nebol
štatisticky signifikantný. To sa zhoduje s výsledkami viacerých štúdií. Vzhľadom k tomu, že
niekoľko štúdií potvrdilo asociáciu mutácie v géne pre MTHFR a hyperhomocysteinémie a
metabolizmus homocysteínu je závislý aj na príjme živín ako napr. kyselina listová, vitamín
B6 a B12, je potrebné v budúcnosti upriamiť pozornosť aj týmto smerom. Nesmieme zabúdať
ani na určitý vplyv vonkajšieho prostredia. Rovnako závažné tehotenské komplikácie
nachádzame aj u žien bez trombofilných mutácií. Je teda pravdepodobné, že ani ostatné
možné etiologické činitele nám dnes ešte nie sú presne známe.
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Adsorpčná kapacita okru znižuje príjem arzénu pri kukurici
Gabriela Drličková, Marek Vaculík, Alexander Lux
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Abstrakt
Cieľom experimentu bolo porovnať rast kukurice (Zea mays L.), hybrid Valentína, v dvoch typoch
kontaminovaného pôdneho substrátu (oker a haldovina) s odlišnou koncentráciou arzénu (As) pochádzajúcich zo
starej banskej lokality pri Perneku v Malých Karpatoch. Rastliny rástli 15 týždňov v skleníku. Zistili sme, že hoci
celková koncentrácia As v haldovine bola 2,6-krát nižšia ako v okri (90,05 mg kg-1 v haldovine a 236,8 mg kg-1 v
okri), rastliny pestované v haldovine akumulovali vo svojich pletivách viac As v porovnaní s rastlinami rastúcimi
v okri. Navyše rastliny v haldovine boli značne menšie, vytvorili menej biomasy a kvitli neskôr. Tento paradox
možno vysvetliť zníženou mobilitou As v okrových substrátoch charakteristických vysokým obsahom hydrooxidov Fe. Tieto zlúčeniny sú totiž schopné viazať arzeničnany, čím sa ich koncentrácia v pôdnom roztoku a tým
aj dostupnosť pre rastliny zníži.

Kľúčové slová: Arzén; biodostupnosť; kontaminované pôdy; kukurica; oker; produkcia biomasy.

Úvod a formulácia cieľa
Arzén (As) je toxický polokov V.A podskupiny kontaminujúci pôdy v rôznych
oblastiach sveta v dôsledku ťažby a spracovania rúd, spaľovania uhlia, používania pesticídov
na báze arzénu atď. [1]. Rastliny rastúce na takto znečistených pôdach prijímajú tento prvok
koreňmi a akumulujú ho v biomase, čo predstavuje zdravotné riziko pre pasúce sa
bylinožravce aj pre človeka [2]. Mechanizmus príjmu As závisí od jeho formy prítomnej v
pôde. Arzeničnany (AsV) dominujúce v aeróbnych pôdach sú analógmi fosfátov, preto ich
príjem prebieha cez fosfátové transportéry. V anaeróbnych pôdach prevažujúce arzenitany
(AsIII) zdieľajú transportnú dráhu s kyselinou kremičitou [3]. Dostupnosť As pre rastliny je
determinovaná jeho mobilitou v pôde, ktorá závisí od viacerých faktorov vrátane redoxného
potenciálu pôdy, hodnoty pH a prítomnosti zložiek schopných viazať As ako sú hydro-oxidy
železa (Fe), hliníka (Al), mangánu (Mn), humusu alebo ílových minerálov [1].
Na Slovensku tiež máme oblasti kontaminované arzénom v dôsledku niekdajšej ťažby
antimónu (Sb), s ktorým sa As zvykne v prírode vyskytovať spoločne. Výtoky z opustených
štôlní a haldy predstavujú zdroje kontaminácie napr. v Čučme v Slovenskom rudohorí [4]
alebo v Nízkych Tatrách, kde na lokalite Dúbrava bola zistená koncentrácia As v pôde až
9619 mg kg-1 [5].
Cieľom našej štúdie bolo zistiť vplyv kontaminácie arzénom na rast rastlín kukurice –
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významnej poľnohospodárskej plodiny – pestovaných v pôdnych substrátoch z opustenej
banskej lokality neďaleko obce Pernek v Malých Karpatoch v súčasnosti zarastenej lesnou
vegetáciou. Povrchová voda stekajúca z tejto oblasti do údolia totiž môže predstavovať
potenciálny zdroj kontaminácie poľnohospodárskej pôdy [6].

Materiál a metódy
Po päť klíčencov kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Valentína, bolo zasadených do
dvoch 20 litrových kvetináčov do polovice naplnených dvomi odlišnými pôdnymi substrátmi
pochádzajúcimi z alúvia Kostolného potoka z lokality Staré bane – niekdajšieho banského
ložiska Sb – neďaleko obce Pernek na úpätí Malých Karpát. Jeden substrát (oker)
predstavoval okrové sedimenty, druhý (haldovina) bol odobraný z banskej haldy. Rastliny
v nich boli pestované 15 týždňov (od konca júna do začiatku októbra) v skleníku na Katedre
fyziológie rastlín a polievané vodou podľa potreby. Po skončení kultivácie boli korene
premyté v destilovanej vode a v 10 mmol roztoku EDTA. Rastliny sme rozdelili na nadzemnú
a podzemnú časť a stanovili sme ich čerstvú a po vysušení aj suchú hmotnosť. Stanovenie
koncentrácie As vo vzorkách rastlín aj pôdnych substrátov prebehlo na Geologickom ústave
(Prif UK) metódou emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES). Hodnoty
pH oboch pôd sme stanovili po šesťhodinovej homogenizácii 10 g pôdy v 100 ml destilovanej
vody pri 24°C. Bioakumulačný faktor (BAF) bol vypočítaný samostatne pre korene a výhonky
podľa vzorca:

BAF =

koncentrácia As v koreňoch
celková koncentrácia As v pôde

[I.]

BAF =

koncentrácia As vo výhonku
celková koncentrácia As v pôde

[II.]

resp.

Translokačný faktor (TF) bol vypočítaný podľa vzorca:

TF =

koncentrácia As vo výhonku
koncentrácia As v koreňoch

[III.]

Výsledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou Studentovho t-testu na úrovni preukaznosti
0,05% (program Statgraphics Centurion XV, v. 15.2.05, StatPoint, Inc.). Pre rastové analýzy
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sme použili päť opakovaní v prípade okrového variantu a štyri v prípade haldoviny. Pre
koncentráciu As v pôdnych substrátoch ako aj v biomase boli použité tri opakovania.

Výsledky a diskusia
Oba pôdne substráty použité v experimente mali kyslé pH, ale odlišovali sa inými
charakteristikami. Hnedooranžový oker mal menšiu hustotu a približne 2,6-krát vyššiu
koncentráciu As v porovnaní s tmavosivou haldovinou (Tab. 1). Obsah As v biomase rastlín
kukurice bol však, naopak, 4-krát vyšší vo výhonkoch a dokonca 5,5-krát vyšší v koreňoch v
prípade rastlín pestovaných v haldovine. Podobne BAF bol pri rastlinách z haldoviny vyšší
oproti rastlinám z okru, a to 14-krát v prípade koreňov a 9-krát v prípade výhonku, hoci
v oboch prípadoch boli tieto hodnoty relatívne nízke (Tab. 1).

Tab. 1 Celková koncentrácia As v pôdnych substrátoch a v biomase rastlín
pH
pôdy

Oker
Haldovina

4.7
4.18

Celková
koncentrácia
As v pôde
(mg kg-1)
236.8 ± 23.5 a
90.05 ± 3.85 b

Priemerná koncentrácia As v
biomase rastlín (mg kg-1)
korene
výhonok
3.06 ± 0.73 a
16.91 ± 5.53 b

BAF

TF

korene
pôda

výhonok
pôda

0.013
0.188

0.003
0.027

0.6 ± 0.29 a
2.45 ± 0.46 b

0.2
0.14

Hodnoty pH pôdy boli stanovené po šesťhodinovej extrakcii pôdnych substrátov v destilovanej vode. Hodnoty
koncentrácie As v pôde a v biomase rastlín sú priemery ± SD troch opakovaní, P < 0.05. BAF (bioakumulačný
faktor) je pomer koncentrácie As v koreňoch a v pôde, resp. vo výhonku a v pôde. TF (translokačný faktor) je
pomer koncentrácie As vo výhonku a v koreňoch.

Tento paradox možno vysvetliť zníženou mobilitou As v okrovom substráte. Pre okre
je totiž typický vysoký obsah oxidov a hydroxidov Fe, zodpovedných za ich hnedooranžovú
farbu. Tieto zlúčeniny sú schopné viazať ióny ako sú fosforečnany [7] a arzeničnany [8]
a týmto spôsobom znižovať ich koncentráciu v pôdnom roztoku a teda aj dostupnosť pre
korene rastlín. Napríklad Moreno-Jiménez et al. [9] analýzou pôd Španielska ovplyvnených
predošlou banskou činnosťou zistili, že hoci celkové koncentrácie As dosahovali veľmi
vysoké hodnoty (až do 30 000 mg As kg-1), len malá časť As bola potenciálne dostupná pre
rastliny, pretože až 80% ho bolo viazaného na oxihydroxidy Fe a Al. Pozorovania Vetterlein
et al. [10] sa zhodujú s našimi, keď pridanie goethitu – rozšíreného pôdneho oxidu Fe – do
substrátu znížilo koncentráciu As v pôdnom roztoku, čím sa zredukoval jeho príjem
rastlinami kukurice a zmiernila arzénom indukovaná redukcia rastu.
Čo sa týka distribúcie As v rastlinách kukurice z našej štúdie, jeho koncentrácia
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v koreňoch vysoko prevyšovala tú vo výhonku, a to v oboch variantoch. Koncentrácia As vo
výhonku predstavovala iba 14% z koncentrácie v koreňoch rastlín z haldoviny (tj. TF = 0,14)
a 20% v prípade rastlín okrového variantu (TF = 0,2) (Tab. 1). Tieto výsledky sú v zhode
s pozorovaniami Gultza et al. [11], ktorí pestovali nielen kukuricu, ale aj mätonoh (Lolium
perenne), repku (Brassica napus) a slnečnicu (Helianthus annuus) v dvoch typoch regozeme
s pridaním As. Väčšina prijatého As bola pri všetkých štyroch druhoch akumulovaná
v koreňoch, zatiaľčo v stonkách, listoch a semenách boli jeho koncentrácie relatívne nízke.
Liu et al. [12] pri pšenici (Triticum aestivum) pestovanej hydroponicky v prítomnosti As
zistili, že koncentrácia As v koreňoch 40- až 100-krát prevyšovala koncentráciu vo výhonku
v závislosti od koncentrácie As v živnom roztoku. Preto predpokladáme, že zvýšená
akumulácia As v koreňoch a obmedzenie jeho translokácie do výhonku môže predstavovať
snahu rastlín minimalizovať negatívne interakcie As s fotosyntetickou asimiláciou alebo
s metabolizmom vo všeobecnosti.
Po 15 týždňoch pestovania boli rastliny kukurice pestované v haldovine výrazne
menšie a tmavšie pigmentované (do červenofialova) v porovnaní s rastlinami z okrového
variantu (Obr. 1). Spodné listy všetkých rastlín oboch variantov boli uschnuté. Rastliny
z haldoviny mali vyvinutých menej listov a iba dve z piatich vytvorili samičie súkvetie.
Naproti tomu v okrovom variante boli samičie súkvetia vyvinuté u všetkých piatich rastlín.
Jedna rastlina z haldoviny bola natoľko zakrpatená, že sme ju zo štatistických analýz vylúčili.

Obr. 1 Rastliny kukurice po 15 týždňoch pestovania v okri a haldovine. Mierka = 20 cm.

Čo sa týka produkcie biomasy, priemerná čerstvá aj suchá hmotnosť výhonku rastlín
z haldoviny bola približne trikrát nižšia ako pri rastlinách okrového variantu. Takisto ich
koreňová sústava bola v porovnaní s rastlinami z okru značne redukovaná s minimom
jemných bočných koreňov a čerstvou i suchou hmotnosťou asi dvakrát nižšou (Obr. 2). Tieto
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rozdiely poukazujú na vyššiu toxicitu haldoviny. Nielen väčšie množstvo As dostupné pre
rastliny v dôsledku absencie hydro-oxidov Fe, ale tiež iné charakteristiky tohto pôdneho
substrátu ako nižšie pH, vyššia hustota či odlišné prvkové zloženie mohli prispieť k silnej
redukcii rastu v ňom pestovaných rastlín. V tejto súvislosti možno uviesť experimenty Gulza
et al. [11], ktorí tiež zaznamenali preukazne nižšiu produkciu biomasy, chlorózu, nekrózu
a oneskorené kvitnutie rastlín kukurice pestovaných vo vápenatej prachovitej regozemi
s koncentráciami As v pôdnom roztoku v rozmedzí 1,1 až 7,1 mg kg-1 avšak nie v nevápenatej
piesočnatej regozemi s podobnými koncentráciami As.

2
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6
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B

a
b

2

Suchá hmotnosť [g]

Čerstvá hmotnosť [g]

B

A

A

12

4

A

2,5

14

1,5
korene
B

výhonok

1

0,5

a
b

0

0

Oker

Haldovina

Oker

Haldovina

Obr. 2 Čerstvá (A) a suchá (B) hmotnosť koreňov a výhonkov rastlín kukurice pestovaných 15 týždňov v okri
resp. haldovine. Údaje predstavujú priemery ± SD piatich resp. štyroch opakovaní, P < 0.05.

Možno konštatovať, že rastliny rastúce v haldovine prejavovali silné známky toxicity,
hoci celková koncentrácia As v tomto substráte bola oveľa nižšia. Rozdiely s vysokou
pravdepodobnosťou spôsobila znížená dostupnosť As v okrovom substráte.

Záver
Zistili sme, že akumulácia As v rastlinách kukurice je pomerne nízka, pričom väčšina
prijatého As zostáva v koreňoch. Aj napriek vyššej celkovej koncentrácii As v okrovom
substráte bola jeho koncentrácia v rastlinách v ňom rastúcich nižšia v porovnaní s rastlinami
z haldoviny, čo sa premietlo aj do väčšej produkcie biomasy. Pravdepodobnou príčinou týchto
výsledkov je znížená mobilita As v okri v dôsledku jeho väzby na hydro-oxidy železa.
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Abstrakt
CTBT je antifungálna látka, u ktorej sa preukázalo, že indukuje v bunke tvorbu superoxidov.
V skríningu genomickej knižnice kvasinky Saccharomyces cerevisiae sa podarilo izolovať tri gény YAP1, PDE2
a STB3, ktoré ak boli v bunke na multikópiovom plazmide, zvyšovali toleranciu kvasinky S. cerevisiae
voči CTBT. Gén YAP1 kóduje transkripčný faktor, ktorý aktivuje širokú škálu génov zahrnutých v obrane proti
oxidačnému stresu. Gén PDE2 kóduje fosfodiesterázu cAMP. Gén STB3 kóduje Sin3p viažuci proteín, ktorý
rozpoznáva RRPE elementy v promótoroch svojich cieľových génov. Vplyv nadexpresie génu PDE2 sa sledoval
v kmeňoch delečných mutantov pre vybrané transkripčné faktory. Nadexpresia génu PDE2 mala protektívny
efekt na všetky testované kmene s výnimkou dvojitého delečného mutanta msn2∆msn4∆. Keďže Stb3p sa viaže
s históndeacetylázovými komplexmi, sledoval sa vplyv nadexpresie STB3 u deviatich kmeňov s deléciami
v génoch kódujúcich rôzne podjednotky históndeacetylázových komplexov. Ukázalo sa, že protektívny efekt
STB3 nie je viazaný na testované históndeacetylázy.

Kľúčové slová: CTBT, PDE2, STB3, oxidačný stres, históndeacetylázy

Úvod a formulácia cieľa
CTBT (7-chlórotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazín) je zlúčenina, ktorá indukuje
tvorbu superoxidov v bunke kvasiniek a spôsobuje tak oxidačný stres [1]. Pri skúmaní
mechanizmu pôsobenia tejto zlúčeniny sa v skríningu genomickej knižnice kvasinky
Saccharomyces cerevisiae ukázalo, že zvýšená dóza génov YAP1, STB3 a PDE2 navodzuje
rezistenciu buniek voči CTBT. Gén YAP1 kóduje transkripčný faktor, ktorý aktivuje širokú
škálu génov zahrnutých v obrane proti oxidačnému stresu. Gén STB3 kóduje proteín, ktorý sa
viaže na tzv. RRPE elementy, špecifické sekvencie v promótorovej oblasti rastových génov
[2] a taktiež sa viaže so Sin3p [3], ktorý je súčasťou Rpd3 históndeacetylázového komplexu
[4]. Tento históndeacetylázový komplex je dôležitý pre adekvátnu odpoveď bunky na stresové

podmienky, najmä v súčinnosti s transkripčným faktorom Msn2p [5]. Gén PDE2 kóduje
fosfodiesterázu cAMP, ktorý je významnou signálnou molekulou [6]. Jeho nadexpresia vedie
k zníženiu aktivity proteínkinázy A (PKA) [7] v dôsledku zníženej hladiny cAMP.
Nedochádza tak k fosforylácii viacerých regulačných proteínov ako napríklad transkripčných
faktorov všeobecného stresu, Msn2p a Msn4p. Tie môžu migrovať do jadra spolu s proteínom
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Yak1p, ktorý ich v jadre fosforyluje a umožňuje viazať sa na promótory svojich cieľových
génov [8], z ktorých mnohé sa ukázali byť aktivované v odpovedi bunky na stres vyvolaný s
CTBT [1].
Cieľom práce bolo objasniť úlohu nadexpresie génov PDE2 a STB3 v kontrole
tolerancie kvasiniek k CTBT. Z uvedeného dôvodu sledoval sa protektívny efekt voči CTBT
vplyvom nadexpresie týchto génov u delečných mutantov s prerušenými génmi kódujúcimi
vybrané transkripčné faktory a históndeacetylázy.

Materiál a metódy
Kmene: S. cerevisiae - BY4741 [MATa, leu2∆, ura3∆, met15∆, his3∆], BY4741 +
pED2(PDE2), BY4741 + pED3(STB3), W303-1A [MATa, leu2∆, ura3∆, his3∆, ade2∆,
trp1∆, can1-100]
Delečné mutanty BY4741: msn2∆, hog1∆, yap1∆, stb5∆, mpk1∆, sin3∆, rpd3∆, set3∆,
hos2∆, hda1∆, hda3∆, hst1∆, hst3∆, sir2∆ (EUROSCARF)
Delečný mutant W303-1A msn2∆msn4∆ [MATa, msn2::HIS3, msn4::TRP1, ∆leu2,
∆ura3, ∆ ade2, can1-100]
Plazmidy: pED2 - YEp13PDE2, pED3 – YEp13STB3, pAdh1-msn2-GFP,
pRS425(LEU2)
Transformácia kvasiniek: Na transformáciu kvasiniek sa použila lítium acetátová
metóda podľa [9].
Kvapkový test analýzy citlivosti na CTBT: Bunky kvasiniek boli predrastené v
tekutom YNB médiu (2% glukóza s príslušnými aminokyselinami), cez noc, pri 29°C a
nariedené na koncentrácie 106, 105, 104, 103 buniek/ml. Na YPD pôdy obsahujúce CTBT (4, 6
a 8 µg/ml) boli kultúry vykvapkané po 4 µl. Výsledky odčítané na 5. deň rastu pri 29 °C.

Výsledky a diskusia
Delečné mutanty kmeňa BY4741 msn2∆, hog1∆, yap1∆, stb5∆, mpk1∆ boli
transformované plazmidmi pED2 a pED3. Stanovila sa ich citlivosť k CTBT na komplexných
pôdach a porovnala s citlivosťou transformantov štandardného kmeňa. Ukázalo sa, že delécie
uvedených génov nezabránia zvýšeniu tolerancie voči CTBT navodenej nadexpresiou génov
PDE2 alebo STB3 (Tab. 1).

162

BIOLÓGIA

Tab. 1 Citlivosť na CTBT delečných mutantov s prerušenými génmi pre transkripčné faktory a ich
transformantov s génmi PDE2 a STB3 na multikópiových plazmidoch. Testované na komplexných médiach. +
rast, - nerast, +/- slabý rast
Delečný mutant
a jeho
transformanty
yap1∆
yap1∆ + STB3
yap1∆ + PDE2
mpk1∆
mpk1∆ + STB3
mpk1∆ + PDE2
msn2∆
msn2∆ + STB3
msn2∆ + PDE2
stb5∆
stb5∆ + STB3
stb5∆ + PDE2
hog1∆
hog1∆ + STB3
hog1∆ + PDE2

Rast mutantov a ich transformantov na YPD médiu v prítomnosti CTBT (µg/ml)
2

4

6

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+/+/-

Keďže funkcia transkripčného faktora Msn2p môže byť u mutanta msn2∆ nahradená
jeho paralógom Msn4p, transformoval sa plazmidom pED2 aj dvojitý mutant msn2∆msn4∆,
ktorý má prerušené oba gény pre tieto transkripčné faktory. U dvojitého mutanta bola citlivosť
transformantov

s génom

PDE2

na

multikópiovom

plazmide

porovnateľná

s

citlivosťou msn2∆msn4∆ mutanta s prázdnym vektorom pRS425 (Obr. 1). To poukazuje na
potrebu aspoň jedného z tejto dvojice homologických transkripčných faktorov pre zvýšenú
toleranciu voči CTBT po ich nadprodukcii.

Obr. 1 Rast štandardného kmeňa W303-1A, dvojitého delečného mutanta msn2∆msn4∆ s prázdnym
vektorom a s génom PDE2 na multikópiovom plazmide pED2.

Mutantné kmene s prerušenými génmi pre históndeacetylázy a to: sin3∆ rpd3∆, set3∆,
hos2∆, hda1∆, hda3∆, hst1∆, hst3∆, sir2∆ sa tiež transformovali plazmidom pED3, ktorý
nesie gén STB3 a stanovila sa ich citlivosť na CTBT. Zistilo sa, že nadexpresia génu STB3
zvyšuje toleranciu k CTBT u všetkých testovaných kmeňov (Tab. 2). Tieto výsledky
poukazujú na to, že ani uvedené históndeacetylázy nemajú vplyv na ochranný účinok voči
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CTBT vyvolaný nadexpresiou génu STB3.

Tab. 2 Citlivosť CTBT delečných mutantov s prerušenými génmi pre históndeacetylázy a ich transformantov
s génom STB3 na multikópiovom plazmide pED3 na. Testované na komplexných médiach. + rast, - nerast, +/slabý rast
Delečný mutant
a jeho
transformanty
sin3∆
sin3∆ + STB3
rpd3∆
rpd3∆ + STB3
hos2∆
hos2∆ + STB3
set3∆
set3∆ + STB3
hda1∆
hda1∆ + STB3
hda3∆
hda3∆ + STB3
sir2∆
sir2∆ + STB3
hst1∆
hst1∆ + STB3
hst3∆
hst3∆ + STB3

Rast mutantov a ich transformantov na YPD médiu v prítomnosti CTBT (µg/ml)
2

4

6

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+/+
+/+
+/+
+/+
+
+/+
+/+/-

+/+
+/+
+
+/+/+
+/+
+
+/+
+/-

+
+/+
+
+/+
+/+/+
+/+
-

Záver
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že nadexpresia génu PDE2
potrebuje pre svoj ochranný účinok voči toxickému efektu CTBT aspoň jeden z dvojice
transkripčných faktorov pre všeobecný stres Msn2p alebo Msn4p. To korenšponduje
s predstavou, že zvýšená aktivita fosfodiesterázy Pde2p cez zníženú hladinu cAMP mení
reguláciu expresie génov v prospech odpovede bunky na oxidačný stres. V prípade génu STB3
sa ukázalo, že ani jedna z vybraných históndeacetykáz nie je kľúčová pre protektívny efekt
nadexpresie tohto génu v tolerancii voči CTBT. Zrejme tento protektívny efekt súvisí s
celkovou zmenou expresie cieľových génov transkripčného faktora Stb3p a aktiváciou
niektorých génov zapojených do odpovede bunky na oxidačný stres. Tieto gény boli nedávno
identifikované analýzou transkriptómu buniek kvasiniek vystavených účinku CTBT [1].
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Abstrakt
Výskum sme zamerali na charakterizovanie fykoflóry experimentálnej lokality Mláky II pri obci Sekule
na juhozápade Slovenska a stanovenie vplyvu riasových krúst na hydrofyzikálne parametre piesočnatej pôdy.
Na lokalite sme doposiaľ identifikovali 38 rodov cyanobaktérií a rias, z ktorých sme na experimentálne účely
vybrali tri hojne sa vyskytujúce druhy – kokálnu riasu Choricystis minor a vláknité riasy Klebsormidium subtile
a Tribonema minus. Pomocou miniatúrneho podtlakového infiltrometra sme na umelo vypestovaných riasových
krustách v rôznych štádiách nárastu zisťovali stálosť vodoodpudivosti, sorptivitu a hydraulickú vodivosť
piesočnatej pôdy pokrytej touto krustou. Zvýšený rast riasovej krusty, definovaný obsahom organického uhlíka
v pôde, spôsoboval zvýšenie času vniku kvapky vody do pôdy, pokles sorptivity a hydraulickej vodivosti pre
všetky vysušené riasové krusty. Čas zániku vdoodpudivosti závisel od stálosti vodoodpudivosti, ale aj od hrúbky
samotnej vodoodpudivej vrstvy.

Kľúčové slová: piesočnatá pôda; riasa; biologická pôdna krusta; vodoodpudivosť.

Úvod a formulácia cieľa
Riasy a cyanobaktérie sú prvé organizmy osídľujúce viate piesky a podieľajúce sa na
tvorbe biologických pôdnych krúst – komplexu cyanobaktérií, rias, pôdnych mikroskopických
húb, baktérií, lišajníkov a machorastov, existujúcich v úzkom spojení s povrchom pôdy [1].
Zúčastňujú sa na kolobehu živín v prírode [2], ovplyvňujú vlhkostný režim pôd, rozloženie
infiltrácie [3, 4, 5], štruktúru a stabilitu pôdy [3, 6], interagujú s cievnatými rastlinami,
zvyšujú klíčivosť semien a ovplyvňujú štruktúru ich spoločenstiev [7].
Cieľom nášho výskumu bolo charakterizovať druhové zloženie pôdnej fykoflóry
v modelovej oblasti s výskytom vodoodpudivej pôdy a botanicky ju spracovať, ale najmä
stanoviť vplyv biologických pôdnych krúst, zložených z terestrických kokálnych a vláknitých
rias v rôznych štádiách nárastu, na hydrofyzikálne charakteristiky piesočnatej pôdy v
laboratóriu t. j. stálosť vodoodpudivosti, čas zániku vodoodpudivosti, sorptivitu pre
vodoodpudivý stav krusty, sorptivitu vody pre takmer zmáčavý stav krusty, hydraulickú
vodivosť a súčasne prehodnotiť vplyv klimatickej zmeny na skúmané parametre.

Materiál a metódy
Biologický materiál sme odoberali in situ z experimentálnej lokality Mláky II pri obci
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Sekule na juhozápade Slovenska (48° 37′ 10″ s. š., 17° 00′ 07″ v. d.) v pravidelných
mesačných intervaloch od marca do novembra 2011 pomocou presne označených krycích
sklíčok uložených na povrchu vodoodpudivej piesočnatej pôdy (tab. 1).

Tab. 1 Fyzikálne a chemické vlastnosti piesočnatej pôdy v experimentálnej lokalite Mláky II
Hĺbka (cm)

Piesok (%)

Prach (%)

Íl (%)

CaCO3 (%)

Corg (%)

pH (H2O)

pH (KCl)

0-5

94,14

0,84

5,02

< 0,05

0,11

5,52

3,96

50-55

94,86

1,74

3,40

< 0,05

0,03

5,54

4,20

Pri každom zbere sme exponovanú plochu krycieho sklíčka (obrátená smerom k pôde)
obtreli o agarovú platňu v Petriho miske pripravenú z kultivačného média Z podľa Zehndera
[8]. Misky boli exponované v laboratórnych podmienkach pri stálej teplote 25 °C a ožiarení
3600 lx. Získaný nárast sme viacnásobne reizolovali na nové médium za účelom získania
čistých

jednodruhových

kultúr,

ktoré

sme

zdokumentovali

pomocou

kamery

Leica DFC 290 HD v softvéri LAS 3.5.0 a priebežne sme zhotovovali líniové kresby izolátov
s využitím programu CorelDRAW 12.0. Pre infiltračný experiment sme zvolili kokálnu riasu
Choricystis minor a vláknité riasy Klebsormidium subtile a Tribonema minus (obr. 1).

Obr. 1 Líniové kresby a fotografie rias použitých pri infiltračných experimentoch: (a-b) Tribonema minus
(c-d) Choricystis minor, (e-f) Klebsormidium subtile

Petriho misky (3 × 21 misiek pre unialgálne riasové kultúry C. minor, K. subtile
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a T. minus, 21 misiek pre bialgálnu riasovú kultúru C. minor + K. subtile na zistenie
synergického vplyvu) s rozmermi 4 × 1 cm sme naplnili zhomogenizovanou a sterilizovanou
piesočnatou pôdou z lokality z hĺbky 50 cm a pridali 4 ml riasového inokula (riasa +
médium Z). Misky boli inkubované pri teplote 25 °C a ožiarení 3600 lx po dobu 3 až 21 dní.
Pre udržanie kontinuálneho rastu rias sme do misiek každý tretí deň pridávali kultivačné
médium Z. Na konci každého rastového štádia krusty (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 21 dní)
sme po 15-hodinovom sušení pri teplote 50 °C (simulácia tri dni trvajúceho horúceho
a suchého obdobia) určovali stálosť vodoodpudivosti WDPT testom (angl. water drop
penetration time) [9] z času vniku troch kvapiek vody do študovaného materiálu, hydraulickú
vodivosť a sorptivitu piesočnatej pôdy pokrytej riasovou krustou. Na záver sme vykonali
infiltračné merania na vrstve vodoodpudivej piesočnatej pôdy z povrchu čistiny s hrúbkou
0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm a 2,5 cm, umiestnenej v kadičke na zmáčavej piesočnatej pôde z
hĺbky 50 cm. Obsah pôdnej vody θg sme v každej vzorke určovali gravimetrickou metódou po
sušení pri teplote 105 °C. Obsah organického uhlíka Corg (%) sme stanovili zo straty
hmotnosti žíhaním pri teplote 550 °C. Závislosť kumulatívnej infiltrácie od času sme merali
pri vlhkostnom potenciáli h0 = – 2 cm s použitím miniatúrneho podtlakového infiltrometra.
Kumulatívnu infiltráciu vody I, číselne rovnú objemu vody infiltrujúcej cez jednotkovú
plochu pôdy za jednotku času, sme počítali pomocou Philipovej infiltračnej rovnice [10]:

I = C1 t1/2 + C2 t + C3 t3/2 + C4 t2 + … + Cm tm/2 + …

[I.]

kde C1, C2, C3, C4, ... a Cm sú koeficienty a t je čas.
Sorptivitu S(h0) a nenasýtenú hydraulickú vodivosť k(h0) pri aplikovanom tlaku h0 ≤ 0 možno
určiť z jej prvých dvoch členov [11]:

S(h0) = C1(h0)/A1

[II.]

k(h0) = C2(h0)/A2

[III.]

kde A1 a A2 sú konštanty.
Závislosť kumulatívnej infiltrácie I vody od druhej odmocniny času t mala pre
piesočnatú pôdu pokrytú riasovou krustou „hokejkový“ tvar, preto sme rozlišovali dve rôzne
sorptivity. Sorptivitu vody Swh pre vodoodpudivý stav riasovej krusty sme stanovili zo sklonu
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závislosti I = f(SQRT t) pre krátky čas infiltrácie a sorptivitu vody Sww pre skoro zmáčavý stav
riasovej krusty sme stanovovali zo sklonu závislosti I = f(SQRT t) pre dlhší čas infiltrácie.
Čas zániku vodoodpudivosti WRCT sme určovali z priesečníka týchto dvoch priamok.

Výsledky a diskusia
V experimentálnej lokalite sme vytýčili päť odberových miest, na ktorých sme
postupne identifikovali viacero zástupcov terestrických cyanobaktérií a rias. Najviac taxónov
rias pochádzalo z oddelenia Chlorophyta: Bracteacoccus minor (Chodat) Petrova, Chlorella
vulgaris Beyerinck, Chloroidium elipsoideum (Gerneck) Darienko et al., Choricystis minor
(Skuja) Fott, Diplosphaera cf. chodatii Bialosuknia, Geminella sp., Muriella terrestris
J.B.Petersen, Mychonastes zofingiensis (Dönz) Kalina a Punčochářová, Myrmecia sp. div.,
Podohedra bicaudata Geitler, Radiosphaera minuta Herndon, Scotiellopsis oocystiformis
(J.W.G. Lund) Punčochářová a Kalina, Stichococcus bacillaris Nägeli, S. chlorelloides
Grintzesco a Péterfi, S. undulatus Vinatzer a Tetracystis sp. Z oddelenia Stramenopila sa
na lokalite vyskytovali druhy: Eustigmatos polyphem (Pitschmann) Hibberd, Gloeobotrys
ovalis Reisigl, Tribonema minus (Wille) Hazen, Xanthonema montanum (Vischer) Silva a pár
zástupcov z čeľade Bacillariophyceae, z ktorých väčšina zatiaľ nebola bližšie určená do
druhu. Jednalo sa najmä o penátne rozsievky z rodov Cocconeis, Cymbella, Diatoma,
Gomphonema, Gyrosigma, Hantzschia, Meridion, Navicula, Stauroforma alebo Synedra,
z centrických rozsievok sme zaznamenali zástupcu z rodu Melosira. Z oddelenia Charophyta
sme v malom množstve zaznamenali druh Cosmarium decedens (Reinsch) Raciborski a vo
väčšej miere Klebsormidium dissectum (Gay) Ettl a Gärtner, K. subtile (Kützing) Tracanna
a Tell, ako aj K. mucosum (Boye Petersen) Lokhorst in Lokhorst a W. Star. Z oddelenia
Cyanophyta sme pozorovali zástupcov rodov Cyanothece, Phormidium a Leptolyngbya.
Študovaná oblasť je neustále vo vývoji a prítomnosť rôznych štádií sekundárnej
sukcesie vedie k veľkej priestorovej variabilite vo vodoodpudivosti. Vláknité druhy rias
spájajú pôdne partikuly, iniciujú formovanie biologických pôdnych krúst a dokážu redukovať
evaporáciu z piesočnatej pôdy, zvyšovať vododržnú kapacitu a chrániť pôdu pred vyvievaním
[3, 4, 6]. Spolu s ďalšími zložkami krúst utvárajú na povrchu pôdy vodoodpudivý povlak,
ktorý neumožňuje rýchle vsakovanie vody. Takto si môžu ochrániť dusík, organický uhlík
a ostatné živiny (produkované biologickými pôdnymi krustami) pred rýchlym vyplavením.
Riasové krusty postupne prerastajú machmi, ako Dicranum polysetum, Ditrichum
heteromallum, Hypnum cupressiforme, Polytrichastrum fumosum, Polytrichum piliferum
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aj lišajníkmi Cladonia sp. div. a takáto hrubšia krusta dokáže dôkladnejšie ochrániť povrch
pôdy pred pôsobením vetra či vody [12], výraznejšie obohacuje piesočnatú pôdu o živiny [2],
znižuje výpar z pôdy, zadržiava vodu [1] a ponúka vhodnejšie podmienky pre uchytenie a rast
vyšších rastlín [7]. Nasvedčujú tomu pozorované trsy trávy Corynephorus canescens, alebo
mladé stromčeky Pinus silvestris rastúce na machových krustách v experimentálnej lokalite.
Laboratórnymi meraniami sme dokázali, že nárast riasovej krusty, reprezentovaný zvýšením
obsahu organického uhlíka, viedol k zvýšeniu WDPT pre všetky vysušované krusty. Krusta
tvorená riasou C. minor bola zmáčavá (WDPT < 5 s) počas celej doby rastu na rozdiel od
ďalších skúmaných riasových krúst, ktoré boli v neskorších štádiách rastu mierne
vodoodpudivé (WDPT > 5 s). Veľkosť vplyvu riasových krúst na hydrofyzikálne parametre
piesočnatej pôdy závisel od druhu riasy tvoriacej krustu, ale aj od dĺžky rastu krúst, ktorý
spôsoboval zvýšenie obsahu organického uhlíka. Nárast krusty vo všetkých Petriho miskách
reprezentovaný zvýšením obsahu organického uhlíka súčasne spôsobil pokles sorptivity pre
vodoodpudivý stav krusty Swh, ako aj pokles sorptivity pre takmer zmáčavý stav krusty Sww.
Počas rastu všetkých študovaných krúst dochádzalo k zníženiu hydraulickej vodivosti k oproti
hodnotám nameraným na čistej piesočnatej pôde. Pre počiatočnú mieru zmáčania
a hydraulickú vodivosť sme vypočítali nasledovné štatistické závislosti: Sww (–2 cm) = –
1,52 WDPT + 9,36 (R2 = 0,967) a k (–2 cm) = –0,093 WDPT + 0,53 (R2 = 0,964). S nárastom
organického uhlíka vo vzorkách (teda s rastom krusty) sa zvyšoval aj čas zániku
vodoodpudivosti WRCT pre všetky typy študovaných riasových krúst. WRCT sa rovnako
zvyšoval aj s nárastom času vniku kvapku vody do pôdy WDPT pre všetky študované
monoalgálne a bialgálne krusty. Pre piesočnatú pôdu pokrytú krustou pozostávajúcou z riasy
K. subtile sme vypočítali štatistickú závislosť WRCT = 2,06 + 8,30 WDPT (R2 = 0,394), pre
piesočnatú pôdu pokrytú krustou tvorenou riasou T. minus WRCT = 3,22 + 6,73 WDPT
(R2 = 0,618), pre piesočnatú pôdu pokrytú krustou pozostávajúcou z riasy C. minor
WRCT = 0,882 + 7,12 WDPT (R2 = 0,0632) a pre piesočnatú pôdu pokrytú bialgálnou
riasovou krustou (C. minor + K. subtile) WRCT = 3,36 + 6,02 WDPT (R2 = 0,419).
Infiltračné merania na vrstve vodoodpudivej piesočnatej pôdy z povrchu čistiny s rôznou
hrúbkou, uloženou na zmáčavej piesočnatej pôde, potvrdili náš predpoklad, že WRCT sa
zvyšuje s nárastom hrúbky d vrchnej vodoodpudivej vrstvy, pričom platí štatistická závislosť:
WRCT = 73,6 + 1,65 d (R2 = 0,725).
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Záver
Na lokalite sme identifikovali 38 rodov cyanobaktérií a rias, jedná sa o typické
terestrické taxóny so širokou valenciou výskytu v pôdach miernej klimatickej oblasti, pričom
sa ich abundancia s ročnými obdobiami menila. Na experimentálne vypestovaných riasových
krustách sme preukázali závislosť pôdnych hydraulických vlastností od druhu riasy tvoriacej
krustu, obzvlášť, keď je pôda vysušená, napríklad po dlhom horúcom období bez zrážok. Rast
riasovej krusty, reprezentovaný zvýšením obsahu Corg spôsoboval zvýšenie času vniku kvapky
vody do pôdy WDPT, zvýšenie času zániku vodoodpudivosti WRCT a pokles sorptivity (Swh
aj Sww) a hydraulickej vodivosti k, pre všetky študované krusty. To potvrdzuje potenciálny
vplyv extrémnych klimatických udalostí (letné suchá a horúčavy) na vodoodpudivosť pôdy.
Čas zániku vodoodpudivosti sa zvyšoval spolu so stálosťou vodoodpudivosti, ale aj s hrúbkou
vodoodpudivej vrstvy.
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Analýza vplyvu mutácie pgs1 na lipidové zloženie membrán kvasiniek
Kluyveromyces lactis
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Abstrakt
V membránových systémoch buniek sa nachádza široké spektrum lipidov. Ich zloženie je striktne
kontrolované, aby boli zachované základné funkcie membrán. Porucha v biosyntetických dráhach jednotlivých
druhov lipidov má za následok zmenu v štandardom lipidovom zložení membrán a tým aj zmenu ich funkcie. V
konečnom dôsledku sa takáto zmena môže odraziť v citlivosti buniek voči látkam interferujúcim
s metabolizmom lipidov a na ich celkovej životaschopnosti. Cieľom práce bolo analyzovať vplyv absencie
anionických fosfolipidov na pozadí mutácie atp2.1 (suprimuje PGS1 letalitu) na citlivosť týchto kvasiniek voči
vybraným antifungálnym látkam, pôsobiacim na úrovni biosyntézy ergosterolu a na celkovú homeostázu
lipidového zloženia. Analýza nepreukázala významné rozdiely kmeňov nesúcich mutácie atp2.1pgs1∆
a atp2.1PGS1 v citlivosti voči použitým antifungálnym látkam v porovnaní so štandardným kmeňom a taktiež
neboli odhalené rozdiely v zastúpení analyzovaných lipidových frakcií.

Kľúčové slová: Kluyveromyces lactis, lipidy, gén PGS1, kardiolipín

Úvod a formulácia cieľa
Membrány sú semipermeabilné bunkové štruktúry, čo bunke umožňuje prijímať živiny
a zároveň vylučovať škodlivé látky. Priepustnosť membrán je determinovaná ako lipidovými
tak aj proteínovými komponentmi. Lipidová dvojvrstva je priepustná pre monopolárne látky.
Ióny

a hydrofilné

látky

sú

cez

membránu

transportované

proteínovými

kanálmi

a transportérmi. Biomembrány sú značne dynamické štruktúry s neustálou aktivitou na ich
povrchu ako aj s neustálym pohybom v ich vnútri [1].
Biologické

membrány

vo

všeobecnosti

pozostávajú

z

lipidov,

proteínov

a uhľovodíkov. Lipidová zložka zahŕňa fosfolipidy, sfingolipidy a steroly. Základom
biomembrán je fosfolipidová dvojvrstva. Do nej sú zapustené integrálne proteíny, z ktorých
väčšina obsahuje jednu alebo viacero transmembránových domén, pomocou ktorých úzko
interagujú so susediacimi lipidmi alebo proteínmi. Súčasťou membrán sú aj periférne
membránové proteíny, ktoré sa nachádzajú na povrchu membrány a periférne proteíny, ktoré
sú spojené s mastnými kyselinami alebo lipidmi kovalentnou väzbou [2].
V eukaryotických bunkách sa až 90% sterolov prítomných v bunke nachádza
v cytoplazmatickej membráne. V kvasinkových membránach je najvýznamnejšie zastúpeným
sterolom ergosterol.
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Fosfolipidy sú dominantnou zložkou biomembrán. V bunkách zohrávajú viaceré
významné úlohy. Patrí medzi ne napríklad zabezpečovanie semipermeability bunkovej
membrány a membrán bunkových organel, poskytujú priestor pre mnohé katalytické procesy
v bunkách a taktiež sa aktívne zúčastňujú prenosu signálov v dôsledku zmien vonkajšieho
a vnútorného prostredia. Medzi najviac zastúpené fosfolipidy v biomembránach patria
fosfatidylcholín (40-55%), fosfatidyletanolamín (15-30%), fosfatidylinozitol (10-15%)
fosfatidylserín (5-15%) a kyselina fosfatidová (0,1-30%). V membránach mitochondrií sú
navyše prítomné kardiolipín (CL) a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG) [3,4].
PG

a

CL

participujú

na

mnohých

kritických

procesoch

prebiehajúcich

v mitochondriách. CL interaguje s veľkým množstvom mitochondriálnych proteínov a je
nevyhnutný pre udržanie optimálnej aktivity enzýmov mitochondriálneho respiračného
reťazca, zahŕňajúc NADH dehydrogenázu (komplex I), ubichinón:cytochróm c reduktázu
(komplex III), cytochróm c oxidázu, a ATP-syntázu (komplex V). CL je potrebný pre
udržanie optimálnej vnútornej štruktúry mitochondrií, import proteínov a stabilitu mtDNA.
Na rozdiel od petite-pozitívnych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, kvasinky K. lactis
neprežívajú prerušenie jadrového génu PGS1. Ten kóduje fosfatidylglycerolfosfát syntázu,
enzým nevyhnutný pre biosyntézu PG a CL [5].
Absencia CL významne narúša osmotickú stabilitu mitochondriálnej membrány. CL
taktiež zohráva významnú úlohu v procesoch ako sú starnutie bunky, iniciácia programovanej
bunkovej smrti a dokonca aj v niektorých dedičných ľudských ochoreniach ako je napríklad
Barthov syndróm, ktorý je spôsobený poruchou modelingu CL [6,7].
Cieľom projektu bolo sledovať vplyv absencie anionických fosfolipidov CL a PG, na
pozadí supresorovej mutácie atp2.1, na citlivosť petite-negatívnych kvasiniek K. lactis voči
vybraným antifungálnym látkam a na celkovú homeostázu lipidov analyzovaných buniek.

Materiál a metódy
Použité kmene: kmeň Kluyveromyces lactis JBD100 (wt), kmeň Kluyveromyces lactis
CW75/1D/63 (atp2.1pgs1∆), kmeň Kluyveromyces lactis CW75/1D (atp2.1PGS1), kmeň
Kluyveromyces lactis CW75/1D/pRS306K-KlATP2 (atp2.1PGS1pATP2)
Použité metódy: Stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) látok interferujúcich s
metabolizmom lipidov (triazoly- flukonazol, itrakonazol; imidazoly- bifonazol, klotrinazol,
ketokonazol, mikonazol; polyény- nystatín, amfotericín B) kvapkovým testom, alkalická
hydrolýza a izolácia lipidov (pre HPLC analýzu), HPLC (high performance liquid

173

BIOLÓGIA

chromatography), izolácia celkových neutrálnych lipidov (pre TLC analýzu), TLC (thin layer
chromatography)

Výsledky a diskusia
Fenotypová analýza testovaných kmeňov kvasiniek K. lactis nesúcich mutácie atp2.1
a pgs1 bola vykonaná za účelom sledovania vplyvu absencie anionických fosfolipidov na
citlivosť buniek voči látkam interferujúcim s metabolizmom lipidov. Sledovalo sa tiež, či
existuje predpoklad, že dochádza k aktivácii génov zahrnutých v mnohonásobnej rezistencii
kvasiniek.
Hodnoty MIC (minimálne inhibičné koncentrácie) boli stanovené prostredníctvom
kvapkového testu (Tab.1). V teste boli použité azolové deriváty, ktoré pôsobia na úrovni
biosyntézy ergosterolu (triazoly – flukonazol, itrakonazol; imidazoly – bifonazol, klotrimazol,
ketokonazol, mikonazol) a polyény (nystatín, amfotericín B), ktoré sa svojím účinkom
podieľajú na porušení protónového gradientu v membránach.
Tab.1 Stanovenie citlivosti (MIC) testovaných kmeňov na antifungálne látky

Fenomén mnohonásobnej rezistencie sa prejavuje zvýšením rezistencie kvasiniek voči
testovaným antifungálnym látkam. Testované kmene nesúce mutáciu atp2.1pgs1∆
a atp2.1PGS1 nepreukázali zásadné rozdiely v rezistencii voči testovaným látkam, avšak
v porovnaní s kmeňmi, nesúcimi štandardné alely, boli k týmto látkam menej citlivé. Na
základe uvedených výsledkov je možné povedať, že za zníženie citlivosti testovaných kmeňov
voči antifungálnym látkam nie je zodpovedná absencia anionických fosfolipidov, ale
prítomnosť supresorovej mutácie atp2.1.
S cieľom sledovať možný vplyv absencie anionických fosfolipidov na zmenu v
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lipidovom

zložení

membrán

bola

uskutočnená

HPLC

(high

performance

liquid

chromatography) (Obr. 1) a TLC (thin layer chromatography) (Obr. 2) analýza. Predchádzala
im alkalická hydrolýza a izolácia lipidov (HPLC) a izolácia celkových neutrálnych lipidov
(TLC).

Obr. 1 HPLC analýza sterolov

Obr. 2 TLC analýza neutrálnych lipidov
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Na základe výsledkov HPLC a TLC neboli zaznamenané zásadné rozdiely v zastúpení
nesaponifikovateľných lipidov, sterylesterov a triacylglycerolov u jednotlivých testovaných
kmeňov. Je preto možné predpokladať, že absencia anionických fosfolipidov a ani prítomnosť
supresorovej mutácie atp2.1 nemá vplyv na lipidové zloženie membrán.

Záver
Získané výsledky naznačujú, že absencia anionických fosfolipidov nemá vplyv na
zvýšenie rezistencie testovaných kmeňov voči vybraným antifungálnym látkam a nedochádza
ani k zmene celkového zastúpenia ostatných analyzovaných lipidov v membránach.
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Abstract
The poor prognosis for patients with aggressive or metastatic tumors and the toxic side effects of
currently available treatments necessitate the development of more effective tumor-selective therapies [1]. The
capability of human adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells (AT-MSC) to serve as cellular vehicles for
gene-directed enzyme prodrug targeted chemotherapy was validated [2]. The cancer gene therapy approach
involves delivery and expression of so-called suicide genes, which encode enzymes not toxic per se, but
catalyzing the formation of highly toxic metabolites following the application of a much less toxic prodrug [3].
The aim of this study was to evaluate the efficiency of three therapeutic approaches to eliminate prepared
chemoresistant cells in clinically relevant plasma concentration of the drug derived from colorectal carcinoma,
which serve as a model of cancer initiating cells, and to determine their features in comparison to parental cell
line.

Key Words: mesenchymal stromal cells; prodrugs converting genes; chemoresistant cells

Introduction and Aims
The ideal candidates of cellular therapy for clinical use are cells harvested without
difficulty, ex vivo processed very efficiently, and later transplanted. MSCs possess all these
properties and thus could be a compatible source for use in human clinical trials [4]. It is
believed, that AT-MSCs could become an excellent avenue for cell-based therapies that
involve a wide range of end tissue targets [5], also a transgene expression after long-term
culture was observed, which suggest that these cells may represent an efficacious vehicle for
gene delivery [6]. In addition to differentiative, trophic, and immunomodulatory properties, a
large number of preclinical animal studies also highlighted another interesting and clinically
valuable characteristic of MSCs – their ability to selectively navigate to sites of injury/or
inflammation within the body [7]. Tumors and their surroundings can be considered “wounds
that never heal” [8], and contain high numbers of inflammatory cells and cytokines that attract
MSCs [9].
The widely used anticancer agent and the cornerstone of metastatic colorectal cancer
treatment is 5-fluorouracil (5-FU), which has got its limits: serious side effects and high dose
levels required for the response [10]. This high systemic toxicity of 5-FU could be
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circumvented by introducing gene-directed enzyme prodrug therapy relying on the ability of
yeast cytosine deaminase (CD) enzyme to convert far less toxic substrate 5-fluorocytosine (5FC) to 5-FU. 5-FU is then capable of diffusion into and out of cells resulting in significant
bystander

effect

[11].

Construction

of

bifunctional

fusion

gene

CD::uracil

phosphoribosyltransferase (CD::UPRT) was reported to shortcut enzymatic steps of the 5FC/5-FU conversion, thus resulting in 10,000-fold sensitization of transgene-expressing cells
to 5-FC compared with unmanipulated counterparts [12].
5-FU is the foundation for therapy in patients with metastatic colorectal cancer, but
resistance to therapy occurs in nearly all patients. These patients have disease progression
with few therapeutic options. Given the aggressive nature of resistant disease, it was
hypothesized that chronic exposure of colorectal cancer cells to 5-FU would enrich for socalled cancer initiating cells (or cancer stem cells) [16].
.
Material and Methods
Preparation of chemoresistant HT29/GFP/5FUR cell line
Cells stably resistant to chemotherapeutic drug 5-FU were developed by exposing
parental HT29/GFP cells to an initial dose of 0.1 ug/ml and culturing surviving cells for three
passages. The cells that survived initial treatment were then exposed to 0.5 ug/ml for three
passages and then 1.0 ug/ml for three passages. Finally, the 5-FU concentration was increased
to the clinically relevant plasma concentration of 2 ug/ml.
Luminescence viability assay
Tumor cells alone or in coculture with therapeutic cells were seeded in quadruplicates on
white 96-well plates. The next day, the culture medium was replaced with 5-FU or 5-FC at
appropriate concentrations and cells were treated for indicated time Relative luminiscence was
evaluated by CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay (Promega). We proceeded
according manufacturer’s instructions. Values were expressed as means of quadruplicates ±
SD. The IC50 values were counted using CalcuSyn program.
Fluorimetric assay
GFP expressing tumor cells (alone or in coculture with MSCs) were seeded on black
96 well plates. The next day, the culture medium was replaced with 5-FU or 5-FC at
appropriate concentrations and cells were treated for indicated time. The cells were washed in
PBS, Nonidet detergent was used and relative fluorescence was evaluated according to ref 17.
The IC50 values were counted using CalcuSyn program.
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Flow cytometric evaluation of GJIC
Gap-junctional intercellular communication between cancer cell line and MSCs was
evaluated by flow cytometric detection of dye transfer as described in detail [17].
Immunophenotyping
Cell lines were labeled with human anti-CD antibodies conjugated to phycoerythrin (PE).
Isotype antibody IgG2b served as negative control. Labeled cells were analyzed using BD
Canto II flow cytometer, and evaluated by FCS express program.
Immunomagnetic separation
For positive selection of CD133+ subpopulation of HT29/GFP cells we used the CD133
MicroBead Kit (MACS Miltenyi Biotec), which is an immunomagnetic sorting system. We
proceeded according to manufacturer’s instructions.
Real time PCR for detection of ABC transporters
Analyses of gene expressions of specific ABC transporters were performed according
to ref. 17.

Results
Preparation of chemoresistant HT29/GFP/5FUR cell line
We exposed the human cell line HT29/GFP derived from colorectal carcinoma to
increasing doses of 5-FU to achieve resistance at the clinically relevant dose of 2 µg/ml. After
more than 9 months of exposure of parental cell line HT29/GFP derived from colorectal
carcinoma to 5-FU, we obtained cells, which were named HT29/GFP/5FUR.

Luminescence viability assay
The Luminescence assay is a homogeneous method to determine the number of viable
cells in culture based on quantitation of the ATP present, which corresponds to the presence
of metabolically active cells. According to calculation of IC50 values (IC50/5-FU = 0,51 ug/ml
for HT29/GFP; IC50/5-FU = 7,94 ug/ml for HT29/GFP/5FUR) we can demonstrate that
chemoresistant cells are more resistant to treatment with 5-FU (Fig. 1A).

Flow cytometric evaluation of GJIC
Gap junctional intercellular communication (GJIC) was evaluated by flow cytometric
detection of dye transfer. As obvious from the analysis of Calcein-AM-labeled MSCs and DiIlabeled tumor cells, there was not a colorectal carcinoma cells` shift towards the double
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positivity (gate 5) indicative of functional GJIC between these cells, meaning that cell line
HT29/GFP is incapable of gap-juncional intercellular communication (Fig. 1B).

A

B

B3 HT29 DiI+MSC CALC

Gate 5

10
Fig.2
24hrs coculture of DiIstained cancer cells and
10
Calcein-AM-stained
MSCs.
5

4

DiI

Immunophenotyping
10
3

2

10

According

Gate 4

to

labeling
of cells with
10
1

-10

2

10

2

10

3

10

4

10

Calcein AM
antibodies directed

5

Fig. 1A Sensitivity of parental and chemoresistant cell line to 5-FU. Values of triplicates were expressed as
means of relative luminescence ± SD. B HT29 cells are incapable of GJIC.

Immunophenotyping
According to labeling of cells with antibodies directed against specific surface proteins
(CD133, CD44, BCRP1) and subsequent procession by a flow cytometer, we could have seen
no significant changes in immunophenotype of chemoresistant cells in comparison to parental
cell line.
Tab. 1 Percentage of positively labeled cancer cells
STAINING

HT29/GFP

HT29/GFP/5FUR

IgG2b-PE

2,12%

0,82%

CD133-PE

59,68%

61,89%

CD44-PE

99,95%

98,10%

BCRP1-PE

0,12%

0,82%

Sensitivity of immunomagneticaly separated cells to enzyme/prodrug treatment
After positive selection of CD133+ subpopulation of HT29/GFP we used a fluorimetric
assay to evaluate cytotoxic effect of CD::UPRT/5-FC approach to compare cytotoxicity on
cells parental, positive and negative to this marker. Calculation of IC50 values (IC50/5-FC =
21,62 ug/ml for HT29/GFP parental; 2,67 ug/ml for CD133-; 44,07 ug/ml for CD133+)
detected that CD133+ subpopulation is more resistant (Fig. 2).
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Fig. 2 Intensity of fluorescence of cancer cells after cocultivation with therapeutic pST2-MSC in addition of
different concentrations of 5-FC. Values of quadruplicates were expressed as means of relative fluorescence ±
SD.

Sensitivity of chemoresistant cells to enzyme/prodrug treatment
We tested gene therapy approaches independent of gap junction formation - yeast
CD/5-FC and CD::UPRT/5-FC. After longer cocultivation of cancer and therapeutic cells we
decided to evaluate the results by more sensitive Luminescent assay. The IC50 values showed
that chemoresistant cell line HT29/GFP/5FUR is not that sensitive to simple CD gene/5-FC
prodrug approach, because we were not able to detect IC50 value. Long-term incubation of cell
line with CD::UPRT fusion gene/5-FC prodrug showed IC50/5-FC = 495,8 ug/ml, which
confirmed higher efficacy of this activating enzyme due to UPRT domain, which increases the
conversion of 5-FU to other toxic metabolites.

Expression of ABC transporters
Expression analysis as performed by Real time PCR has shown no change in expression
profile of ABCC11 transporter, ABCC5 and ABCG2 were repressed. Significant
overexpression was detected in efflux transporters ABCC1 (MRP1) and ABCC4 (MRP4) in
comparison to parental cell line, which might be one of the reasons of chemoresistance of our
prepared cell line HT29/GFP/5FUR, since they were described as transporters of 5-FU
metabolites.

Conclusions
To address the issue of identifying potential targets in chemoresistant cell lines, we
prepared chemoresistant cell line from the parental human colorectal carcinoma cell line
HT29/GFP. HT29/GFP/5FUR cells were developed to be resistant to 5-FU at the clinically
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relevant plasma concentrations of patients receiving this drug, and can serve as model of
chemoresistant cancer initiating cells.
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Abstrakt
Povrchová elektromyografia (SEMG – Surface Electromyography) predstavuje neinvazívnu
vyšetrovaciu metódu založenú na snímaní povrchovej svalovej aktivity. Zaznamenáva zmenu elektrického
potenciálu, ku ktorému dochádza pri svalovej aktivácii. Umožňuje hodnotenie statickej, ale aj dynamickej
pohybovej činnosti jedinca. Pomocou nej je možné pozorovať mieru aktivity a postupnosť zapojenia vybraných
svalov v danej pohybovej činnosti. SEMG poskytuje značné možnosti uplatnenia vo fyzioterapii, športovej
medicíne, biomechanike i vo výskumnej oblasti. Našou prácou sme sa snažili prispieť k rozšíreniu
fyziologických poznatkov o vplyve výšky podpätkov na elektromyografickú aktivitu svalov predkolenia počas
chôdze žien. Zistili sme, že so zvyšujúcou výškou podpätkov sa zväčšuje a časovo predlžuje tonická aktivita
zadných svalov predkolenia a tým sa výrazne mení priebeh elektromyografickej aktivity sledovaných svalov.

Kľúčové slová: povrchová elektromyografia; svaly predkolenia; chôdza; topánky na vysokom podpätku.

Úvod a formulácia cieľa
Prieskum Americkej podiatrickej asociácie zistil, že 62% žien nosí topánky na
vysokom podpätku (od 5cm) krátky čas v rámci dňa. Napriek tomu až 39% z nich nosí vysoké
topánky viac ako 8 hodín denne [1]. Topánky na vysokom podpätku vytvárajú ilúziu dlhých
nôh a zvýrazňujú obrysy lýtok vďaka trvale napätému zadnému lýtkovému svalu.
Kompenzačné pohyby pri chôdzi na vysokých podpätkoch podmieňujú vysunutie sedacích
svalov dozadu a hrudníka dopredu, čím sa telo stáva vypnutejšie. Pri zdvihnutí päty sa oporná
plocha zmenšuje, stavanie sa na prsty presúva ťažisko zo zadnej časti chodidiel na palce,
ktoré nie sú na nosenie záťaže prispôsobené [2], dôsledkom je skrátenie ženského kroku.
Tento spôsob skracovania krokov kompenzuje nestabilitu tela a chráni ho pred stratou
rovnováhy [3]. Zároveň sa mení celá biomechanika chôdze. Normálna chôdza sa uskutočňuje
podľa schémy – päta, celá noha, špička. Pri chôdzi na vysokých podpätkoch sa krok
deformuje, žena našľapuje celou nohou pri prvom dotyku so zemou alebo dokonca opačne,
najprv špičkou a potom celých chodidlom [2].
Pasívne fixovanie nohy v plantárnej flexii narúša rovnováhu práce svalov predkolenia,
vyraďuje predný lýtkový sval z činnosti a neúmerne zaťažuje zadný lýtkový sval. Dôsledkom
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dlhodobého tonického zaťaženia lýtkových svalov dochádza k ich skráteniu, tiež k bolestiam
nôh, ale aj k bolestiam ďalších častí pohybového systému žien následkom zlého držania tela [4].
Zo zdravotného hľadiska je podpätok veľkým problémom. Experimentálne sledovania
ukázali, že negatívne funkčné zmeny narastajú plynule pri zdvíhaní päty od podložky. To
znamená, že optimálny podpätok je nízky a prirodzená poloha nohy horizontálna. Stredne
vysoké podpätky predstavujú menšie zlo ako vysoké, ale nemali by sa nosiť trvale [5].
Cieľom našej práce bolo zistiť, ako sa mení priebeh elektromyografickej aktivity
vybraných svalov predkolenia počas chôdze žien vplyvom zvyšujúceho sa podpätku topánky.

Materiál a metódy
Merania sa zúčastnilo 23 zdravých dobrovoľníčok (n=23) vo veku 19-25 rokov
(priemerný vek 22,9 rokov). Každá žena si doniesla svoje vlastné topánky na nízkom
podpätku, ktorých výška sa mohla pohybovať v rozmedzí 3-5cm (priemerná výška bola
3,8cm) a na vysokom podpätku v rozmedzí 7-12cm (priemerná výška bola 9,3cm). Zaradené
dobrovoľníčky museli spĺňať nasledovné podmienky – absencia úrazu dolných končatín,
vrodených či získaných abnormalít, neurologických a ortopedických ochorení dolných
končatín. Pre homogenitu súboru subjektov sme zvolili približne rovnakú veková skupina
ženského pohlavia, pre ktorú bola charakteristická len výnimočnosť nosenia topánok na
vysokých podpätkoch. Pred meraním boli osoby informované o priebehu merania a všetky
s ním dobrovoľne súhlasili.
Testovanou úlohou bola prirodzená ženská chôdza, počas ktorej sme snímali
elektrickú aktivitu troch svalov predkolenia – m. gastrocnemius medialis (GSM), m. soleus
(SO) a m. tibialis anterior (TA) – pomocou povrchovej elektromyografie s bezdrôtovým
prenosom EMG údajov do počítača (Zebris Medical GmbH, Nemecko). Súčasne sme
zaznamenávali inerciálnym meracím zariadením – 3D akcelerometer a 3D gyroskop –
zrýchlenie a uhlovú rýchlosť pohybu predkolenia tiež s bezdrôtovým prenosom údajov do
počítača (Xsens Technologies B.V., Holandsko). Experiment bol rozdelený do troch situácií –
naboso (bo), na nízkom (no) a vysokom podpätku (vo), pričom každú situáciu sme namerali
v troch opakovaniach.
Pred aplikáciou jednorázových samolepiacich elektród (Noraxon Inc., USA) mala
vyšetrovaná osoba vopred vyholené pravé predkolenie. Miesto nalepenia sme vyčistili
a odmastili s cieľom zníženia impedancie a zlepšenia kontaktu medzi elektródami
a pokožkou. Umiestnenie elektród vo veľkej miere ovplyvňuje charakter snímaného
elektromyografického signálu, preto sme ich prilepili na pokožku nad svalovým bruškom
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(motorickým bodom), paralelne s priebehom svalových vláken a upevnili. Okrem elektród
sme k pokožke fixovali aj zosilňovače a káble, aby sme čo najviac zamedzili vzniku
pohybových artefaktov. Súčasťou prvého kanálu bola uzemňovacia elektróda, ktorú sme
umiestnili na distálnu časť holennej kosti. Po nalepení elektród sme vyšetrovanú osobu
vyzvali, aby príslušný sval niekoľkokrát napla a uvoľnila. Opakovanou flexiou a extenziou
zdvihnutej nohy vpred sme overili TA, opakovaným postavením na špičky prstov a späť na
celé chodidlo GSM a SO. Tieto pohyby umožnili skontrolovať správnosť nanesenia elektród.
V pokojnom stave svaly vykazovali minimálnu elektrickú aktivitu, takže každé napnutie
svalov sa okamžite zobrazilo na monitore počítača v podobe EMG krivky. Senzor
inerciálneho meracieho zariadenia sme upevnili uprostred prednej strany pravého predkolenia.
Obe

meracie

jednotky

(elektromyografického

a inerciálneho

meracieho

zariadenia)

s bezdrôtovým prenosom údajov do počítača sme umiestnili na pás vyšetrovaného subjektu
pomocou opasku. Počas chôdze sa subjekt mohol pohybovať prirodzene bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Pred začatím merania sa subjekt postavil pred štartovaciu čiaru prirodzene, s nohami
vedľa seba a zaujal relaxovaný vzpriamený postoj. Spustili sme meranie oboch prístrojov.
Subjekt vykročil vždy pravou nohou, na ktorej boli umiestnené všetky snímacie senzory.
Kráčal normálnou rýchlosťou pozdĺž laboratória (5m), na konci ktorého sa otočil (za
vyznačenou čiarou) a pokračoval naspäť za štartovaciu čiaru, kde zostal stáť a meranie sme
zastavili. Chôdzu sme opakovali vždy trikrát v každej situácii – naboso, na nízkom a vysokom
podpätku.
Spracovanie a analýzu elektromyografických signálov sme vykonali na počítači
v programe WinData 2.22.x (Zebris Medical GmbH, Nemecko). EMG údaje sme zaznamenali
z troch svalov (I. kanál – TA, II. kanál – GSM, III. kanál – SO). Vzorkovaciu frekvenciu
digitalizácie signálov sme zvolili 200Hz, teda dvojnásobok frekvencie inerciálneho
snímacieho zariadenia.
V druhom súčasnom meraní sa zaznamenávali inerciálne signály na notebooku
v programe Xsens MT Manager (Xsens Technologies B.V., Holandsko). Tento program
vykonával analýzu akcelerometrických a gyroskopických signálov a zaznamenával 3D
zrýchlenie a 3D uhlovú rýchlosť pravého predkolenia. Vzorkovacia frekvencia digitalizácie
signálov bola 100Hz.
Získané údaje sme najprv spracovávali a analyzovali v programovom balíku
MATLAB. Spracované údaje sme štatisticky vyhodnotili v programe SPSS pomocou
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jednofaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA) a na porovnanie rozdielov medzi situáciami sme
použili post-hoc Tukey-ho test.

Výsledky a diskusia
Z priebehov a veľkostí EMG pozorovaných svalov predkolenia (obr.1) sme zistili, že
pri dynamicky náročných situáciách v jednooporovej fáze cyklu chôdze vykazovali svaly
GSM a SO zvýšenú elektromyografickú aktivitu – počas opornej fázy a v strede švihovej fázy
kroku. Zvyšujúcou výškou podpätkov sa nielen zväčšovala, ale zároveň aj predlžovala ich
tonická aktivita. Pri posturálne menej náročných situáciách, t.j. počas dvojoporovej fázy cyklu
chôdze – na začiatku a na konci kroku (pri údere päty) a odrazom špičky nohy (pred
začiatkom švihovej fázy kroku) – prevažovala aktivita TA.

Obr. 1 EMG aktivita svalov A) m. gastrocnemius medialis, B) m. soleus, C) m. tibialis anterior na relatívny
krok zobrazujúca tri situácie: čierna krivka – bo, modrá – no, červená – vo, (n=23).

Do štatistického spracovania sme použili priemerné a zároveň rektifikované
a normalizované elektromyografické hodnoty svalov z dvoch hlavných fáz kroku – stoj (060% kroku, stance - S) a švih (60-100% kroku, swing - SW), z celého relatívneho kroku (0100%, relative step - RS) a zároveň z troch situácií (bo, no, vo). Túto analýzu sme vykonali
pre každý sval (GSM, SO, TA) samostatne.
Štatistickou analýzou sme dokázali (tab.1), že amplitúdy EMG aktivít svalov GSM
a SO medzi situáciami (bo, no, vo) v opornej, švihovej fáze kroku a v celom relatívnom
kroku, sa medzi sebou líšia. Dokonca vo všetkých prípadoch bol signifikantný rozdiel na
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hladine významnosti p<0,001, okrem švihovej fázy pri svale GSM, kde bol signifikantný
rozdiel na hladine p<0,05. U svalu TA sme signifikanciu zistili v opornej fáze kroku, kde
štatistická významnosť dosiahla hladinu <0,001 a v celom relatívnom kroku <0,05.

Tab. 1 Prehľad významnosti výsledkov jednofaktorovej analýzy rozptylu (medzi tromi situáciami – bo, no, vo).
Štatisticky významné hodnoty sú zvýraznené (významnosť na hladine p<0,05). (S – stoj, oporná fáza kroku, SW
– švih, švihová fáza kroku, RS – relatívny krok, GSM – m. gastrocnemius medialis, SO – m. soleus, TA –
m. tibialis anterior, sig. – signifikancia).
GSM
F hodnota

SO
Sig.

F hodnota

TA
Sig.

F hodnota

Sig.

S

3,385

,040

8,709

,000

14,005

,000

SW

36,808

,000

14,660

,000

2,453

,094

RS

14,272

,000

27,242

,000

4,343

,017

Výsledky testu hlbšej analýzy, medzi ktorými situáciami (bo, no, vo) je a medzi
ktorými nie je preukazný rozdiel, sú zobrazené v nasledujúcom grafe (obr. 2).

Obr. 2 Grafické znázornenie EMG hodnôt pozorovaných svalov (GSM – m .gastrocnemius medialis, SO –
m. soleus, TA – m. tibialis anterior) v troch situáciách: bo - naboso, no - nízky, vo – vysoký
podpätok na relatívny krok. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. (n=23) * p<0,05; ** p<0,01;
*** p<0,001.

EMG aktivita GSM a SO na relatívny krok (obr. 2) sa preukázala významne v situácii
bo-vo a no-vo (p<0,001). Z čoho vyplýva, že EMG aktivita GSM a SO v prepočte na
relatívny krok so stúpajúcou výškou podpätku stúpala, pričom nosenie nízkych podpätkov
nemalo až taký výrazný vplyv na elektromyografickú aktivitu. Preto hodnoty EMG z nosenia
nízkych podpätkov boli takmer porovnateľné (nelíšili sa) s chôdzou naboso. SO je synergický
sval ku GSM, o čom svedčí aj podobný priebeh EMG týchto svalov [6]. V prípade relatívneho
kroku EMG aktivita SO vyšla štatisticky rovnako ako u GSM.
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EMG aktivita TA na relatívny krok (obr. 2) sa preukázala významne v situácii medzi
vysokým podpätkom a naboso (p<0,05). Z toho sme usúdili, že EMG aktivita TA v prepočte
na celý relatívny krok so stúpajúcou výškou podpätku stúpala, pričom vplyv nízkeho
podpätku bol zanedbateľný. Naše výsledky zvýšenej aktivity TA sa zhodujú aj s inou štúdiou
[7]. Vzhľadom k tomu, že TA sa podieľa na dorzálnej flexii chodidla, zistili, že s rastúcou
výškou podpätku je potrebná väčšia dorzálna flexia, aby sa zabránilo zakopnutiu chodidla [7].

Záver
Zistili sme, že veľkosť podpätku topánky zvyšuje amplitúdu EMG všetkých
pozorovaných svalov predkolenia. Pri dynamicky náročných situáciách v jednooporovej fáze
vykazovali zvýšenú elektromyografickú aktivitu m. gastrocnemius medialis a sval m. soleus
počas opornej a v strede švihovej fázy kroku. Zvyšujúcou výškou podpätkov sa predlžovala
tonická aktivita zadných lýtkových svalov (m. gastrocnemius medialis, m. soleus) a výrazne
sa menil priebeh EMG počas kroku. Aktivita m. tibialis anterior prevažovala pri posturálne
menej náročných situáciách v dvojoporovej fáze cyklu chôdze, na začiatku a na konci kroku
(pri údere päty) a tiež pri odraze špičky nohy (pred začiatkom švihovej fázy kroku). Zvýšená
aktivita svalov predkolenia bola dôsledkom vysokého podpätku topánky, teda inej polohy
nohy v členku.
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Abstrakt
Hypericum perforatum L. sa vo forme čajoviny využíva už od nepamäti na liečbu, resp. prevenciu
ochorení. Nakoľko sme sa dodnes nestretli s publikáciou, v ktorej by autori testovali vplyv tejto liečivej rastliny
nutričnou štúdiou, rozhodli sme sa sledovať vplyv čaju z ľubovníka bodkovaného na vzorke dobrovoľníkov, pri
ktorých sme sa zamerali na hodnotenie potenciálneho genotoxického alebo bioprotektívneho účinku čajoviny z
Hypericum perforatum L.. Poškodenie DNA sme analyzovali metódou Comet assay.

Kľúčové slová: Hypericum perforatum L.; extrakt; bioprotektívny/genotoxický účinok
Úvod a formulácia cieľa
Ľudia už od nepamäti využívajú blahodarné, ale aj toxické účinky liečivých rastlín.
V súčasnosti sa stále viac nahrádzajú syntetické liečivá práve zložkami prírodného pôvodu, z
ktorých mnohé doteraz neboli dostatočne preskúmané. Na ich zavedenie ako farmaceutického
liečiva je nevyhnutné ich podrobiť množstvu testov. Denne konzumujeme rôzne výživové
doplnky, čaje na zmiernenie príznakov rozličných druhov ochorení a neuvedomujeme si
potenciálne riziká, ktorým môžme náš organizmus vystaviť ich konzumáciou.
V našej práci sme sa preto zamerali na vplyv zložiek obsiahnutých v čaji z ľubovníka
bodkovaného na ľudský organizmus. Zaujímal nás primárne vplyv takéhoto bežne
konzumovaného bylinného čaju na poškodenie DNA ľudských lymfocytov. Experiment sme
realizovali na piatich dobrovoľníkoch, ktorí po dobu šestnástich dní konzumovali čaj
z ľubovníka bodkovaného v dávkach: 2 g čajoviny, zalievanej 0,2 l 100 °C vody, trikrát
denne.
Hypericum perforatum L., známy tiež ako ľubovník bodkovaný alebo ľudovo – bylina
sv. Jána, ľubeník, trezalka a podobne – je jednou z medicínsky najvýznamnejších bylín. Z
taxonomického hľadiska ju dnes zaraďujeme do rodu Hypericum, čeľade Hypericaceae, radu
Malpighiales [1, 2]. Ľubovník bodkovaný má dlhoročnú históriu, ktorá sa odhaduje na viac
ako 2400 rokov. Už od 5. storočia pred naším letopočtom využívali naši predkovia extrakty
tejto rastliny na liečbu rán, odrenín, vredov či hystérie. Čaje extrahované z tejto rastliny sa
využívali proti tvorbe močových kameňov, na liečbu kašľa a prechladnutí. Koncentrát
z ľubovníka bodkovaného sa v minulosti využíval aj na vypudenie hlíst z čriev, na liečbu
žltačky, dny, reumy, zníženie horúčky, ako močopudný liek alebo na liečbu tumorov [3, 4].
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V súčasnosti je extrakt z ľubovníka známy najmä ako prostriedok alternatívnej medicíny pri
liečbe depresií, ako to vo svojej práci uvádza Kasper so svojím kolektívom spolupracovníkov
[5].
Dnes už vieme, že Hypericum perforatum L. je farmakologicky významná rastlina [6]
najmä kvôli jej bohatému obsahu biologicky aktívnych látok, ako sú: naftodiantróny
(hypericín,

pseudohypericín),

floroglucinoly

(hyperforín,

adhyperforín),

flavonoidy

(kaempferol, luteolín, myricetín a quercetín, hyperín, rutín, quercitrín a isoquercitrín),
biflavóny (biapigenín, amentoflavón, diquercetin) fenylpropány a proantokyány.
Medzi

farmakologicky

najvýznamnejšie

a najštudovanejšie

zložky

extraktu

z Hypericum perforatum L., ktoré sú zodpovedné najmä za jeho antibakteriálne,
antikarcinogénne,

antidepresívne

a protizápalové

vlastnosti,

zaraďujeme

hyperforín

a hypericín [7, 8]. Niesel a Schilcher v roku 1990 publikovali, že viac ako 40%
naftodiantrónov (35% pseudohypericínu a 5% hypericínu), ktoré sa vyskytujú v rastline,
môžeme vyextrahovať zaliatím vrecka čaju 60-80°C vodou [3]. Nakoľko však čaj a tinktúry
pripravené z ľubovníka bodkovaného môžu obsahovať len malé množstvo hyperforínu [9], je
nevyhnutné tieto prípravky tradičnej medicíny podrobiť rôznym štúdiám, a tiež determinovať
aktívne zložky, ktoré sú v ňom obsiahnuté [3].

Materiál a metódy
BIO Ľubovník bodkovaný, bylinný čaj, AGROKARPATY
Na sledovanie účinku čaju z ľubovníka bodkovaného na DNA ľudských lymfocytov
sme aplikovali metódu Comet assay [10, 11]. Na jej realizáciu sme si museli vopred pripraviť
podložné mikroskopické sklíčka. Ponorili sme ich do 96% alkoholu na 24 hodín a následne
opálili nad kahanom. Po tom, ako mikroskopické sklíčka vychladli, ponorili sme ich do 1%
roztoku normal melting point agarózy a destilovanej vody. Takto pripravené sklíčka nám po
12 hodinovom sušení pri laboratórnej teplote slúžili na ukotvenie izolovaných lymfocytov.
Metódou finger prick sme izolovali periférnu krv piatich dobrovoľníkov (4 ženy
a 1 muž), ktorí po dobu 16 dní konzumovali čaj z ľubovníka bodkovaného, ktorý si
pripravovali zaliatím 1 čajového vrecka s hmotnosťou 2g čajoviny 0,2l vriacej vody a užívali
trikrát denne. Po odobratí periférnej krvi v prvý (kontrolný) deň odberu, piati respondenti
začali trikrát denne konzumovať čaj pripravený z ľubovníka bodkovaného. Odbery sme robili
vždy v ranných hodinách. Po každých 3 dňoch pitia čaju, sme odobrali vzorky periférnej krvi
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v troch opakovaniach a sledovali potenciálne poškodenie DNA ľudských lymfocytov po dobu
16 dní.
V prvý deň experimentu, päť sledovaných dobrovoľníkov ešte nekonzumovalo
testovaný prírodný produkt. Tento deň nám slúžil ako kontrolný, kedy sme každému jedincovi
odobrali 40µl krvi a rozsuspendovali sme ich vo vopred pripravenom 1ml 1x PBS. Takto
vzniknutú suspenziu sme nechali stáť 30 minút na ľade. Po uplynutí 30 minút sme ku každej
skúmavke pridali 100µl Histopaque a skúmavky sme 5 minút centrifugovali pri 4°C a 1200
otáčkach. Pridaný Histopaque zabezpečil oddelenie lymfocytov od ostatných zložiek
suspenzie. Následne sme 100 µl supernatantu s obsahom bielych krviniek prepipetovali do
nových Eppendorfových skúmaviek s vopred pripraveným 1ml 1x PBS. Po 5 minútach ďalšej
centrifugácie pri 4°C a 1200 otáčkach sme supernatant zliali, pelet zmiešali s 1% roztokom
low melting point agarózy a 1x PBS. Suspenziu sme potom nanášali na pripravené podložné
mikroskopické sklíčka, prikryli krycími sklíčkami a na cca 5 minút sme ich uložili do
chladničky, aby agaróza stuhla. Potom sme krycie sklíčka odstránili a podložné
mikroskopické sklíčka sme vložili na 1 hodinu do lyzačného roztoku. Mikroskopické sklíčka
určené na pozitívnu kontrolu sme najprv vložili na 5 minút do 400µM roztoku peroxidu
vodíka pri teplote 4°C a taktiež sme ich vložili na 1 hodinu do lyzačného roztoku. Po lýze
buniek sme všetky sklíčka vložili do elektroforetického tanku, zaliali elektroforetickým
roztokom s teplotou 4°C a nechali 20 minút odvíjať. Tento čas bol postačujúci na to, aby
došlo k rozvoľneniu DNA. Po 20 minútach odvíjania nasledovala elektroforéza pri teplote
4 °C konštantnom napätí 25V, elektrickom prúde 260-320mA a s dĺžkou trvania 30 minút.
Po

ukončení

elektroforézy

sme

sklíčka

s ukotvenými

jadrami

lymfocytov

neutralizovali na 6 minút v 1x PBS a na 6 minút v destilovanej vode. Potom sme ich vybrali
na filtračný papier a nechali vyschnúť pri laboratórnej teplote po dobu minimálne 12 hodín.
V ďalšom kroku, po vysušení, sme na každý gél naniesli 25µl fluorescenčného farbiva
etídium bromid (EtBr), prikryli krycím sklíčkom a hodnotili sme poškodenie DNA
bunkových jadier pomocou fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX 51 pri zväčšení
400x a počítačovým programom Comet visual.

Výsledky a diskusia
Jednobunková gélová elektroforéza alebo Comet assay je mikroskopická metóda
používaná na detekciu rôznych druhov poškodení a reparácií v sledovaných bunkách [11]. Po
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vykonaní experimentu, podľa hore uvedeného postupu, sme hodnotili percento poškodenej
DNA v lymfocytoch v jednotlivých dňoch odberu.
V našom experimente sme sa snažili zistiť, či nami určené množstvo čajoviny a
dávkovanie (3x denne) spôsobuje poškodenie v DNA lymfocytov u dobrovoľníkov.
Zistili sme, že priemerné poškodenie DNA neprevýšilo hranicu 4 %, z čoho môžeme
usúdiť, že nami zvolené dávkovanie nemá vplyv na poškodenie DNA ľudských lymfocytov.

Vplyv čaju z ľubovníka bodkovaného na DNA ľudských lymfocytov

% poškodenia DNA
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Obr. 1 Stanovenie percenta poškodenia DNA ľudských lymfocytov v jednotlivých dňoch odberu
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Obr. 2 Stanovenie percenta poškodenia DNA ľudských lymfocytov v jednotlivých dňoch odberu u sledovaných
respondentov (A-E)

Pri ovplyvnení ľudských lymfocytov peroxidom vodíka sme sledovali zníženie
poškodenia DNA v závislosti od dĺžky konzumácie čaju z ľubovníka bodkovaného až po
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10. deň konzumácie. Od 10. až po 16. deň konzumácie bolo zníženie poškodenia DNA
štatisticky veľmi významné.
Z výsledkov by sme mohli usúdiť, že pitie nami sledovaného prírodného produktu
znižuje poškodenie DNA a tiež znižuje vplyv peroxidu vodíka, ktorý sme použili ako
pozitívnu kontrolu.

Vplyv peroxidu vodíka na DNA ľudských lymfocyov po užívaní čaju z
ľubovníka bodkovaného
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Obr. 3 Stanovenie percenta poškodenia DNA ľudských lymfocytov v jednotlivých dňoch odberu po ich
ovplyvnení peroxidom vodíka

Vplyv peroxidu vodíka na lymfocyty po užívaní čaju z ľubovníka bodkovaného
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Obr. 4 Stanovenie percenta poškodenia DNA ľudských lymfocytov v jednotlivých dňoch odberu po ich
ovplyvnení peroxidom vodíka u sledovaných respondentov (A-E)
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Záver
V našej práci sme sa zamerali na určenie percenta poškodenia DNA ľudských
lymfocytov po realizácii nutričnej štúdie na piatich dobrovoľníkoch. Naše výsledky
naznačujú, že pitie čaju z ľubovníka bodkovaného nemá genotoxický účinok. Z predbežných
výsledkov vyplýva, že táto konzumácia sledovaného produktu pôsobí skôr protektívne na
ľudskú DNA, ako to ukazuje graf 3 a 4 po ovplyvnení buniek peroxidom vodíka. V našich
experimentoch na potvrdenie bioprotektívneho účinku čajoviny, budeme i naďalej
pokračovať.
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Abstrakt
Cholera je intestinálna infekcia, na ktorú aj v súčasnosti zomierajú ročne ticíce ľudí. Pôvodcom infekcie
je gramnegatívna baktéria V. cholerae O1 a O139. Jedným z najväčších úspechov v imunológii by bola moderná
subcelulárna vakcína, ktorá by indukovala rýchlu a účinnú dlhodobú imunitnú ochranu. V poslednom období
vstupuje do popredia intenzívne štúdium imunogénnych zložiek V. cholerae a na ich základe snaha o
skonštruovanie účinnej vakcíny. Významným imunogénnym faktorom sú povrchové endotoxíny –
lipopolysacharidy V. cholerae, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze a manifestácií infekcií spôsobených
týmto patogénom.

Kľúčové slová: V. cholerae; cholera; faktory virulencie; lipopolysacharid; glykokonjugáty
Úvod a formulácia cieľa
Vibrio cholerae, patrí do skupiny gramnegatívnych baktérií, ktorých prirodzeným
prostredím je akvatický ekosystém. Toxigénne kmene V. cholerae spôsobujú choleru, akútne
život ohrozujúce hnačkovité ochorenie, a to v mnohých rozvojových krajinách [1]. Kmene,
ktoré epidémiu spôsobujú sa vyvinuli z nepatogénnych progenitorových kmeňov získaním
génov virulencie. Virulentné kmene sa dokážu rozšíriť do mnohých krajín, resp. kontinentov
a prepuknúť až do cholerových pandémií. Hoci je V. cholerae ľudský patogén, na druhej
strane je aj súčasťou bežnej akvatickej mikroflóry v ústiach riek a v brakických vodách [1].
Kmene V. cholerae dnes rozdeľujeme do 2 séroskupín, a to O1 a non-O1, na základe
rozdielnych epitopov lipopolysacharidov nachádzajúcich sa na bunkovom povrchu [2].
Navyše iba séroskupina O1 a sérotyp O139 majú patogénny potenciál a dokážu navodiť
epidémie a pandémie.
Až do roku 1991, bola séroskupina O1 považovaná za jedinú, ktorá dokáže vyvolať
u človeka ochorenie. Avšak už v roku 1992 bolo dokázané, že aj sérotyp O139, zvaný tiež
Bengal, dokáže vyvolať pravú choleru [3].
Cholera je akútna, humánna, intestinálna infekcia, ktorej pôvodcom je Vibrio cholerae
O1 a non-O1/O139. Patogénne vibriá disponujú potentným virulentným potenciálom, ktorý je
zodpovedný za klinické prejavy vibriovej infekcie. Na molekulárnej úrovni je patogenéza
cholery multifaktoriálny proces, založený na niekoľkých génoch, kódujúcich faktory
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virulencie. Tie umožňujú vibriám pri kolonizácií hostiteľa koordinovanú expresiu faktorov
virulencie a tvorbu toxínu [4].
Schopnosť kmeňov V. cholerae vyvolať enterickú infekciu, závisí od prítomnosti
virulentných faktorov. Medzi najvýznamnejšie virulentné faktory potrebné pre vznik
cholerovej infekcie patria cholerový toxín (CT), ktorý je primárne zodpovedný za akútnu
hnačku a pilus koregulovane exprimovaný s toxínom (adhezín, TCP), ktorý umožňuje
adherenciu na povrch epitelových buniek tenkého čreva a zosilňuje virulentný potenciál
kmeňa. Oba faktory sú počas infekcie pod spoločnou genetickou kontrolou. Medzi ďalšie
faktory virulencie patria zonula occludens toxin (zot), accesory cholera enterotoxin (ace),
hemolyzín (hlyA), nový cholerový toxín (podobný shiga-like toxínu S. dysenteriae), toxín
inhibujúci Na a K kanály, NAG-špecifický termostabilný toxín (st).
Lipopolysacharidy hrajú taktiež dôležitú úlohu v patogenéze a manifestácií infekcií
spôsobených V. cholerae, ako aj pri sepse. Lipopolysacharid (LPS) je hlavnou zložkou
vonkajšej membrány u gramnegatívnych baktérií. LPS je amfifilná molekula skladajúca sa z
hydrofilnej oblasti, tzv. polysacharidu (PS) zloženého z O - špecifického antigénu (O - PS) a
jadra (core - PS), a z hydrofóbnej lipidovej časti - lipidu A. Pomocou lipidu A je
lipopolysacharid pevne ukotvený vo vonkajšej membráne a je zodpovedný za jeho
endotoxickú aktivitu. Na lipid A sa viaže polysacharidové jadro (“core”). Treťou časťou
lipopolysacharidu je termostabilný somatický O – antigén. LPS sa v rámci druhu Vibrio
cholerae líšia štruktúrou, pričom najvariabilnejšou časťou je práve O - špecifický reťazec.
Štúdiom lipopolysacharidov sa došlo k záveru, že tieto molekuly sú významným
imunogénnym faktorom a špecifické znaky LPS možno využiť na konštrukciu hybridných
vakcín na základe definovaných glykokonjugátov vytvorených z detoxikovaných molekúl
LPS (dLPS).
Cieľom práce bola genotypová identifikácia faktorov virulencie u V. cholerae
séroskupín O1 a O139 ako aj izolácia LPS z kmeňa V. cholerae O139 (A33), ktorý bude
v budúcnosti použitý na prípravu konjugovanej vakcíny.

Materiál a metódy
Izoláty a ich kultivácia
Do štúdie bol zaradený súbor 31 klinických izolátov V. cholerae O1 (izoláty A1-A31)
a 2 izoláty V. cholerae O139 (izoláty A32 a A33). Izoláty pochádzajú z niektorých afrických
a ázijských krajín, a boli získané v roku 1997 od Dr. Aldovej zo Štátneho zdravotného ústavu
v Prahe. Všetky izoláty boli uchovávané na alkalických (pH 9) šikmých agaroch (Živný agar
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č. 2, Imuna) pri laboratórnej teplote a paralelne v zmesi s 50 % glycerolom zmrazené pri
teplote -75 °C. Pre experimentálne použitie boli kultúry vyočkované najprv do tekutej APV
(pH 8,6-9,2) a potom na tuhé média MHA a TCBS.
PCR
Pre druhovú identifikáciu testovaných klinických izolátov na genotypovej úrovni sme
použili techniku PCR.
Izoláty sa kultivovali na MHA pri 35 °C 24 hodín. Z vyrastenej kultúry sa
rozsuspendovalo jedno bakteriologické očko (približne 5 morfologicky rovnakých kolónií) v 300
µl sterilnej deionizovanej vody v mikroskúmavke. Suspenzia sa inkubovala pri 100 °C 10 minút a
následne centrifugovala pri 4 °C a 10 500 g po dobu 8 minút.
Na reakciu PCR sme použili DNA polymerizačný mix obsahujúci dNTP, Taq DNA
polymeráza, 10 x pufor s 15 mM MgCl2 a príslušné primery [5].
Veľkosť amplifikovaných produktov reakcie PCR sme stanovili po elektroforetickom
delení v agarózovom géli. Na elektroforézu nukleových kyselín sme používali horizontálnu
aparatúru s 1,5 % agarózovým gélom.
FENOLOVÁ EXTRAKCIA LIPOPOLYSACHARIDOV

Biomasu, ktorú sme získali po enzýmovom štiepení, sme suspendovali spolu
s rovnakým množstvom 90 % fenolu. Zmes sme zahrievali 30 min vo vodnom kúpeli za
stáleho miešania pri 68 ºC. Potom sme zmes ochladili na 7 ºC a centrifugovali (7 000 rpm)
počas 30 min.
OPRACOVANIE BUNIEK V. CHOLERAE O139 ENZÝMAMI
Vzorka získaná po fenolovej extrakcii obsahuje okrem LPS a CPS aj určité množstvo
kontaminantov, a to najmä nukleové kyseliny a proteíny. Na redukciu týchto kontaminantov sme
použili enzýmy, a to ešte pred samotnou extrakciou, ktoré štiepia nukleové kyseliny (DNáza a
RNáza) a proteíny (Proteináza K).
SDS-PAGE
Gélová elektroforéza SDS-PAGE je základnou separačnou metódou, kde sa molekuly
delia podľa veľkosti. To je možné vďaka detergentu SDS (dodecylsulfát sodný), ktorý udelí
molekulám veľký záporný náboj a ich putovanie v elektrickom poli je závislé len na rýchlosti
prenikania cez polyakrylamidový gél. Po farbení gélu striebrom nám LPS V. cholerae O139 dáva
dva bandy s Mr = 4000 a 6200 [6]
DETOXIKÁCIA LPS - HYDRAZINOLÝZA
Pre výskum imunologických vlastností je nutné získať netoxický materiál, a síce tak, aby
zostal neporušený O-špecifický reťazec. Preto sme museli čiastočne degradovať lipid A, ktorý je
zodpovedný za toxicitu lipopolysacharidu. K zlyofilizovanej vzorke LPS sme pridali bezvodý
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hydrazín a vzorka sa zahrievala v olejovom kúpeli 12-18 h pri 100 °C. Suspenziu sme neskôr
ochladili na 15-20 °C a pridali ľadový acetón. Zmes sme následne stáčali 10 min. pri 10 000 rpm
(stáčanie sa opakuje 4 x). Po centrifugácií sme získali sediment, ktorý sa rozpúšťal vo vode.
Vodná fáza obsahovala de-O-acylovaný LPS, nerozpustený sediment obsahoval mastné kyseliny
uvoľnené z lipidu A. Takto pripravená molekula dLPS (detoxikovaná) je vhodná na prípravu
glykokonjugátového konštruktu.

Výsledky a diskusia
Molekulárna charakterizácia kmeňov V. cholerae
Predložená práca sa zaoberá genotypovou analýzou definovaného súboru izolátov V.
cholerae. Obsahom genotypovej analýzy bola molekulárna identifikácia izolátov druhovo
špecifickými determinantami a zistenie prítomnosti dominantných markerov virulencie.
Na druhovú identifikáciu izolátov bola použitá metóda PCR, pomocou ktorej sme
zistili, že všetky izoláty, obsahovali druhovo špecifický gén ompW. Sekvencia génu ompW je
vysoko konzervovaná medzi kmeňmi V. cholerae a je to najvhodnejší druhovo špecifický
marker pre určenie rôznych sérotypov ako aj biotypov V. cholerae. Tridsaťjeden izolátov
(okrem izolátov A2 a A28) obsahovalo aj gén kódujúci proteín vonkajšej membrány ompU.
Proteín OmpU sa nachádza len u niektorých kmeňov a má úlohu v rezistencii V. cholerae
voči žlči, čím pomáha V. cholerae prežiť v gastrointestinálnom trakte hostiteľa. Jej
prítomnosť v prostredí je signálom pre zvýšenie produkcie a akumulácie proteínu OmpU vo
vonkajšej membráne [7].
Metódou PCR sme zistili, že všetky izoláty obsahovali gén toxR kódujúci hlavný
regulačný proteín ToxR, ktorý kontroluje expresiu génov zapojených v procese patogenity
toxigénnych kmeňov V. cholerae O1/O139. Genetická analýza súboru odhalila prítomnosť
týchto génov u 31 izolátov, pričom 2 izoláty (A4, A25) nemali gén ctxA a 2 izoláty (A7, A28)
zasa gén tcpA. Gény ctxA a tcpA sú vo všeobecnosti potrebné pre vyvolanie cholery, avšak
boli izolované aj netoxigénne kmene O1 El Tor, ktoré stratili oba, alebo jeden z týchto génov,
a aj napriek tomu boli schopné vyvolať cholerovú infekciu [7]. Gén zot bol prítomný u 16
izolátov, gén ace u 20 izolátov a gén kódujúci hemolyzín (hlyA) bol prítomný u
všetkých izolátov O1 El Tor biotypu [obr.1]. Hemolyzín slúži na rozlíšenie medzi cholerovým
biotypom El Tor a klasickým biotypom. Klasický biotyp V. cholerae O1 tvorí hemolyzín
o veľkosti 727 bp a hemolyzín u El Tor biotypu tvorí dva fragmenty o veľkosti 738 bp a 481
bp. Predchádzajúce štúdie dokázali, že väčšina kmeňov V. cholerae non-O1/non-O139 sú
hlyA pozitívne. Gén st, ktorý kóduje termostabilný toxín je produkovaný niektorými
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patogénnymi TCP-CT kmeňmi V. cholerae non-O1/non-O139. Žiaden z 33 izolátov, ako ani
kontrolné kmene nevlastnili gén st, špecifický pre non-O1/non-O139 vibriá.
1

2

3

4

5

6

7

1000 bp

8
947 bp
738 bp

500 bp

481 bp

100 bp

Obr.1 V dráhach 3 - 8 sú produkty PCR, gén zot o veľkosti 947 bp a gén hlyA (typický pre El Tor biotyp) o
veľkosti 738 bp a o veľkosti 481 bp. V dráhach 3 - 8 sú izoláty A1 - A6. V dráhe 2 je pozitívna kontrola V.
cholerae O1 a v dráhe 1 je marker molekulových hmotností

Izolácia lipopolysacharidu z V. cholerae O139
Lipopolysacharid V. cholerae O139 vyizolovaný pomocou fenolovej extrakcie (z 30 g
mokrej biomasy sme získali približne 3-5 mg LPS) sa podrobil detoxikácií pomocou
hydrazinolýzy [obr.2]. Takto upravený a purifikovaný lipopolysacharid (dLPS) sa bude ďalej
využívať pri vytváraní glykokonjugátových konštruktov.

6200 Da
4000 Da

Obr.2 Izolované Molekuly LPS z kmeňa V. cholerae O139 v polyakrylamidovom géli

Záver
Zo zdrojov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je známe, že epidémie cholery
sú aktuálne predovšetkým v rozvojových krajinách, ale vďaka migrácii (turistika, emigrácia)
sa nevyhýbajú ani vyspelým krajinám.
Zavedením molekulárnych techník do biológie sa dosiahol významný pokrok
v celkovom pochopení genetiky, ekológie a epidemiológie tohto významného patogéna, akým
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je V. cholerae. Neustále študovanie a monitorovanie nových kmeňov V. cholerae nám môže
v budúcnosti pomôcť predchádzať ďalším závažným epidémiám a pandémiám.
Štúdium lipopolysacharidov Vibrio cholerae dnes taktiež predstavuje dôležitý
strategický moment a to pri príprave definovaných konjugátov a vkladá sa do nich nádej pre
úspešné vytvorenie vysokoprotektívnej vakcíny.
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Paleopatologická analýza entezopatií u ranostredovekej populácie z lokality
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Abstrakt
Práca sa zaoberá entezopatiami ako markermi fyzickej aktivity u ranostredovekej populácie z lokality
Devín-Hrad (11. – 12. storočie n. l.). Analyzovaných bolo 134 dospelých jedincov (55 mužov a 63 žien) vo veku
juvenis až maturus II. Metóda použitá v práci vychádza zo štúdií Sebastiena Vilotta. Cieľom práce bolo
vyhodnotiť a interpretovať tak jednotlivé markery fyzického stresu ako aj intersexuálne rozdiely u analyzovanej
populácie. Pri analýze entezopatií u mužov z populácie Devín-Hrad boli zistené vysoké prevalencie hlavne
na kostiach dolnej končatiny. Najčastejšie postihnutý bol anteriórny úpon na trochanter major. U žien bola
situácia podobná. Najčastejší výskyt entezopatií bol na anteriórnom úpone trochanter major. Na základe
predpokladu, že častý výskyt entezopatií je spôsobený nadmerným namáhaním svalov možno predpokladať, že
väčšina obyvateľov sa živila v analyzovanom období ťažkou manuálnou prácou.

Kľúčové slová: Markery fyzickej aktivity; paleopatologické lézie; svalové úpony
Úvod a formulácia cieľa
Hľadaním súvislostí medzi fyzickou aktivitou jedinca a výskytom entezopatií sa
venuje mnoho antropologických prác, ktoré sú však málokedy založené na metódach
bodovacieho systému. Práve metóda Sebastiena Villotta [1] je založená na súčasných
anatomických a histologických poznatkoch.
Vo svojej práci sme si vytýčili nasledovné ciele:
1. Vyhodnotiť markery fyzického stresu u ranostredovekej populácie z lokality DevínHrad.
2. Vyhodnotiť a interpretovať intersexuálne rozdiely vo výskyte markerov fyzického
stresu u analyzovanej populácie.
3. Na základe vyhodnotenia markerov fyzického stresu zrekonštruovať vykonávanú
pracovnú činnosť jedincov skúmanej populácie.

Materiál a metódy
Analyzovaná ranostredoveká populácia pochádza z lokality Devín-Hrad (skratka DH).
Pohrebisko z 11. – 12. storočia n. l., sa nachádzalo vo vnútri opevnenia devínskeho hradiska
a bolo exhumované v osemdesiatych rokoch 20. stor. [2]. Celý súbor tvorí 209 kostrových
pohrebov, z toho 203 hrobov bolo na základe sprievodného inventáru datovaných do 11. – 12.
storočia a 6 hrobov datovaných do 9. storočia. V minulosti už bolo toto pohrebisko
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z antropologického hľadiska spracované v diplomových prácach Poláčekovej [3], ktorá
spracovala hroby DH od čísla 1a/80 po číslo DH 116/83 a Beňuša [4], ktorý spracoval hroby
od čísla DH 117/84 po číslo DH 203/87 [5]. Kvôli cieľom a metodike tejto práce však boli
zo súboru vylúčení jedinci mladší ako 14 rokov a hodnotení boli len jedinci od vekovej
kategórie juvenis.
Metóda hodnotenia entezopatií použitá v tejto práci je založená na metóde navrhnutej
Villottom [1]. Hodnotí 36 svalových úponov (18 na každej strane) hornej a dolnej končatiny
a 46 oblúkov stavcov (Tab. 1).

Tab. 1 Hodnotené úpony na hornej a dolnej končatine metódou Villotta [1], FC- fibrokartilágne úpony,
F- fibrózne úpony

Skupina Sval
m. subscapularis
m. supraspinatus, m. infraspinatus
caput commune ulnare
caput commune radiale
G1
m. biceps brachii
m. semimembranosus, m. biceps femoris
m. gluteus minimus
m. gluteus medius
m. iliopsoas
m. triceps brachii
G2
m. quadriceps femoris
m. triceps surae
G3
oblúky stavcov
m. pectoralis major
m. deltoideus
m. pronator teres
G4
m. gluteus maximus
m. vastus madialis, m. adductor magnus, m. adductor longus
m. soleus

Skratka
HSC
HSI
HEM
HEL
RBB
CSB
FIP

FPF
FMF
UTB
PQF
CTS
HGP
HDE

RRP
FGF
FLA
TSO

Táto metóda bola rozpracovaná na základe patologických a nepatologických aspektov
jednotlivých úponov, pričom prihliada aj na poznatky publikované v medicínskej literatúre.
V súlade s doterajšími klinickými štúdiami Villotte [1] rozdeľuje hodnotené úpony do 4
skupín a to na základe anatomických štruktúr úponov, ale aj odlišného charakteru modifikácie
úponov v závislosti na prekonanej záťaži.
Prvé tri skupiny zahŕňajú fibrokartilágne úpony (vrátane stavcov), zatiaľ čo štvrtá
skupina sa vzťahuje len na fibrózne úpony. Entezopatie sú hodnotené pomocou bodovej
stupnice (A, B, C). V prípade fibrokartilágnych úponov, najmä úponov v prvej skupine,
kontúra a povrch úponu musia byť hodnotené samostatne.
Štatistickú analýzu sme robili v programe R [6]. Pomocou Fisherovho presného testu
sme zisťovali bilaterálne a intersexuálne rozdiely. Pri výpočte frekvencie entezopatií sme
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štádium A brali ako zdravé len s miernym poškodením, pričom štádiá B a C ako postihnuté.

Výsledky a diskusia
Vekové rozloženie jedincov
Súbor tvoria kostrové pozostatky 134 jedincov, z toho 63 (46,67 %) bolo ženského
pohlavia, 55 (40,74 %) mužského pohlavia a 17 (12,59 %) jedincov neurčeného. V sledovanej
populácii bolo najväčšie zastúpenie jedincov vekovej skupiny adultus I, pričom žien v tejto
kategórii bolo 37 (27,41 %), mužov 26 (19,26 %) a jedincov s neurčeným pohlavím 5 (3,70
%). Najmenšie zastúpenie mali u žien vekové skupiny maturus II a senilis. Najmenej mužov
bolo vo vekovej kategórii maturus II (Tab. 2.).
Tab. 2 Vekové rozloženie jedincov sledovanej populácie
Vek

Juvenis

Ženy
%
Muži
%
Neurčení
%
Spolu
%

Adultus I

Adultus II

Maturus I

Maturus II

Senilis

Neurčení

Spolu

3

37

8

7

2

2

4

63

2,22

27,41

5,93

5,19

1,48

1,48

2,96

46,67

6

26

12

6

2

-

3

55

4,44

19,26

8,89

4,44

1,48

-

2,22

40,74

4

5

1

2

1

1

3

17

2,96

3,70

0,74

1,48

0,74

0,74

2,22

12,59

13

68

21

15

5

3

2

135

9,62

50,37

15,56

11,11

3,70

2,22

7,40

100,00

Výskyt entezopatií u mužov a žien
Pri analýze entezopatií u mužov z populácie DH boli zistené vysoké prevalencie
hlavne na kostiach dolnej končatiny. Na pravej strane sa entezopatické lézie vyskytovali
najčastejšie na anteriórnej ploche trochanter major (úpon m. gluteus minimus) na femure, kde
bolo poškodených až 90 % úponov. V 82,35 % bol porušený úpon m. triceps surae
na dorzálnej ploche calcanea (Tab. 3). Na os coxae sa vyskytovali pomerne často entezopatie
na dorzálnej ploche tuberositas ischiadica v mieste úponu m. semimembranosus a m. biceps
femoris. Na hornej končatine bola v 68,75 % postihnutá mediálna polovica tuberositas radii
(úpon m. biceps brachii) a v 60 % horná a mediálna časť tuberculum minus (úpon m.
subscapularis). Na hornej končatine bola najčastejšie postihnutá mediálna polovica
tuberositas radii a crista tuberculi majoris na humere.
U žien bola situácia podobná. Na pravej strane bol najčastejší výskyt entezopatií
(97,62 %) na anteriórnom úpone trochanter major (úpon m. gluteus minimus), v 84 % sa
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nachádzali lézie na dorzálnej ploche pätovej kosti (úpon m. triceps surae) a na tuberositas
glutea (úpon m. gluteus maximus) kde sa lézie vyskytovali v 80 % prípadov. Na hornej
končatine bolo najčastejšie postihnutie na crista tuberculi majoris (úpon m. pectoralis major)
a to v 68,29 %. U žien na rozdiel od mužov, sa často vyskytovali aj entezopatie na superiórnej
časti stavcových oblúkov.

Rekonštrukcia pracovnej činnosti
Podľa výsledkov Fisherovho presného testu pozorujeme, že v rozpätí signifikantnosti
sa u oboch pohlaví nachádza úpon m. gluteus medius na femure (Tab. 3). Na základe tohto
poznatku môžeme za predpokladanú aktivitu považovať časté jazdenie na koni, nakoľko sa
svaly upínajúce sa na trochanter major zúčastňujú na stabilizácii panvy počas jazdy. U
mužov sa vyskytujú exostózy na olekranone (úponu m. triceps brachii) a na tuberositas radii
(úponu m. biceps brachii), čo môže byť

následok nosenia ťažkých nákladov

v nerovnomernom teréne s hornými končatinami ohnutými v lakťoch.
Tab. 3 Frekvencia výskytu entezopatií
Úpony

Muži
Pravá strana
N

%

Ženy
Ľavá strana
N

%

Pravá strana
N

%

Intersexuálne rozdiely
Ľavá strana
N

%

Pravá strana Ľavá strana
p-value

p-value

HSC

25

60,00

26

29,63

33

59,46

35

57,14

0,9647

0,0350

HSI

21

35,00

24

36,00

26

58,06

29

50,00

0,4607

0,1695

HEM

27

34,62

32

29,41

31

51,61

29

41,18

0,8025

0,1161

HEL

24

56,52

30

56,67

33

62,50

31

52,78

0,9891

0,8345

RBB

33

68,75

30

77,42

33

80,65

29

58,82

0,5607

1,0000

CSB

31

59,38

34

63,89

32

66,67

34

69,70

0,5414

0,3892

FPF

30

90,00

26

76,92

40

83,33

40

97,62

0,3845

0,7369

FMF

28

46,43

24

50,00

38

71,79

39

77,50

0,0172

0,1282

FIP

32

54,55

28

46,67

38

54,76

41

55,00

0,8435

0,6611

UTB

29

44,83

34

38,89

29

45,16

30

48,39

0,9862

0,6985

PQF

14

57,17

19

57,89

20

64,71

16

57,14

0,7274

0,9393

CTS

17

82,35

18

78,95

25

80,00

23

84,00

0,7786

0,7707

C2-S1 sup

39

41,03

46

48,00

-

-

-

-

0,6588

-

C2-S1 inf

39

33,33

46

26,00

-

-

-

-

0,6031

-

HGP

29

53,57

35

51,35

38

70,73

39

68,29

0,3240

0,1687

HDE

32

19,35

35

29,73

39

31,71

39

40,48

0,0958

0,9548

RRP

32

43,75

31

37,50

34

53,13

30

51,43

0,7012

0,3152

FGF

37

59,46

34

61,11

43

80,43

44

80,00

0,0733

0,0919

FLA

36

51,35

35

50,00

44

71,74

44

57,78

0,7960

0,0742

TSO

26

44,44

29

45,16

34

34,29

32

41,18

0,9966

0,5156
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Interseuálne rozdiely
Pri zisťovaní intersexuálnych rozdielov pomocou Fisherovho presného testu sme
zistili signifikantné rozdiely len pri úponoch na hornej časti tuberculum minus (úpon m.
subscapularis) a na trochanter minor (úpon m. iliopsoas, Tab. 3). Na základe získaných
údajov môžeme predpokladať, že muži aj ženy v pozorovanej populácii vykonávali podobné
aktivity a záťaž vyvíjaná na kostru počas týchto aktivít spôsobovala rovnaké remodelácie
kostry u oboch pohlaví.

Záver
Na základe získaných údajov o častom výskyte entezopatií spôsobených nadmerným
namáhaním svalov dolnej končatiny predpokladáme, že jednou z aktivít ktorou sa jedinci
v danom súbore zaoberali mohla byť jazda na koni, kedy museli udržiavať rovnováhu
na nerovnomernom teréne. Prenášanie a zdvíhanie ťažkých bremien v hornatom teréne možno
na základe získaných dát považovať za ďalšiu z pravidelne vykonávaných činností danej
populácie. V konečnom dôsledku môžeme predpokladať, že väčšina obyvateľov vykonávala
v analyzovanom období ťažkú manuálnu prácu.
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Porovnanie antimutagénneho účinku extraktov z Armoracia rusticana
a Gentiana asclepiadea
Michala Gáfriková, Lucia Kellovská, Martina Ikréniová, Eva Miadoková, Eliška Gálová,
Alexandra Hudecová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; michala.gafrikova@gmail.com

Abstrakt
V našej práci sme sa zamerali na porovnanie antimutagénneho účinku vodného a metanolového extraktu
z Armoracia rusticana a metanolového extraktu z Gentiana asclepiadea. Sledovali sme vplyv týchto extraktov
na poškodenie DNA spôsobené peroxidom vodíka. Jednotlivé vzorky sme buď predovplyvnili alebo
postovplyvnili extraktami. Z našich výsledkov vyplýva, že sledované extrakty znižovali genotoxický účinok
peroxidu vodíka. Metanolový extrakt z koreňa A. rusticana vykazoval pri rovnakej koncentrácii približne
rovnaký protektívny účinok ako metanolový extrakt z kvetu G. asclepiadea. Vodný extrakt z A. rusticana mal zo
sledovaných extraktov najvyšší antigenotoxický účinok. Pri všetkých extraktoch malo vyšší DNA protektívny
účinok predovplyvnenie extraktami.

Kľúčové slová: Armoracia rusticana; Gentiana asclepiadea; Comet assay; antigenotoxicita; fytochemikálie.
Úvod a formulácia cieľa
Rastliny predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých aspektov ľudského života.
Spočiatku sa využívali ako súčasť stravy, ale vďaka pokroku vedy a techniky sa zistilo, že
rastliny obsahujú v rôznych častiach rastliny veľa biologicky aktívnych látok (napr.
flavonoidy, alkaloidy, glykozidy, fenoly). Nové poznatky o rastlinách a ich zložkách sa začali
využívať vo farmaceutickom priemysle, medicíne a kozmetickom priemysle.
Ľudský organizmus je každodenne vystavený vplyvu rôznych stresových faktorov [1].
Medzi takéto stresové faktory zaraďujeme aj reaktívne formy kyslíka (ROS) (superoxidový
radikál, hydroxylový radikál, peroxylový radikál, peroxid vodíka), ktoré poškodzujú lipidy,
proteíny, enzýmy a DNA. Výsledkom ich pôsobenia môže byť poškodenie bunky alebo
tkaniva organizmu a s tým spojené predčasné starnutie a vznik rôznych chorôb (nádorové
ochorenia, zápaly, cukrovka, poškodenie pečene, Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba) [2, 3]. Rastliny vďaka vysokému obsahu fytochemikálií s antioxidačným účinkom
majú schopnosť znižovať negatívny účinok týchto agensov. Tieto biologicky aktívne zložky
dokážu vychytávať voľné kyslíkové radikály, čím znižujú poškodenie jednotlivých
komponentov bunky [4].
A. rusticana (chren dedinský) patrí do čeľaďe Brassicaceae, ktorá zahŕňa približne
3700 druhov rozšírených kozmopolitne. Patria sem ekonomicky aj poľnohospodársky
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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 chrenu. Ďalšou
biologicky aktívnou látkou je peroxidáza, hém obsahujúci enzým, ktorý má schopnosť
oxidovať rôzne organické aj anorganické zlúčeniny využitím peroxidu vodíka [7]. V koreni
chrenu dedinského sa nachádza myrozináza, ktorá hydrolyzuje glukozinoláty. Je to βtioglukozidáza, ktorá katalyzuje hydrolýzu S-glukozidov na D-glukózu a necukornatú zložku,
ktorú potom premení na sulfát a izotiokyanát. Inhibícia enzýmov produkujúcich karbohydráty
má potenciálne liečivé účinky pri liečbe rakoviny, AIDS a iných vírusových ochorení [8].
G. asclepiadea (horec luskáčovitý) patrí do čeľade Gentianaceae, 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 pri ochrane tráviaceho traktu a pečene, a tiež pri
terapii plesňových ochorení [9]. Medzi najdôležitejšie fytochemikálie obsiahnuté v rastline G.
asclepiadea

patria

depresín,

mangiferín,

isoorientín,

isovitexín,

amaroswerín.

Zo

sekoiridoidov sú zastúpené látky ako swertiamarín, gentiopikrozid a swerozid, ktoré dodávajú
rastline charakteristickú horkú chuť. Iridoidy, ako najvýznamnejšie zložky rastlín rodu
Gentiana

vykazujú

antikarcinogénne,

širokú

škálu

bioaktívnych

protiplešnové,

antioxidačné,

účinkov

zahrňujúc

protizápalové,

antibakteriálne,
antikoagulačné,

neuroprotektívne, kardioprotektívne, hepatoprotektívne a protikŕčové vlastnosti [10, 11, 12].

Materiál a metódy
Rastliny A. rusticana a G. asclepiadea boli pestované v záhrade liečivých rastlín
patriacej Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a boli zozbierané koncom augusta 2010.
Zozbieraný a roztriedený materiál o váhe približne 50 g pri G. asclepiadea a 70 g pri A. rusticana bol
usušený pri laboratórnej teplote. Materiál z koreňa A. rusticana a kvetu G. asclepiadea bol
extrahovaný 4-krát ručne do 150 ml metanolu. Tuhý zvyšok sa následne 4-krát extrahoval do H2O pri
teplote 50 °C, keď sa metanol zo zmesi odparil. Pri oboch metanolových extraktoch sme
sledovali koncentráciu

0,025

mg.ml-1,

ktorú

sme v predchádzajúcich

experimentoch

vyhodnotili ako negenotoxickú (nepublikované výsledky). Vodný extrakt z A. rusticana bol
pripravený nasledovne: materiál z koreňa bol extrahovaný 5-krát ručne do 150 ml vody pri 65
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°C a uskladnený v tme pri 4 °C. Sledovali sme negenotoxickú koncentráciu 0,0025 mg.ml-1
(nepublikované výsledky).
Lymfocyty sme izolovali z vlastnej krvi metódou „Finger prick“. Jednorázovou
lancetou sme urobili vpich do prsta a odobrali 40 µl krvi, ktoré sme pridali do Eppendorfovej
skúmavky s 1 ml PBS. Po premiešaní sme nechali stáť 30 minút na ľade. Následne sme
podvrstvili 100 µl Histopaque (Sigma-Aldrich). Centrifugovali sme (5 min, 2000 otáčok, 4
°C), odoberali 100 µl lymfocytov nad hranicou medzi PBS a Histopaque a pridali sme ich do
Eppendorfovej skúmavky s 1 ml PBS. Centrifugácia (5 min, 2000 otáčok, 4 °C), po ktorej
sme odstránili supernatant. Izolované lymfocyty sme ukotvili v LMP (low melting point)
agaróze na podložnom sklíčku potiahnutom NMP (normal melting point) agarózou, a tým
sme ich pripravili na ovplyvnenie. Neovplyvnené bunky slúžili ako negatívna kontrola a pri
pozitívnej kontrole sme lymfocyty ovplyvnili peroxidom vodíka (H2O2) (Sigma-Aldrich) (250
µM, 5 min, 4 °C). Ďalšiu kontrolu sme najprv ovplyvnili peroxidom vodíka (H2O2) (250 µM,
5 min, 4 °C) a následne sme ju nechali inkubovať v PBS (30 min). Prvú vzorku sme
ovplyvnili len samotnými extraktami z rastlín A. rusticana a G. ascelpiadea. Pri
predovplyvnení H2O2 sme bunky najskôr vystavili H2O2 (250 µM, 5 min, 4 °C), premyli
v PBS, následne inkubovali s extraktmi (30 min, vlhká komôrka). Poslednú vzorku sme
najskôr ovpyvňovali extraktami (30 min, vlhká komôrka), premyli v PBS, následne vystavili
pôsobeniu H2O2 (250 µM, 5 min, 4 °C) a opäť premyli v PBS. Nasledovala lýza buniek
v lyzačnom roztoku s pridaním Triton X-100 (Sigma-Aldrich), odvíjanie a elektroforéza (30
min, 25 V, 260 – 320 mA, 4 °C). Jadrá sme farbili etídium bromidom (EtBr) a výsledky sme
vyhodnocovali pomocou fluorescenčného mikroskopu Olympus BX51. 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 reprezentujú priemer z 3 experimentov ± štandardná odchýlka (SD).
Signifikantné rozdiely medzi priemermi sme stanovili pomocou Studentovho t-testu: *p <
0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Výsledky a diskusia
Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza) je metóda umožňujúca detekciu
poškodenia DNA a jej reparácie. Pomocou modifikovaného postupu sme skúmali vplyv
extraktov na zníženie poškodenia, resp. ich účinkov pri ochrane DNA izolovanej
z lymfocytov po predovplyvnení alebo postovplyvnení lymfocytov extraktmi.
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Výsledky zhrnuté v grafe na Obr. 1 znázorňujú vplyv vodného extraktu z koreňa A.
rusticana (0,0025mg.ml-1). Z grafu vyplýva, že vodný extrakt z koreňa A. rusticana znižuje
poškodenie DNA spôsobené H2O2. Pri ovplyvnení lymfocytov H2O2 a následnej inkubácii
s extraktom

kleslo

percento

poškodenia

z 46%

na

31,25%.

Pri

predovplynení

buniek extraktom a následnom ovplyvnení H2O2 percento kleslo z 82,6% na 51,6%.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že v prípade vodného extraktu z A. rusticana je účinnejšie
predovplyvnenie extraktom, ktorý zvyšujú schopnosť opravy DNA, a teda efektívnejšie
funguje ako bioantimutagén.

Obr. 1 Účinok predovplyvnenia a postovplyvnenia vodným extraktom z koreňa A. rusticana na poškodenie
DNA spôsobené peroxidom vodíka. Výsledky sú uvádzané ako priemer z troch experimentov. (*p < 0,05; **p <
0,01; ***p < 0,001).

V grafe na Obr. 2 sú znázornené výsledky predovplyvnenia a postovplyvnenia
metanolovým extraktom z kvetu G. asclepiadea aj z koreňa A. rusticana (0,025 mg.ml-1).
V prípade predovplyvnenia buniek extraktom z G. asclepiadea sa poškodenie znížilo z 82,6%
na 48,9%. Pri postovplyvnení extraktom sme pokles oproti pozitívnej kontrole
nezaznamenali. Po postovplyvnení buniek extraktom z A. rusticana tiež poškodenie
neklesalo, t.j. hodnoty DNA poškodenia sa štatisticky preukazne nelíšili od pozitívnej
kontroly (H2O2, + 30 min PBS, vlhká komôrka). V prípade predovplyvenia extraktom sme
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sledovali pokles z 82,6% na 59,6%. Z našich výsledkov vyplýva, že extrakty zvyšujú
schopnosť opravy DNA a sú účinnejšie v prípade predovplyvnenia. Extrakt z A. rusticana je
účinnejší ako extrakt z G. asclepiadea.

Obr. 2 Účinok predovplyvnenie a postovplyvnenia metanolovým extraktom z kvetu G. asclepiadea a z koreňa
A. rusticana na poškodenie DNA spôsobené peroxidom vodíka. Výsledky sú uvádzané ako priemer z troch
experimentov. (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001).

Záver
Z našich výsledkov vyplýva, že predovplyvnenie lymfocytov sledovanými extraktami
znižuje mutagénny účinok peroxidu vodíka. Vodný extrakt z koreňa A. rusticana mal
v prípade predovplyvnenia výraznejší účinok ako v prípade postovplyvnenia. Sledovali sme
pokles miery poškodenia o 32% pri predovplyvnení extraktom. Metanolové extrakty z koreňa
A. rusticana a z kvetu G. asclepiadea vykazovali pri rovnakej koncentrácii približne rovnaký
protektívny účinok. V prípade predovplyvenia extraktami sme taktiež detegovali pokles
poškodenia približne o 25%. Pri sledovaní postovplyvnenia sme sledovali pokles poškodenia
oproti kontrole (H2O2/PBS, 30 min) len pri vodnom extrakte z koreňa A. rusticana, ktorý
pôsobí aj ako dezmutagén aj bioantimutagén. Z našich výsledkov vyplýva, že sledované
extrakty majú schopnosť znižovať genotoxický účinok peroxidu vodíka a stimulovať opravu
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DNA. Pri predovplyvnení lymfocytov pôsobia extrakty ako desmutagény, teda majú
schopnosť detoxifikovať peroxid vodíka alebo zabrániť mu prenikanie k DNA. Vzhľadom na
zistené pozitívne účinky môžu byť sledované extrakty využívané v biomedicíne
a farmakológií. Je však potrebné stanoviť presný molekulárny mechanizmus ich účinku, aby
boli využívané čo najefektívnejšie.
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Diagnostika preuleukemických klonov vo vzorkách periférnej,
pupočníkovej krvi a kostnej drene
Beáta Gajdošechová, Igor Beliaev, Milan Škorvaga
Slovenská Akadémia Vied, Ústav Experimentálnej Onkológie, Vlárska 7, 833 91 Bratislava,
Slovensko; beagajdosechova@gmail.com

Abstrakt
Leukémia je klonálne ochorenie, ktoré vzniká transformáciou jednej bunky. Bunkou, ktorá podstupuje
transformáciu, je pravdepodobne pluripotentná hematopoetická kmeňová bunka HSC alebo zrelšia progenitorová
bunka. Genetické zmeny vrátane bodových mutácií, delécií a inverzií, súvisia s leukémiou, pričom mnohé z nich
vedú k veľkým chromozómovým zmenám ako sú hyperdiploidita a translokácie. Nenáhodné chromozómové
translokácie a delécie sú hlavným charakteristickým znakom ľudských leukémií. Akútna leukémia vyžaduje
prítomnosť aspoň dvoch genetických lézií, z ktorých jedna blokuje diferenciáciu HSC/progenitora, obyčajne
translokácia, ktorá predchádza vzniku leukémie a neskôr druhá lézia, ktorá stimuluje proliferáciu. V súlade
s uvedeným, vývin detskej leukémie možno považovať za viacstupňový proces, ktorý vyžaduje aspoň jednu
prenatálnu udalosť, tzv. iniciačný stupeň v maternici, ktorý vedie ku vzniku tzv. preleukemického klonu, v
kombinácii s postnatálnou udalosťou.

Kľúčové slová: leukémia; genetické zmeny; translokácie; preleukemické klony

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti je už zrejmé, že väčšina, ak nie všetky tkanivá a orgány vrátane kože,
mozgu a krvi, obsahujú kmeňové bunky, ktoré predstavujú bunkový základ pre pôvod
rôznych typov nádorov a leukémie [1]. Vo väčšine prípadov sú kmeňové bunky
charakterizované ako kľudové alebo pomaly sa deliace a často pozastavené v G0-fáze
bunkového cyklu [2].
Hematopoetické kmeňové bunky (HSCs) sa vyznačujú schopnosťou sebaobnovy a
diferenciácie na celé spektrum krvných buniek. Vzhľadom na ich kapacitu perzistencie počas
celého života a kapacitu sebaobnovy, kmeňové bunky s vysokou pravdepodobnosťou
akumulujú mutácie, ktoré napokon vedú k malígnej transformácii [3].
Ľudská kostná dreň (BM) je považovaná za jeden z hlavných zdrojov HSC pre
experimentálne a klinické účely, pričom väčšina poznatkov týkajúcich sa HSC pochádza zo
štúdií kostnej drene. Avšak izolácia HSCs z BM je invazívna a môže zapríčiniť infekciu,
krvácanie a chronickú bolesť. V posledných desaťročiach sa ľudská pupočníkova krv (UCB)
považuje za alternatívny zdroj BM v bunkových transplantáciách a terapiách pre jej
hematopoetické zloženie. Ľudská UCB sa získava po pôrode novorodenca zo vzorky, ktorá by
bola neodvratne zlikvidovaná. Získanie UCB je neinvazívne, bezbolestné a bez ujmy pre
matku alebo novorodenca [4].
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UCB je cenným zdrojom HSCs pre transplantácie [5]. UCB bunky sa používajú hlavne
na transplantáciu kostnej drene s cieľom obnoviť zničenú BM v dôsledku liečby leukémie.
Hlavným cieľom projektu je štúdium preleukemických klonov, apoptózy a opravy
DNA v HSC z pupočníkovej krvi a kostnej drene v slovenskej populácii a overenie, či
genomickú instabilitu a prítomnosť preleukemických klonov v týchto bunkách možno
predpovedať na základe merania hladiny dvojreťazcových zlomov a apoptózy.

Materiál a metódy
Zvolili sme CD34+ bunky, pretože tento typ buniek obsahuje populáciu kmeňových a
progenitorových buniek, ktoré patria medzi najdôležitejšie v etiológii detskej leukémie. Úplné
UCB vzorky získame do 24 hodín od odberu. Periférne krvné bunky a BM sa získajú od
leukemických pacientov a zdravých darcov. Zdraví príbuzní pacientov budú slúžiť ako
kontrolná skupina. Mononukleárne bunky (MNC) budeme separovať pomocou gradientovej
centrifugácie.
Často sa vyskytujúce fúzne transkripty chromozomálnych translokácií, s ktorými je
asociovaná akútna detská leukémia, budeme analyzovať pomocou multiplex reverznej
transkripcie a polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR).
V paneli A budeme identifikovať ALL-asociované transkripty, konkrétne TEL-AML1,
EA2-PBX1, MLL-AF4 a BCR-ABL (p190), kým panel B je určený na detekciu AMLasociovaných transkriptov, konkrétne AML1-ETO, PLM-RARA a CBFB-MYH11. Expresiu
18S ribozómového génu použijeme ako internú pozitívnu kontrolu. Sekvencie všetkých PCR
primerov boli publikované [6].
Na izoláciu RNA využijeme dve metódy: A. TEMPUS metóda (izolácia vzoriek z
kostnej drene a periférnej krvi) s využitím Fermentas RNA isolation kit, B. Rnazol (izolácia
mononukleárnych buniek) s využitím -56°C Rnazolu.
Kvantifikáciu apoptotických a nekrotických buniek uskutočníme pomocou analýz na
prietokovom cytometri Coulter Epics ALTRA Flow Cytometer (Beckman Coulter) za
použitia annexin V-FITC a buniek značených propídium iodidom (Calbiochem).

Výsledky a diskusia
Výsledkom vedeckej štúdie je predikcia translokácií vo vzorkách pupočníkovej krvi,
zároveň ich porovnanie so vzorkami periférnej krvi a vzorkami kostnej drene. V štúdií bola
pozorovaná tá skutočnosť, že pri vzorkách kostnej drene a periférnej krvi stačí aplikácia
metodiky PCR (obr.1), pri citlivosti 10-3, v prípade vzoriek pupočníkovej krvi prítomnosť
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preleukemických klonov je možné detekovať metódou Real Time PCR, pri ktorej bežná
multiplex PCR nepostačuje, klon sa vyskytuje v 1/10 000 prípadov a detekciu možno
uskutočniť pomocou tejto metódy. V prípade takejto korelácie sa môže analýza začleniť do
klinickej praxe ako senzitívny spôsob pre posúdenie náklonnosti na detskú leukémiu.

Obr. 1 Pozitívne vzorky detekujúce špecifické translokácie, vzorky RNA izolovanej z kostnej drene a
periférnej krvi

V súlade s uvedeným vývin detskej leukémie možno považovať za viacstupňový
proces. Má sa za to, že “prvý zásah” je častý, t.j. cca 1 z 20 detí sa narodí s preleukemickými
klonmi. “Druhý zásah” je naopak zriedkavý, t.j. len 1 zo 100 detí obsahujúcich preleukemické
klony ochorie na leukémiu, takže tento druhý zásah pôsobí ako určujúci faktor pre vývin
leukémie [7].
Akútna leukémia je najčastejšou formou rakoviny u detí v rozvinutých krajinách, kde
je zodpovedná za 1/3 všetkých malignít v tejto vekovej skupine [8]. Údaje ukazujú, že v
Európe je najčastejšou leukémiou ALL (81%), po nej nasleduje AML (15%), ďaľšie tri
podskupiny sú oveľa zriedkavejšie, a to chronická myeloidná (1.5%), nešpecifikovaná (1.3%)
a iná špecifikovaná leukémia (menej ako 0.5%) [9]. T-bunková akútna lymfoblastická
leukémia (TCP) ALL predstavuje približne 15% detských ALL, kým B-bunková
prekurzorová (BCP) ALL predstavuje prevažnú väčšinu prípadov [10].
Približne u 1 dieťaťa z 2000 sa vyvinie leukémia pred 15. rokom života [11]. Výskyt
leukémie u detí dosahuje maximum veľmi skoro, a to medzi 1. až 3. rokom života v závislosti
od typu leukémie [9]. V neskoršom veku výskyt leukémie klesá dosť výrazne a dosahuje
približne o 90% nižšiu frekvenciu u jedincov nad 15 rokov [12]. Riziko pre novorodenca, že
mu bude diagnostikovaná leukémia v prvých 15 rokoch života je približne 0.08% [9] (obr.2).

214

BIOLÓGIA

Obr. 2 Percentuálne zastúpenie foriem ALL podľa veku [13]

Často sa vyskytujúce fúzne transkripty v prípade detskej akútnej lymfoidnej leukémie
(ALL) sú: TEL-AML1, EA2-PBX1, MLL-AF4 a BCR-ABL (p190), a v prípade akútnej
myeloidnej leukémie (AML): AML1-ETO, PML-RARA a CBFB-MYH11 [14]. Existuje
jednoznačný dôkaz, že viaceré translokácie, ktoré sú asociované s leukémiou, vrátane TELAML1 [15]. AML1-ETO [16], PML-RARA a CBFB-MYH11 [17] vznikajú pred narodením
dieťaťa počas vývinu v maternici (obr.3).

Obr. 3. Hematopoéza a jednotlivé translokácie asociované s formami leukémie [13]
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Záver
Objasnenie načasovania a mechanizmu DNA opravy v HSC môže prispieť k prijatiu
preventívnych opatrení proti leukémii a k vývoju nových stratégií v jej liečbe. Aj napriek
prítomnosti preleukemických klonov v nízkej frekvencii v populácii, výsledky projektu budú
mať dopad na použitie UCB na transplantáte pomocou kmeňových buniek, v ktorých
preleukemické kmeňové bunky môžu byť neúmyselne transplantované z donora na recipienta.
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Zisťovanie prítomnosti vybraných plastidových génov u stabilných bielych
mutantov bičíkovca Euglena gracilis
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Abstrakt
Proces vybieľovania euglén je spravádzaný rôznymi morfologickými, fyziologickými a cytogenetickými
zmenami bunky. Bleaching euglén sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi - pôsobením antibiotík, vystavením UV
žiareniu, vysokému tlaku, karcinogénom alebo mutagénom. Tri umelo vytvorené mutanty E. gracilis - W3BUL,
W10BSmL a WgmZOflL sme analyzovali z hľadiska prítomnosti/ neprítomnosti plastidových génov v porovnaní
so štandardným súborom génov u divých kmeňov euglén, E. gracilis bacillaris a kmeňa Z. DNA, ktorú sme
podrobovali PCR analýze, bola získaná fenol-chloroformovou izoláciou. Celkovo sme uskutočnili 19 PCR
reakcií. Produkty reakcií sme analyzovali elfo separáciou v 1,5% agarózovom géli. E. gracilis bacillaris a kmeň
Z sa zložením plastómu odlišujú v prítomnosti génu orf350. Kmeň bacillaris tento gén neobsahuje. Najviac
chloroplastových génov zostalo zachovaných v mutantovi W3BUL. Mutant W10BSmL neobsahuje žiadne
fotosyntetické gény, žiadne ORFs. Zachoval si 50% génov pre tRNA a malý počet proteínových génov.
Najmenej chloroplastových génov sme detekovali u mutanta WgmZOflL.

Kľúčové slová: Euglena; bleaching; vybieľovanie; chloroplast; plastid; plastóm; mutant; PCR

Úvod a formulácia cieľa
Vo všeobecnosti sú chloroplasty a mitochondrie eukaryotických buniek citlivé voči
pôsobeniu antibiotík. Euglena gracilis sa odlišuje od vyšších rastlín aj tým, že chloroplasty
nie sú pre ňu esenciálnymi organelami. Táto skutočnosť sa prejavuje po pôsobení
antibaktériových látok na euglény tak, že dochádza k úplnej strate schopnosti vytvárať zelené
kolónie. Bunky sa stávajú bielymi, a dochádza k zmene spôsobu výživy z autotrofie na
heterotrofiu, pričom nedochádza k redukcii životaschopnosti týchto buniek. Tento proces sa
nazýva

vybieľovanie

(bleaching).

Vybieľovanie

euglén

je

spojené

s degradáciou

chloroplastovej DNA [1] a stratou chloroplastov [2]. Proces vybielenia (bleaching) je tiež
spojený s ireverzibilnou stratou schopnosti fotosyntetizovať a so zmenami štruktúry bunky.
Plastidová DNA je mimojadrová DNA nachádzajúca sa vo všetkých eukaryotických
organizmoch, ktoré obsahujú plastidy. Niekedy sa používa konkrétnejší názov chloroplastová
DNA (ptDNA, cpDNA), ktorý označuje DNA len v chloroplastoch - plastidoch s
pretrvávajúcou fotosyntetickou funkciou. Typická chloroplastová DNA je dvojvláknová,
cirkulárna, s génmi organizovanými v operónoch. U rastlín a zelených rias veľkosť plastidovej
DNA dosahuje 120 – 200 kb a obsahuje približne 100 génov [3]. Tieto gény kódujú rRNA
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chloroplastových ribozómov, tRNA, proteíny zodpovedné za transkripciu, transláciu,
fotosyntetickú asimiláciu a za rôzne enzymatické reakcie.
Plastidová DNA sa v bunke nachádza v mnohých kópiách a jej množstvo závisí od
počtu plastidov v bunke a od počtu samotných molekúl DNA v jednom plastide. Počet kópií
plastidových genómov varíruje v rozsahu od niekoľko sto kópií u Arabidopsis thaliana [4] do
10 000 kópií u Triticum aestivum alebo Hordeum vulgare.
DNA v plastidoch Euglena gracilis je cirkulárna, dvojvláknová a nachádza sa
v plastide v mnohých kópiách. Jej veľkosť je 143,172 kbp [5]. Zastúpenie bázových párov G
a C v molekule DNA je 25%, čo je nezvyčajne málo v porovnaní s inými plastómami [6]. Na
obidvoch vláknach DNA sa nachádza 98 unikátnych kódujúcich lokusov. Tieto lokusy kódujú
58 polypeptidov. Počet týchto lokusov je jedným z najmenších, ktoré sa vyskytujú v plastóme
autotrofného organizmu [7;8]. Väčšina týchto lokusov tvorí veľké polycistronické
transkripčné jednotky rôzneho zloženia. U euglén sú rozsiahle posttranskripčné modifikácie
týchto polycistronických komplexov omnoho komplexnejšie a unikátnejšie než u iných
organizmov [9].
V minulosti boli z kmeňa Euglena gracilis umelo vytvorené tri stabilne biele mutanty
W3BUL, W10BSmL a WgmZOflL. Vybielenie bolo indukované UV žiarením (kmeň W3BUL)
a pôsobením antibiotík (W10BSmL a WgmZOflL). Úroveň degradácie plastómov týchto
mutantov E. gracilis nie je doposiaľ úplne zrejmá. Cieľom tohto projektu bolo zistiť
prítomnosť resp. neprítomnosť vybraných plastidových génov u týchto stabilne vybielených
mutantov Euglena gracilis v porovnaní s divými kmeňmi E. gracilis bacillaris a kmeň Z
pomocu PCR analýzy.

Materiál a metódy
Kultúry kmeňov E. gracilis sme kultivovali staticky pri permanentnom osvetlení (30
µmol photons m−2 s−1) a pri teplote 26°C. Divé zelené kmene E. gracilis aj mutantné kmene
boli kultivované v Hutnerovom médiu s pH 3,5 [10]. Kultúry boli inokulované z hustoty
5x103 buniek na ml z exponenciálne rastúcej kultúry, t.j. kultúry rastúcej 4 dni.
Na izoláciu celkovej DNA z euglén sme využili postup pre fenol-chloroformovú
izoláciu. Kultúry euglén boli v deň izolácie staré 6 dní. Následne sme odmerali hodnoty
čistoty a koncentrácie jednotlivých vzoriek z izolácie na spektrofotometri. Čistota DNA bola
stanovená na základe pomeru z nameraných hodnôt A260/ A280. Hodnoty čistoty v rozsahu od
1,6 – 2,0 sme považovali za postačujúce.
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Vyhovujúce vzorky izolovanej DNA sme vhodne nariedili na rovnaké hodnoty
koncentrácie. Takto pripravené vzorky DNA sme podrobili PCR analýze. Do 50 µl PCR
reakcie sme dávali jednotlivé zložky rekcie v nasledovných množstvách: 19 µl deionizovanej
vody, 25 µl Paq5000 Hotstart Mastermixu, 1 µl z 10 µM forward primeru, 1 µl z 10 µM
reverse primeru a 200 ng DNA. PCR program pozostával z týchto krokov: 1. počiatočná
denaturácia pri 95°C 2 min., 2. 36 cyklov – denaturácia pri 95°C 20 sek., anelácia primerov
pri 50°C 20 sek., polymerizácia pri 72°C 1 min., 3. záverečná polymerizácia pri 72°C 5 min.,
4. chladenie pri 15°C. Vzorky DNA sme podrobili celkovo 19 PCR reakciám.
Produkty PCR sme analyzovali elektroforetickou separáciou v 1,5% agarózovom géli
s koncentráciou 0,5 ng/ml etídium bromidu v tlmivom roztoku TAE (3-4 V.cm-1).
Elektroforéza prebiehala 0,5 - 1 hod pri 90 V. Gély sme vizualizovali na transiluminátore.

Výsledky a diskusia
Izolovanú DNA z kmeňov E. gracilis Z (ďalej len EgZ/EZ), E. gracilis bacillaris
(ďalej len EgB/EB), W3BUL (ďalej len W3/3), W10BSmL (ďalej len W10/10) a WgmZOflL
(ďalej len OFL/OF) pestovaných na svetle sme podrobili PCR reakciám. Jednotlivé
analyzované gény boli vybrané tak, aby obsiahli celý chloroplastový genóm. Z hľadiska
funkcie sú to proteínové gény (rpl2, rpl5, rps12, rpl20), gény pre transferové RNA (trnG,
trnK, trnLcaa, trnLuag, trnQ, trnS), gény pre proteíny zapojené do fotosyntézy (psbA, psbJ,
ccsA), otvorené čítacie rámce (ORFs), ktoré sú podobné s ORFs chloroplastov z iných
organizmov (ycf12, ycf13) a ORFs s neznámou funkciou (orf350, orf506, orf516, orf635).
Výsledky PCR reakcií sú zobrazené na obr. 1 a prehľadne zhrnuté v tab. 1. Poradie
skúmaných génov zodpovedá ich poradiu v plastóme.
Prvým prekvapivým výsledkom práce je neprítomnosť génu orf350 u divého kmeňa E.
gracilis bacillaris, ktorý by mal obsahovať kompletnú sadu chloroplastových génov. Funkcia
tohto ORF nie je doposiaľ známa. Je možné, že produkt tohto génu sa stal pre kmeň bacillaris
nepotrebným, a preto sa z genómu vytratil. Naopak, v prípade kmeňa Z k tejto strate
pravdepodobne nestihlo dôjsť. Opačnou alternatívou je, že pôvodne tento gén sa
v chloroplastoch divých euglén nevyskytoval a kmeň Z tento gén nadobudol.
Chloroplasty kmeňa W3BUL obsahujú najviac génov spomedzi všetkých troch
mutantov. Z hľadiska funkcie sú zastúpené gény pre všetky typy produktov. V plastidoch
kmeňa W10BSmL sa nevyskytujú žiadne fotosyntetické gény, žiadne ORFs, ale 50% génov
pre tRNA sa zachovalo a zachoval sa aj malý počet proteínových génov. U kmeňa WgmZOflL
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sme detekovali najmenej plastidových génov zo všetkých troch mutantov.
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Obr. 1 Elektroforetická separácia produktov jednotlivých PCR reakcií. Poradie kmeňov – EgB, EgZ, W3, W10,
Ofl; názov analyzovaného génu je uvedený v spodnej časti jednotlivých parciálnych obrázkov.
Tab. 1 Súhrn výsledkov; symbol + znázorňuje prítomnosť génu, symbol – neprítomnosť génu.

EgB

EgZ

W3

W10

Ofl

trnLcaa

+

+

-

-

-

ccsA

+

+

+

-

-

orf506

+

+

+

-

-

orf635

+

+

-

-

-

ycf13

+

+

+

+

-

psbA

+

+

-

-

-

ycf12

+

+

-

-

-

trnGgcc

+

+

+

+

-

trnSgcu

+

+

-

-

-

trnQuug

+

+

-

-

-

rps12

+

+

+

-

-

rpl20

+

+

+

-

-

trnKuuu

+

+

+

+

+

psbJ

+

+

+

-

-

rpl2

+

+

+

+

-

orf516

+

+

-

-

-

rpl5

+

+

+

-

+

trnLuag

+

+

+

+

+

orf350

-

+

-

-

-

Čo sa týka organizácie plastómu, oblasti medzi a zrejme aj v okolí génov psbA a ycf12
sú citlivé voči pôsobeniu vybieľovacích agensov, kedže u žiadneho z mutantov nebola
prítomnosť tejto oblasti detekovaná. To isté tvrdenie zrejme platí aj v oblasti medzi a v okolí
génov trnS a trnQ.

Záver
E. gracilis bacillaris a kmeň Z sa zložením plastómu odlišujú v prítomnosti génu
orf350. Kmeň bacillaris tento gén neobsahuje. Najviac chloroplastových génov zostalo
zachovaných v mutantovi

W3BUL. Mutant W10BSmL neobsahuje žiadne fotosyntetické
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gény, žiadne ORFs. Zachoval si však 50% génov pre tRNA a malý počet proteínových génov.
Najmenej chloroplastových génov sme detekovali u mutanta WgmZOflL.
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Charakterizácia akútnej infekcie Myším herpetickým
vírusom 4556 (MHV-4556) in vivo
Zuzana Halásová, Ingeborg Režuchová, Marcela Kúdelová
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, SR;
viruhala@savba.sk

Abstrakt
Myší herpetický vírus 4556 (MHV-4556) je, z pomedzi ôsmich doteraz popísaných izolátov MHV,
relatívne novým kmeňom, izolovaným z iného druhu voľne žijúceho hlodavca (ryšavky žltohrdlej - Apodemus
flavicollis) ako prototypový kmeň MHV-68. Na modeli Balb/c myši sme molekulárnymi metódami identifikovali
niektoré odlišnosti v patogenéze MHV-4556 oproti kmeňu MHV-68. Zistili sme, že v pľúcach myši dosahuje
titer infekčného MHV-4556 maximum už 3. deň p.i., kým u MHV-68 je maximum 6.deň p.i.. V ďalších dňoch
po infekcii sú titre MHV-4556 v pľúcach nižšie ako MHV-68, avšak kinetika “vyčistenia” vírusu z pľúc je u
MHV-4556 rovnaká ako u MHV-68. Počet kópií genómu oboch MHV kmeňov v pľúcach v plnej miere koreluje
s titrami infekčného vírusu. Počet kópií genómu MHV-4556 v krvi myši na 3. deň p.i. bol radovo vyšší ako
MHV-68. Zatiaľ čo 6 deň p.i. počet kópií MHV-68 vzrástol, u MHV-4556 sme zistili pokles. V nasledujúcom
období akútnej infekcie hladiny genómu MHV-4556 už dosahovali maximálne hodnoty, 21. dní p.i. dokonca
približne 3-krát vyššie ako u MHV-68.

Kľúčové slová: MHV-4556; MHV-68; akútna infekcia MHV; real time PCR; model Balb/c myši
Úvod a formulácia cieľa
Gamaherpesvírusy sú klinicky významné patogény ako v medicínskej, tak aj vo
veterinárnej oblasti. U svojich prirodzených hostiteľov spôsobujú infekcie, ktoré vyvolávajú
rôzne

druhy

ochorení,

lymfoproliferatívne

a

od

produktívnych

nádorové

ochorenia.

infekcií
Ako

lymfocytov
model

na

a epitélií
štúdium

až

po

ľudských

gamaherpesvírusov, najmä vírusu Epsteina Barrovej (EBV) a herpesvírusu asociovaného
s Kaposiho sarkómom (KSHV) je v súčasnosti intenzívne využívaný Myší herpetický vírus
(MHV) [1]. V súčasnosti je známych 8 izolátov MHV, izolovaných z dvoch druhov
hlodavcov – MHV-60, MHV-68, MHV-72 z hrdziaka hôrneho [Myodes (syn. Clethrionomys)
glareolus] a MHV-76, MHV-78, MHV-Šumava, MHV-4556 a MHV-5682 z ryšavky
žltohrdlej (Apodemus flavicollis) [2,3]. Najlepšie charakterizovaný, kompletne osekvenovaný,
je prototypový kmeň MHV-68 [4]. Neustále prebiehajúce štúdie ostatných kmeňov poukazujú
na ich vzájomné odlišnosti nielen na molekulárnej úrovni [5], ale aj v biologických
vlastnostiach [6]. Najnovšie štúdie MHV-72 ukázali, že okrem niektorých odlišností
v patogenéze, sa MHV-72 od MHV-68 odlišuje aj genómom [7].
Cieľom práce bolo charakterizovať niektoré biologické a molekulárne vlastnosti
MHV-4556 stanovením parametrov akútnej infekcie in vivo na modeli Balb/c myši.
Porovnali sme priebeh akútnej infekcie MHV-4556 a MHV-68 v dvoch orgánoch:
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v pľúcach, ktoré sú primárnym miestom replikácie vírusu a v krvi, ktorá distribuuje vírus v
organizme.
Vzhľadom na molekulárnu a funkčnú podobnosť niektorých génov MHV s génmi
iných gamaherpesvírusov, identifikácia unikátnych biologických a tiež molekulárnych
vlastností MHV-4556 môže významne prispieť k rozšíreniu poznatkov o mechanizmoch
interakcie vírus – hostiteľ. Výsledky štúdia MHV-4556 umožnia rozšíriť možnosti využitia
MHV pri štúdiu kľúčových otázok biológie ľudských gamaherpesvírusov, napr. EBV.

Materiál a metódy
Bunková línia a vírusy
Bunková línia BHK21, ATCC (CCL 10) bola kultivovaná v médiu DMEM s 10%
(v/v) FCS a gentamicínom (40 µg/ml). Pôvodné vírusy MHV-68 a MHV-4556 láskavo
poskytli Dr. J. Mistríková (Univerzita Komenského, Bratislava, SR) a Dr. B. Klempa
(Kolekcia vírusov, VÚ SAV, Bratislava, SR). Oba vírusy boli adaptované na bunky myších
mamárnych žliaz (NMuMG), dva krát jednoplakovo purifikované a stabilizované propagáciou
v bunkovej línii NMuMG. V práci boli používané klony f2.6 MHV-68 a i2.8 MHV-4556
množené na bunkovej línii BHK21.
Infekcia myší
Infikovali sme dva súbory 25-tich 6-týždňových BALB/c myší, vírusmi MHV-4556
alebo MHV-68, intranazálne dávkou 2x105 PFU/myš v objeme 50µl v ľahkej halothanovej
anestéze. Následne sme myšiam v piatich intervaloch po infekcii - 3, 6, 10, 14, 21 dní p.i.- po
cervikálnej dislokácii odobrali orgány a podrobili ich analýzam. V každom časovom intervale
sme analyzovali po 5 myší infikovaných s MHV-4556 alebo MHV-68 . Ako kontrolu infekcie
sme analyzovali súbor 10 neinfikovaných myší (v každom časovom intervale 2 myši).
Plaková titrácia (plaque assay)
Pľúca odobraté myšiam sme zhomogenizovali a titer infekčného vírusu v získanej
jednobunkovej suspenzii sme stanovovali metódou plakovej titrácie ako bolo popísané skôr
[8].
Real time PCR
Počet kópií vírusového genómu v pľúcach a v krvi sme vyhodnocovali metódou real
time PCR (Applied Biosystems), špecifickou amplifikáciou fragmentu génu ORF65 o
veľkosti 67 bp ako bolo popísané skôr [9]. Ako štandard sme používali plazmidovú DNA
pGEMT-Easy s naklonovaným génom ORF65. Reakčná zmes obsahovala real time PCR
master mix (Fermentas), primery forward a reverse (0,5µM každý), 200ng DNA každej

224

BIOLÓGIA

vzorky, 1ng štandardu (plazmidovej DNA). Každá vzorka bola analyzovaná v triplete,
výsledný počet kópií bol spriemerovaný. Počet kópií bol následne prepočítaný na daný orgán,
prípadne mililiter krvi.
Výsledky a Diskusia
Cieľom analýz bolo porovnať priebeh akútnej infekcie (od 3. do 21 dňa p.i) v dvoch
orgánoch t.j. v pľúcach a v krvi Balb/c myši infikovanej s rovnakou dávkou MHV-4556
alebo MHV-68 . V pľúcach sme infekčný vírus u oboch kmeňov detegovali na 3. až 10. deň
(Obr. 1). Na 14. a 21. deň klesla hladina infekčného vírusu pod detekovateľnú hranicu.
U myší infikovaných s MHV-4556 sme zaznamenali najvyšší titer infekčného vírusu
v pľúcach už na 3. deň p.i. (2,2x105 PFU/orgán). V nasledujúcich dňoch titer klesal na
1,7x104 a 3,5 PFU/orgán (6. a 10. deň p.i.). Po desiatom dni došlo k poklesu titra vírusu pod
hranicu detekovateľnosti, čo znamená, že došlo k „vyčisteniu“ infekčného vírusu z pľúc (14.
a 21. deň p.i.) (Obr. 1).
Pri infekcii s MHV-68 nastalo pomnoženie vírusu v pľúcach medzi 3. a 6. dňom p.i,,
kedy sme detegovali nárast titra infekčného vírusu z 1x105 na 5,5x105 PFU/orgán. Po šiestom
dni nastal pokles titra infekčného vírusu na 6 PFU/orgán (10. deň p.i.) a následne došlo k
„vyčisteniu“ infekčného vírusu z pľúc (clearing), čomu nasvedčuje pokles titra vírusu pod
hranicu detekovateľnosti (14. a 21. deň p.i.) (Obr. 1).

Obr. 1 Titer infekčného vírusu MHV-4556 a MHV-68 v pľúcach Balb/c myši počas akútnej infekcie

Z týchto výsledkov vyplýva, že na rozdiel od MHV-68, s maximom infekčného titra v
pľúcach v 6. dni p.i., k pomnoženiu MHV-4556 dochádza už v prvých dňoch infekcie, už na
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3. deň p.i.. Aj napriek kratšiemu času potrebnému pre dosiahnutie replikačného maxima sa
MHV-4556 vyčisťuje z pľúc s rovnakou kinetikou ako MHV-68.
Metódou real time PCR sme ďalej zistili, že počet kópií genómu oboch MHV kmeňov
v pľúcach počas akútnej infekcie v plnej miere koreluje s titrami infekčného vírusu (Obr.2).

Obr. 2 Počet kópií genómu MHV-4556 a MHV-68 v pľúcach Balb/c myši počas akútnej infekcie

Ako je znázornené na Obr.2, pri infekcii s MHV-68 počet kópií genómu v pľúcach na
6. deň, oproti 3. dňu mierne vzrástol z 1,8x1012 na 2,4x1012 kópií/orgán, čo predstavovalo
maximálnu dosiahnutú hodnotu. V nasledujúce dni (10., 14., 21. deň p.i.) počet kópií
kontinuálne klesal (3,9x109; 1,7x109; 1,6x109 kópií/orgán). Na rozdiel od MHV-68,
maximálny počet kópií MHV-4556 genómu sme detegovali už na 3. deň p.i. (1,7x1013
kópií/orgán). V nasledujúcich dňoch akútnej infekcie (6., 10., 14., 21. deň p.i.) počet kópií
genómu mierne kolísal pod hodnotou maxima v rozmedzí 8,7x1011 – 6,3x108 kópií/orgán.
Rýchlejšie dosiahnutie maxima infekčného titra v pľúcach už 3. deň p.i. u kmeňa
MHV-4556 pravdepodobne spôsobuje, že počas nasledujúcej akútnej fázy infekcie dosahuje
nižšie titre infekčného vírusu, ako aj menší počet kópií genómu ako MHV-68.
V ďalšej práci sme v jednotlivých časových intervaloch po infekcii stanovovali počet
kópií MHV-4556 alebo MHV-68 v krvi infikovaných myší pomocou real time PCR. Aj
napriek B-bunkovému tropizmu MHV vírusu, B-lymfocyty nie sú jediným a definitívnym
miestom replikácie vírusu a v krvi dochádza k limitnému množeniu vírusu, a preto hladina
vírusu v krvi u infikovaných jedincov počas celej infekcie kolíše v určitom rozhraní bez
extrémnych výkyvov. Limitné množenie vírusu v krvi potvrdili aj výsledky real time PCR,
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keď počet kópií genómov oboch nami sledovaných kmeňov kolísal medzi hodnotami 2,5x105
až 9,9x106 kópií/ml (Obr. 3).

Obr. 3 Počet kópií genómu MHV4556 a MHV68 v krvi Balb/c myši počas akútnej infekcie

Zistili sme, že na rozdiel od MHV-68, počet kópií genómu MHV-4556 v krvi dosiahol
úroveň viac ako 106 kópií genómu na ml krvi už na 3. deň p.i. (2x106 kópií/ml). Zatiaľ čo
u MHV-68 hladina genómu vírusu po 3. dni stúpla, u MHV-4556 nastal na 6. deň p.i. jemný
pokles (7,9x105 kópií/ml), ktorý sa ešte viac prehĺbil na 10. deň p.i. (2,5x105 kópií/ml). Na 14.
a 21. deň po infekcii hladiny vírusového genómu MHV-4556 v krvi už dosahovali maximálne
hodnoty, dokonca približne 3-krát vyššie (8,1 a 9,9x106 kópií/ml) ako u MHV-68.
V krvi myší infikovaných MHV-68 na 3. deň p.i. bola hladina vírusového genómu
najnižšia (2,8 x105 kópií/ml). Na 6. deň p.i. dosiahol počet kópií genómu MHV-68 úroveň
viac ako 106 kópií/ml krvi a nasledujúce dni akútnej infekcie (10., 14., 21. deň p.i.) dosiahnutá
úroveň pretrvávala s menšími odchýlkami (± 2,85x106 kópií/ml).

Záver
MHV-4556 sa v akútnej fáze infekcie Balb/c myši odlišuje od MHV-68 rýchlejším
nástupom replikácie v pľúcach, minimálne o 3 dni. MHV-4556 sa však z pľúc “vyčisťuje”
podobnou kinetikou ako MHV-68. So zistením skoršieho nástupu akútnej infekcie v pľúcach
koreluje aj rádove vyšší počet kópií genómu MHV-4556 v krvi vo veľmi skorej fáze infekcie,
konkrétne 3 dni p.i. Po 21. dni infekcie sme zistili v krvi trojnásobne vyšší počet kópií MHV4556 ako u MHV-68
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Účasť ERα v proliferačných účinkoch Bisfenolu A – in vitro štúdia
Tomáš Havránek, Mária Ficková
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Laboratórium bunkovej
endokrinológie, Vlárska 3, 833 06 Bratislava, Slovenská republika; tomas.havranek@savba.sk

Abstrakt
Bisfenol A (BPA) je endokrinný disruptor (ED) používaný v polymérnej forme pri výrobe plastov
a obalových materiálov, produktov dennej potreby. Uvoľňovanie monomérov BPA z obalov do potravín a
ovzdušia predstavuje stálu expozíciu populácie.
Práca sa zaoberá štúdiom proliferačných účinkov BPA v bunkách ľudského karcinómu prsníka (línia MCF-7).
Proliferačný účinok vysokých koncentrácii BPA je vyšší po 48h ako účinok samostatného estradiolu (E2).
Vzostupu proliferácie predchádza výrazné zvýšenie de novo syntézy DNA o 24h.
Vysoká dávka BPA (1x10-6M) už po 24h znížila expresiu p53 proteínu (vs E2, p<0,001), po dlhodobom pôsobení
(72h) je prítomný aj pokles účinkom nízkej koncentrácie (1x10-12M) BPA (vs E2, p<0,01). Zaznamenali sme
mierne zníženú expresiu Bax proteínu účinkom BPA (vs E2). Dlhodobý účinok (72h) vysokej aj nízkej dávky
BPA indukoval výrazný vzostup expresie Bcl-2 proteínu (vs E2, p<0,001). BPA po 48h významne stimuluje
expresiu ERα.

Kľúčové slová: bisfenol A; endokrinný disruptor; etradiol; MCF7; ERα; proliferácia; apoptóza.

Úvod a formulácia cieľa
Endokrinný disruptor (ED) je exogénna chemická látka alebo látka rastlinného pôvodu,
ktorá interferuje s funkciou endogénnych hormónov zodpovedných za udržiavanie homeostázy
a reguláciu

vývojových

procesov.

ED

ovplyvňujú

syntézu,

uvoľňovanie,

transport,

metabolizmus, väzbu, účinok alebo elimináciu prirodzených hormónov v organizme [1].
ED napodobujúce estrogénové účinky označujeme ako xenoestrogény, ktoré sa
v cieľových bunkách viažu na receptory pre estrogény a androgény.
Bisphenol A (BPA) je jedným z najznámejších xenoestrogénov. Používa sa hlavne ako
plastifikátor v polymérnej forme pri výrobe plastov, epoxidových živíc, stavebných materiálov,
obalov a plastických výrobkoch dennej potreby, je súčasťou zubných výplní. Depolymerizáciou
sa uvoľňuje do potravín a prostredia a dostáva sa tak do priameho kontaktu s človekom [2].
Estradiolu (E2) podobný účinok BPA je založený na jeho väzbe na cytozolový
estradiolový receptor α (ERα). Po vytvorení komplexu BPA-ERα vstupuje do jadra, tu mení
alebo ruší účinky prirodzeného E2-ERα komplexu na expresiu proteínov a génov.
Z mnohých štúdii v uplynulom období je predpokladaný alebo dokázaný priamy vplyv
BPA na zmeny v raste a metabolizme na bunkovej úrovni [3]. Hlavné účinky BPA na
organizmus sú podpora neoplastických procesov (karcinóm prsníka a prostaty), zmeny vo
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vývine jedinca, porucha fertility a predpokladajú sa účinky na stavbu a funkcie mozgu [4], ako
aj behaviorálne prejavy.
V súčasnosti je vplyv endokrinných disruptorov na vznik a rozvoj nádorových procesov
asi najdiskutovanejší. Ako vyplýva z množstva štúdii na in vitro modeloch je dokázaný účinok
niektorých látok na rast a proliferáciu buniek [5].
Okrem primárneho účinku ED na genóm bunky (DNA) sa predpokladajú aj ich
sekundárne účinky, napríklad, vplyv na rast už jestvujúcich nádorových buniek, interakcia
s onkovírusom, podpora expresie protoonkogénov a zmena na úrovni bunkovej imunity [6].
Predkladaná práca sa zaoberá in vitro štúdiom vplyvu BPA na proliferáciu buniek.
Použil sa model bunkových kultúr, ľudských buniek karcinómu prsníka (MCF-7)
charakterizovaných overexpresiou ERα.
Proliferačné pokusy sú vyhodnotené testom viability buniek (MTT test), testom de novo
syntézy DNA metódou inkorporácie BrdU. Analýza prítomnosti/expresie špecifických
proteínov sa vykonáva prostredníctvom Western blotu.
Proliferačné štúdie sme rozšírili o analýzu proteínov apoptózy, ktorej rozsah prispieva
k celkovému obrazu BPA indukovanej proliferácií nádorových buniek
Cieľom štúdie bolo:
1. zistiť účinok krátkodobého a dlhodobého pôsobenia ED bisfenolu-A na proliferáciu
ľudských nádorových buniek prsníka;
2. objasniť mechanizmus proliferačného účinku BPA na úrovni:
a. expresie proteínu estrogénového receptora ERα
b. expresie proapoptických p53, Bax a antiapoptického Bcl-2 proteínov.

Materiál a metódy
Všetky pokusy predkladanej práce sme uskutočnili na bunkovej línii MCF-7, ATCC
kód HTB-22. MCF-7 bunky sú adherentné bunky ľudského mamárneho epiteliálneho
karcinómu celosvetovo používané v in vitro štúdiách vzhľadom k ich výnimočným
vlastnostiam nadmernej expresie estrogénového receptora ERα.
Bunky boli kultivované v DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium; D-MEM; liquid; High
Glucose; Gibco; Invitrogen; Írsko) médiu s obsahom glukózy (4 500 mg/l) obohatenom o 10 %
(v/v) podiel fetálneho hovädzieho séra (FBS, Gibco; Invitrogen; Írsko), penicilín 12 mg/l (10
000 Units/ml), streptomycín 26 mg/l (10 mg/ml) (Penicillin/Streptomycin; 100 x Concentrate;
PAA; Rakúsko) a gentamycín 80 mg/l (Gentamicin liquid 50 mg/ml; Gibco; Invitrogen; Írsko).
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Proliferačné štúdie
V proliferačných pokusoch boli bunky inkubované v médiu RPMI 1640 (liquid; Gibco;
Invitrogen; Írsko) s prídavkom glutamínu 290 mg/l (L-glutamine; Sigma; USA). RPMI
kultivačné médium je identické na zloženie a množstvo obsahových látok a antibiotík s DMEM
médiom. Líši sa od neho neprítomnosťou fenolovej červene, nakoľko samotná fenolová červeň
má mierny estrogénový účinok [7].
Na rozdiel od bežnej kultivácie bolo použité FBS bez prítomnosti steroidných hormónov
(pripravené adsorbciou na čierne uhlie podľa rozpisu Soto A.M. a spol., 1997) [8]. Použitím
tohto séra sme vylúčili možnosť pôsobenia prirodzene sa vyskytujúcich steroidných hormónov
vo fetálnom hovädzom sére.
Pokusy sme zahájili nanesením suspenzie MCF-7 buniek (pasáž 8-20) na 96 jamkovú
mikrotitračnú platničku (8000 buniek / 1 jamka) v základnom DMEM 10% FBS médiu. Po
adherovaní buniek na dno platničky (24h) sme pokračovali v kultivácii v RPMI médiu s 2%
FBS-SF (48h) počas ktorej došlo k vyplaveniu/odstráneniu endogénnych steroidov. Testovanie
účinku E2 (β-Estradiol-Water Soluble; Sigma; USA) a BPA (Bisphenol A; Sigma; USA) sa
uskutočnilo v RPMI médiu s 5% FBS-SF v časovom rozsahu 24 až 72 hodín pri dennej výmene
média a testovaných látok v koncentračnom rozsahu 1 x 10-15 M až 1 x 10-6 M.
Proliferáciu buniek sme hodnotili MTT testom (MTTone Sulution Cells proliferation
Assay, CellTiter 96 ® AQueous Promega, USA) založenom na enzymatickej aktivite
mitochondriálnych sukcinyl dehydrogenáz. Intenzitu sfarbenia sme merali spektrofotometricky
pri vlnovej dĺžke 490nm (Epoch microplate spectrophotometer, Biotek, USA).
De novo syntézu DNA sme merali mierou inkorporácie syntetického nukleotidu
bromdeoxyuridínu (5-bromo-2'-deoxyuridine, BrdU) do de novo syntetizovanej DNA, použitím
ELISA kitu (Cell proliferation ELISA, BrdU Colorimetric Kit; ROCHE; Švajčiarsko). Mieru
inkorporácie sme merali spektrofotometricky pri 450nm (s referenciou 690nm) (Epoch
microplate spectrophotometer, Biotek, USA).

Expresia proteínov
Analýzu ERα, pro/antiapoptických proteínov sme vykonávali prostredníctvom delenia
solubilizovaných proteínov na SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate Poly Acrylamide Gel
Electrophoresis). Použili sme 12% SDS separačné gély hrúbky 1,0 milimetra s 15
elektroforetickými dráhami. Na jednu dráhu sme nanášali 25 µg solubilizovaných proteínov.
Elektroforeticky rozdelené proteíny sme preblotovali na membránu typu Hybond-P (PVDF
transfer membrane; GE Healthcare; USA). Membránu sme inkubovali s primárnou králičou
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protilátkou špecifickou voči p53 (sc-6243), Bax (sc-6236), Bcl-2 (sc-783) a ERα (sc-544)
všetky – (riedenie 1:500 v TBS-T; Santa Cruz Biotechnology Inc.; CA; USA). Nasledovala
inkubácia so sekundárnou protilátkou (mouse anti-rabbit IgG HRP: sc-2357) s konjugovanou
chrenovou peroxidázou (riedenie 1:5000 v TBS-T; Santa Cruz Biotechnology Inc.; CA; USA).
Expresiu proteínov sme detekovali pomocou chemiluminiscenčnej súpravy ECL plus (ECL
Plus Western Blotting Detection Reagents; Amersham Bioscences; Anglicko) na super citlivý
röntgenový film (Hyperfilm ECL; Amersham Bioscences; Anglicko).
Miera účinku vyjadrujeme ako percento účinku (%) vzhľadom na kontrolné
(neošetrené) bunky (= 100%). Výsledky uvádzame ako aritmetický priemer (X) ± stredná
chyba priemeru (SEM). Proliferačné štúdie (n=10) boli štatisticky vyhodnotené pomocou ttestu (počítačový program SigmaPlot 10). Štatistická analýza expresie pro/antiapoptických
proteínov (n=6) bola uskutočnená pomocou jednocestnej Anova analýzy s Bonferroniho testom
pre zistenie štatisticky významných rozdielov medzi skupinami a dávkami (počítačový program
GraphPad Prism). Za významný rozdiel sme považovali hladinu významnosti p < 0,05.

Výsledky a diskusia
Obr. 1 Medzi najvýznamnejšie zistenia našej štúdie patrí zistenie, že po pridaní nízkej dávky
E2 (1x10-10M) k bunkám nastáva už po krátkodobej stimulácii výrazný, ~140 % proliferačný
účinok. Pokles stimulačného účinku pri vyšších koncentráciách je prejavom nelineárneho
charakteru krivky dávkovej závislosti, tzv. hormézy. Koncentrácia maximálneho účinku E2 je
totožná s fyziologickou hladinou E2 v sére dospelej ženy [9]. Vysoké koncentrácie BPA
výrazne stimulujú proliferáciu MCF-7 buniek (vs E2) až po 48h pôsobení. Vzostupu
proliferácie predchádza o 24h výrazný vzostup de novo syntézy DNA (~200%; p<0,001 vs E2).
Dlhodobé (72h) pôsobenie BPA má však takmer identický stimulačný účinok na rast MCF-7
buniek ako samotný E2.
Obr. 2 Vysoká koncentrácia BPA (1x10-6M) už po krátkodobom pôsobení (24h) výrazne
znižuje expresiu proapoptického proteínu p53 (p<0,05 vs E2). Po dlhodobom pôsobení (72h)
pokles expresie proteínu p53 vykazuje už aj nízka dávka (1x10-12M) BPA (p<0,05 vs E2).
Mierny pokles expresie proapoptického proteínu Bax nebol štatisticky významný (vs E2). Po
dlhodobom pôsobení (72h) nízkej, ale aj vysokej koncentrácie BPA došlo k indukcii výrazného
vzostupu expresie antiapoptického Bcl-2 proteínu (p<0,001 vs E2). BPA po 48h významne
stimuluje expresiu ERα, pričom sa dá predpokladať jeho pozitívny proliferačný účinok na
bunky karcinómu prsníka (Obr. 3).
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V predkladanej štúdii podávame dôkaz o proliferačných a antiapoptických účinkoch BPA
v podmienkach in vitro, v bunkách ľudského mamárneho karcinómu (MCF-7). Potvrdili sme
všeobecne známy proliferačný účinok E2 na rast nádorových buniek exprimujúcich ERα [10].

Obr. 1 Stimulačný účinok estradiolu (E2) a bisfenolu-A
(BPA) na de novo syntézu DNA a proliferáciu MCF7
buniek: X ± SEM; ↓ p<0,05 (BPA vs. E2); t-test (n=10)

Obr. 2 Účinok estradiolu (E2) a bisfenolu-A (BPA)
na expresiu p53, Bax a Bcl-2 proteínov
v MCF-7 bunkách: X ± SEM; a,b,c = p<0,05;
aa=p<0,01; A,B,C=p<0,001; *= p<0,05
Anova (n=6)

Obr. 3 Účinok estradiolu (E2) a bisfenolu-A (BPA)
na expresiu ERα v MCF-7 bunkách: X ± SEM, A vs A; B vs B; p<0,05; Anova, n=6
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Záver
Na základe získaných výsledkov predpokladáme, že zvýšená expresia proteínu ERα
účinkom BPA môže podmieňovať zvýšenú expresiu antiapoptického Bcl-2 a zníženú expresiu
proapoptického p53 proteínu, čím môže prispievať k celkovému obrazu zvýšenej proliferácie
MCF-7 buniek.
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Abstrakt
Kontaminácia potravín patogénnymi baktériami spôsobuje veľké problémy spracovateľom aj
konzumentom. Pri zabezpečení mikrobiologickej nezávadnosti potravín sa čoraz viac uplatňuje použitie
bakteriofágov. V našej práci sme charakterizovali bakteriofág Vrk2, ktorý bol izolovaný z odpadovej vody.
Testovaním okruhu hostiteľov sme zistili, že fág najlepšie infikuje kmeň Cronobacter sakazakii 250907/17.
Porovnaním sekvencií náhodných úsekov fágovej DNA sme zistili, že fág Vrk2 je vysoko podobný na
salmonelový fág SPN3US z čeľade Myoviridae.

Kľúčové slová: bakteriofág; hostiteľská špecificita; Cronobacter.; Salmonella

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]. Cronobacter spp. je gramnegatívna baktéria patriaca do čeľade Enterobacteriaceae. Na
agarových platniach tvorí žlté alebo bezfarebné kolónie, ktoré môžu byť lesklého alebo
matného charakteru v závislosti od druhu média a kmeňa. Táto baktéria dokáže rásť v
pomerne širokom rozmedzí teplôt od 6 °C do 46 °C s teplotným optimom 37 - 43°C [3,4].
Prirodzený habitat tejto baktérie zatiaľ nebol zistený, aj keď bola izolovaná z rôznych
prostredí. Závažným problémom môže byť jeho prítomnosť v potravinách a v potravinárskych
prevádzkach. Za hlavný zdroj infekcií u novorodencov sa považuje kontaminovaná detská
sušená mliečna výživa, prípadne nástroje používané na jej prípravu [5]. Kmene Cronobacter
sú odolné voči vysušovaniu a niektoré aj voči zvýšenej teplote, čo zvyšuje pravdepodobnosť
prežitia v sušených potravinách [6]. Štandardná antibiotická liečba, ak je včas podaná, je
väčšinou úspešná, avšak vysoká mortalita a najmä rastúca rezistencia na antibiotiká si
vyžadujú hľadanie nových liečebných postupov. Pri liečbe infekcií a pri ochrane sušenej
mliečnej výživy pred kontamináciou Cronobacter spp. môže byť vhodnou alternatívou
využitie bakteriofágov [7].
Cieľom našej práce bolo charakterizovať bakteriofág Vrk2, ktorý bol izolovaný z
odpadovej vody na našom pracovisku v predchádzajúcom období ako možného kandidáta na
použitie v potravinárstve.
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Materiál a metódy
Bakteriálne kmene
V práci sme pracovali s kmeňmi C. sakazakii 130808/32, 3962/09, 250907/17,
121206/23 a LMG 5740 z Katedry molekulárnej biológie PriF UK, Bratislava.
Bakteriofágy
Bakteriofág Vrk2 bol izolovaný z čističky odpadových vôd vo Vrakuni.
Metódy
Izolácia bakteriofágov a príprava lyzátov: vzorky odpadovej vody sme kultivovali
s rôznymi kmeňmi Cronobacter spp.. 15 ml vody sme prefiltrovali cez bakteriologický
filter, pridali sme rovnaké množstvo 2x koncentrovaného LB média a 100 µl z rôznych
nočných kultúr Cronobacter spp.. Takto pripravené vzorky sme kultivovali 48 hodín pri
teplote 37°C. Po kultivácii sme pridali 20 µl chloroformu a bunky odstránili centrifugáciou.
Supernatant sme preniesli do čistej mikroskúmavky a uchovávali v prítomnosti malého
množstva chloroformu pri teplote 4-6°C.
Amplifikácia: lyzát z predchádzajúceho kroku sme v 20 ml LB média zmiešali
s bakteriálnou kultúrou v exponenciálnej fáze rastu a inkubovali 12 hodín pri 37°C. Po
inkubácii sme k lyzátu pridali chloroform, kultivovali na ľade, scentrifugovali a supernatant
sme použili v ďalších experimentoch.
Stanovenie titru: z fágového lyzátu sme pripravili sériu desiatkových 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
10 µl 1M CaCl2 a 2 ml vrchného 0,5% TOP agaru s teplotou 45°C a naliali na Petriho misku
s tuhou LB pôdou. Po inkubácii sme sledovali vznik zlyzovaných zón.
Izolácia fágov z jedného plaku: samostatný plak sme vyrezali sterilnou pipetovacou
špičkou a uvoľnili ho do 300 µl SM pufru. Pripravené vzorky sme kultivovali cez noc pri 4°C.
Hostiteľská špecificita, nanášanie fágových suspenzií na vrchný agar: na tuhú LB
pôdu sme aplikovali vrchný 0,5% TOP agar s bakteriálnou kultúrou a CaCl2. Po stuhnutí
TOP agaru sme na povrch naniesli neriedený a rôzne riedenia fágového lyzátu. Po zaschnutí
sme misky inkubovali 12 hodín pri 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. Izolovanú DNA a
produkty restrikčného štiepenia sme analyzovali elektroforézou v 1% agarózovom géli.
Klonovanie a sekvenovanie častí fágovej DNA: fágovú DNA sme naraz štiepili
restriktázami EcoRI a HindIII. Získané fragmenty sme klonovali do plazmidového vektora
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(pET 30a+, Novagen) a transformovali do kompetentných buniek Escherichia coli XL 1-Blue
(Stratagene). Vybrané rekombinantné plazmidy sme izolovali a sekvenovali pomocou
bioanalyzátora ABI PRISM 3130xl (Applied Biosystems) s kitom Big Dye Terminator 3.1.
Polymerázová reťazová reakcia: izolované fágy sme analyzovali metódou PCR
v 25 µl reakčnej zmesi (1x reakčný pufor, 200µM dNTP, 10 pmol primery, 1U Taq
polymeráza a 2 µl templátovej DNA). Prehľad použitých primerov je uvedený v Tab.1. Pre
všetky kombinácie primerov bol použitý rovnaký teplotný profil PCR: počiatočná denaturácia
94 °C 2 minúty, 30 cyklov (denaturácia 94 °C 30s, anelácia 58 °C 30s, polymerizácia 72 °C
45s), záverečná polymerizácia 72 °C 8 minút. PCR produkty sme analyzovali elektroforézou
v 1% géli Obr.1.
Tab.1 Priméry použité v práci
Názov

Sekvencia

V2F
V2R
V2-k8F
V2-k8R

ccgaagcaaactcaatggat
agaacgacaacgggacaatc
gaagatgagctacgggatgc
tagcgtttatgccgatgtca

V2-k19F
V2-k19R
V2-k21F
V2-k21R

tactggaacagggacgctct
tgcgctggtacagttgacat
ttttcagcagggttggattc
cgaatatcttccggcaactc

Veľkosť
produktu
558
663
680
551

Výsledky a diskusia
Bakteriofág Vrk2, ktorý je schopný infikovať kmene Cronobacter spp., bol izolovaný
z odpadovej vody z ČOV Vrakuňa na našom pracovisku v predchádzajúcom období. V našej
práci sme testovali vhodné indikátorové kmene na množenie fága Vrk2. Na Petriho miskách
s dvojitým agarom sme porovnali schopnosť fága Vrk2 lyzovať kmene C. sakazakii
3962/09/P, C. sakazakii 130808/32 a C. sakazakii 250907/17. Zistili sme, že fág nevytvára na
týchto kmeňoch jednotlivé plaky, ale len slabo viditeľnú lytickú zónu. Najvyššiu lytickú
aktivitu sme pozorovali na kmeni C. sakazakii 250907/17. Fágy nachádzajúce sa v lytickej
zóne sme izolovali z Petriho misky a prítomnosť bakteriofágu Vrk2 v preparáte sme testovali
metódou PCR s primermi V2F/V2R Obr.2. Pozitívne vzorky sme použili na izoláciu fága
a jeho charakterizáciu.
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A:

B:

Obr.2 A: Elektroforéza ôsmich vzoriek fágov izolovaných z Petriho misky- Dráha 1-4: Vyrezané plaky
z neriedenej vzorky kmeňa 250907/17, Dráha 5-8: Vyrezané plaky z neriedenej vzorky kmeňa 3962/09/P, Dráha
9: Pozitívna kontrola, Dráha 10: Negatívna kontrola, Dráha 11: Gene ruler 1 kbp plus DNA Ladder (Fermentas).
B: Elektroforéza kmeňa 250907/17- Dráha 1-5: Odpichnuté plaky z misky, na ktorej bol použitý lyzát
250907/17, Dráha 6: Pozitívna kontrola, Dráha 7: Negatívna kontrola, Dráha 8: Gene ruler 1 kbp plus DNA
Ladder (Fermentas).

V ďalšej časti práce sme charakterizovali genóm bakteriofága Vrk2. Chromozomálnu
DNA izolovanú pomocou Lambda Mini Kitu sme štiepili naraz restrikčnými endonukleázami
EcoRI a HindIII a klonovali do plazmidového vektora pET30a. Získané rekombinanty sme
analyzovali a sekvenovali (Tab.2). U viacerých nezávyslých klonov sme získali vysokú
podobnosť s fágom SPN3US infikujúcim salmonely. Na základe získaných sekvencií sme
navrhli primery špecifické pre fága Vrk2, ktorými sme overili prítomnosť fága v izolovaných
preparátoch Obr.2.
Tab.2 Sekvencie náhodných klonov DNA fága Vrk2

Plazmidový
klon

Veľkosť
DNA inzertu

Príbuzné sekvencie
v databáze GenBank

Podobnosť
(%)

Primery

V2-8
V2-9
V2-13
V2-14
V2-19
V-21
V2-23
V2-25
P1-7

> 800 bp
> 800 bp
776 bp
> 800 bp
> 800 bp
603 bp
> 800 bp
> 800 bp
> 800 bp

SPN3US
SPN3US
SPN3US
SPN3US
SPN3US
SPN3US
SPN3US
SPN3US
SPN3US

96
99
99
96
93
99
98
99
99

V2-k8F/ V2-k8R

V2F/V2R
V2-k19F/ V2-k19R
V2-k21F/ V2-k21R
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Obr. 1 Elektroforéza- primery- Dráha 1-7: Jednotlivé vzorky testované so sadou primerov V2-k8F a V2-k8R,
Dráha 8: Pozitívna kontrola, Dráha 9: Negatívna kontrola, Dráha 10-14 a 16-17: Vzorky testované so sadou
primerov V2-k19F a V2-k19R, Dráha 15: Gene ruler 1 kbp plus DNA Ladder (Fermentas), Dráha 18: PK, Dráha
19: NK, Dráha 20- 26: Vzorky testované so sadou primerov V2-k21F a V2-k21R, Dráha 27: PK, Dráha 28: NK,
Dráha 29: Gene ruler 1 kbp plus DNA Ladder (Fermentas).

Záver
V práci sme charakterizovali bakteriofág Vrk2. Testovaním okruhu hostiteľov sme
zistili, že fág najlepšie infikuje kmeň C. sakazakii 250907/17. Porovnaním sekvencií
náhodných úsekov fágovej DNA sme zistili, že fág Vrk2 je vysoko podobný s fágom
SPN3US z čeľade Myoviridae.
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Abstrakt
PB1-F2 proteín bol len nedávno objavený ako v poradí jedenásty translačný produkt vírusu chrípky
typu A. Jeho biologická funkcia v replikačnom cykle vírusu a patogenéze ochorenia nie je ešte úplne
determinovaná. Proteín vykazuje hostiteľsko aj kmeňovo variabilné vlastnosti s pleiotropným účinkom
v životnom cykle vírusu. Vzhľadom k významu a počtu ochorení každoročne vyvolaných vírusom chrípky typu
A je dôležité poznať funkcie a biologické vlastnosti proteínu modulujúceho patogenézu ochorenia, akým PB1-F2
proteín je. Pre štúdium a determináciu týchto vlastností sme pripravili delečnú knižnicu PB1-F2 proteínu
klonovaného v expresnom eukaryotickom vektore. Prítomnosť delécii jednotlivých klonov delečnej knižnice sme
overili sekvenovaním. Expresiu delečných variantov proteínu sme potvrdili imunofluorescenciou. Skonštruovaná
delečná knižnica je súčasťou výskumu molekulárno-biologických vlastností proteínu PB1-F2 s cieľom
identifikovať oblasti resp. jednotlivé aminokyseliny, ktoré odrážajú fenotyp vírusu chrípky typu A v interakcii
s hostiteľským systémom.

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; proteín PB1-F2; delečná knižnica; PB1 genofór

Úvod a formulácia cieľa
Vírusy chrípky typu A patria medzi obalené RNA vírusy s jednovláknovým
segmentovaným genómom negatívnej polarity. Taxonomicky sú začlenené v čeľadi
Orthomyxoviridae, spolu s vírusmi chrípky typu B, C a rodmi Thogotovirus a Isavirus.
V rámci čeľade i mimo nej, patrí k najvýznamnejším ľudským patogénom práve vírus chrípky
typu A. Vďaka svojim špecifickým biologickým vlastnostiam je schopný každoročne
vyvolávať epidémie a sporadicky pandémie s globálnymi následkami [1].
Osem segmentov genómu kóduje 12 doteraz známych proteínov. Hlavnými
glykoproteínmi obalu sú hemaglutinín (HA) a neuraminidáza (NA). Sú hlavnými antigénmi
vírusu a najviac ovplyvňujú virulenciu a hostiteľský okruh vírusu. Súčasťou lipidického obalu
je transmembránový proteín M2 s funkciou protónového kanála. Pod obalom sa nachádza
matrixový M1 proteín, ktorý interaguje s ribonukleoproteínovými segmentmi. Genetická
informácia vírusu je rozdelená do ôsmych segmentov jednovláknovej RNA negatívnej
polarity ((-) ssRNA). Tieto genofóry asociujú s nukleoproteínmi (NP) a polymerázovým
komplexom, pričom vytvárajú funkčné celky: ribonukleoproteínové komplexy - RNP.
Polymerázový komplex je tvorený tromi proteínmi: PB1, PB2 a PA. PB1 proteín je nositeľom
polymerázovej aktivity. PB2 proteín viaže cap štruktúru 5‘-konca bunkových pre-mRNA [1].
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PA proteín sprostredkuje jej odštiepenie a využitie ako primera pre syntézu vírusových
mRNA [2]. NS1 proteín zohráva úlohu v interakcii vírusu s imunitným systémom hostiteľa.
Je antagonistom interferónu a má pleiotropný účinok. Alternatívnym zostrihom prepisu NS1
RNP segmentu vzniká NS2/NEP proteín, ktorý zabezpečuje export RNP segmentov z jadra do
cytoplazmy hostiteľskej bunky.
RNP segment kódujúci PB1 podjednotku polymerázového komplexu kóduje
z alternatívneho čítacieho rámca aj krátky proteín PB1-F2 a proteín N40, ktorý predstavuje
z N-konca skrátený variant PB1 proteínu [1][3]. Význam a funkcia týchto dvoch proteínov nie
je ešte úplne známa. Proteín PB1-F2 bol objavený len nedávno. Nebol dokázaný v zrelých
viriónoch, a teda je neštruktúrnym proteínom s molekulovou hmotnosťou 10,5 kDa,
s polčasom rozpadu 20-30 minút [4]. Doterajšie výskumy naznačujú jeho pleiotropný účinok
v replikačnom cykle vírusu a interakcii s hostiteľom, avšak pre vírus nie je esenciálny. In
silico analýza naznačuje až 75% výskyt funkčných ORF pre PB1-F2 proteín v sekvenciách
PB1 RNA segmentov. Majoritné zastúpenie pritom majú proteíny s dĺžkou 90 a 57
aminokyselín. Dĺžka však varíruje od 52 do 106 aminokyselín [5]. Proteín sa vyznačuje
hostiteľsko aj kmeňovo variabilnými vlastnosťami. Pôsobí ako faktor virulencie a napomáha
sekundárnym bakteriálnym infekciám. Predlžuje perzistenciu vírusu v pľúcach. C-koniec
obsahuje

MTS

(mitochondrial

targeting

sequence)

formovanú

pozitívne

nabitým

amfipatickým α-helixom, ktorý interaguje s vnútornou mitochondriálnou membránou, z čoho
vyplývajú jeho proapoptotické vlastnosti [6]. Zistená bola interakcia PB1-F2 proteínu
s podjednotkou PB1 polymerázového komplexu a vplyv tejto interakcie na zvýšenie expresie
PB1 podjednotky, a tým aj expresie iných vírusových proteínov. Za interakciu PB1 s PB1-F2
je zodpovedná jeho N-terminálna časť [7]. V prostredí bunky podlieha rýchlej proteazómovej
degradácii. Proteín je substrátom fosforylačných enzýmov a jeho fosforylácia je nevyhnutná
pre proapoptotickú aktivitu [8]. PB1-F2 inhibuje indukciu produkcie interferónov typu I [9].
Aktuálnosť témy vírusu chrípky typu A a ochorenia s ním spojené, ako aj zvyšujúci sa
význam PB1-F2 proteínu vo virulencii, replikačnom cykle vírusu a interakcii s imunitným
systémom hostiteľa, nás viedla k vytvoreniu delečnej knižnice proteínu. Táto bude mocným
nástrojom pri identifikácii konkrétnych oblastí proteínu zodpovedných za jeho biologické
funkcie.

Materiál a metódy
Pre štúdium biologických vlastností PB1-F2 proteínu vírusu chrípky typu A (IAV)
sme sa rozhodli skonštruovať delečnú knižnicu proteínu s využitím metódy delečnej PCR. Na
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vytvorenie knižnice sme použili multifunkčný expresný vektor pTriEx4, do ktorého bola
naklonovaná sekvencia PB1-F2 proteínu (87 aa) z laboratórneho kmeňa vírusu A/PR/8/34.
Úvodným krokom do konštrukcie delečnej knižnice bol návrh primerov. Primery sme navrhli
tak, aby sa vždy nasledujúca delécia čiastočne prekrývala s predchádzajúcou a výsledným
produktom bol súbor delečných mutantov pokrývajúcich celú dĺžku proteínu (Obr. 1).
Celkovo sme navrhli 17 párov primerov, 5‘-fosforylovaných, ktoré zavádzali 10 aminokyselín
dlhú deléciu do proteínu PB1-F2. Následne boli navrhnuté primery použité v PCR
mutagenéze (Finnyzymes, Phusion® Site-Directed Mutagenesis Kit). PCR reakcia bola
prevedená podľa odporúčaní výrobcu na základe protokolu priloženého k uvedenému kitu. Po
delečnej PCR mutagéze sme linearizované konštrukty recirkularizovali pomocou Quick T4
DNA ligázy a následne nimi transformovali kompetentné bunky E. coli DH5α. Transformanty
sme vysiali na tuhé LB médium s ampicilínom (70 µg.ml-1). Po narastení bakteriálnych
kolónii, sme pomocou metódy PCR colony screening vybrali vhodné klony pre overenie
expresie mutovaného proteínu. MDCK bunky sme transfekovali vybranými delečnými
konštruktmi (Fermentas, Turbofect™ in vitro transfection reagent) a inkubovali 24 hodín.
Potom sme expresiu mutantných proteínov PB1-F2 overili nepriamou imunofluorescenciou.
Na primárnu detekciu bol použitý mix monoklonových protilátok AG55 a LB66, riedených
v 1% králičom neimúnnom sére v PBS a vysýtených cez noc na MDCK peletoch. Ako
sekundárna sonda slúžil králičí anti-myší a kozí anti-myší polyklonový konjugát
fluoresceínizotiokyanátu, 100-krát riedené v 1% králičom neimúnnom sére v PBS. Konštrukty
pozitívne v imunofluorescencii sme odoslali na sekvenačnú analýzu.

Obr. 1 Schematické znázornenie jednotlivých delécii vzhľadom k celému proteínu PB1-F2
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Výsledky a diskusia
Jednotlivé delečné konštrukty proteínu PB1-F2 boli pripravené delečnou PCR
mutagenézou pôvodného plazmidu pTriEx4 s naklonovanou sekvenciou PB1-F2 proteínu
laboratórneho kmeňa vírusu A/PR/8/34 (Obr. 2).

Obr. 2 Linearizované konštrukty po delečnej PCR mutagenéze, overenie po izolácii z gélu, pTriEx4 PB1-F2 del
x-y (5499 bp)

Ligáciou recirkularizovanými delečnými konštruktmi sme transformovali kompetentné bunky
E. coli DH5α. Po ampicilínovej selekcii na pevnom LB médiu, sme metódou PCR colony
screening vybrali vhodné klony (Obr. 3 a 4) k otestovaniu expresie mutovaného proteínu
PB1-F2. Expresiu sme overili nepriamou imunofluorescenciou (Obr.5). Konštrukty pozitívne
v imunofluorescencii sme odoslali na sekvenačnú analýzu, ktorá potvrdila nami zavedené
delécie u všetkých sedemnástich mutantov delečnej knižnice.

Obr. 3 Miniprepová analýza vybraných konštruktov (pTriEx4 PB1-F2 del x-y) po PCR colony screeningu
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Obr.4 Miniprepová analýza vybraných konštruktov (pTriEx4 PB1-F2 del x-y) po PCR colony screeningu

Obr. 5 Detekcia expresie delečných mutantov proteínu PB1-F2, zelená/FITC – PB1-F2 del x-y, modrá/DAPI –
jadrá, pozitívna kontrola – intaktný PB1-F2 klonovaný v pTriEx4
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Záver
Metódou delečnej PCR mutagenézy sa nám podarilo vytvoriť delečnú knižnicu
proteínu PB1-F2 vírusu chrípky typu A, ktorej funkčnosť sme overili imunofluorescenciou
a správnosť delécii sekvenovaním. Vytvorená delečná knižnica je súčasťou rozsiahlejšieho
výskumu biologických vlastností PB1-F2 proteínu.
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Reprodukčné parametre inváznej populácie býčka čiernoústeho
(Neogobius melanostomus Pallas, 1814) v slovenskom úseku Dunaja
-predbežné výsledky
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Abstrakt
Býčko čiernoústy má vysoký invázny potenciál a obrovský expanzívny rozptyl. V úspešnom
kolonizovaní nových území mu pravdepodobne pomáha vhodná reprodukčná stratégia. Tá mu umožňuje
vytvorenie potomstva aj v prostrediach s neustále sa meniacimi podmienkami. Cieľom práce bolo: 1.
Analyzovať flexibilitu životných prejavov populácií býčka žijúcich v rôznych biotopoch (Karloveské rameno –
menej stabilný biotop, Čunovo-stabilnejší biotop). 2. Zistiť, či sa disturbancia, ktorá sa vyskytla v priebehu roka
2010 na lokalite Karloveské rameno prejavila na reprodukčných parametroch tejto populácie. Na dosiahnutie
cieľov bolo potrebné analyzovať reprodukčné parametre jedincov býčka z oboch lokalít. Populácia býčka
z Karloveského ramena mala v porovnaní s populáciou z Čunova štatisticky preukazne väčší celkový priemer
oocytov, aj priemer oocytov v jednotlivých veľkostných skupinách a vyššiu priemernú hodnotu
gonadosomatického indexu. Absolútna plodnosť a relatívna plodnosť bola u karloveskej populácie nižšia i
napriek tomu, že daná populácia mala väčší interval hodnôt absolútnej plodnosti.

Kľúčové slová: reprodukčné parametre; absolútna plodnosť; oocyty; gonadosomatický index
Úvod a formulácia cieľa
Býčko čiernoústy sa za posledné desaťročia rozšíril z pôvodnej ponto-kaspickej oblasti
výskytu do riek (stredný a horný úsek Dunaja, Rýn, Sáva, Morava), pobrežných oblastí morí
(Baltické a Severné more ) a kontinentov (Severná Amerika), v ktorých sa nikdy predtým
nevyskytoval [1, 2, 3]. Ide o druh s vysokým inváznym potenciálom, dobre sa prispôsobujúci
novým podmienkam prostredia [4]. Úspešné invázne druhy sa vyznačujú rôznorodými
vlastnosťami, medzi inými najmä fenotypovou plasticitou a flexibilitou v životných
prejavoch. Tie invázne organizmy zvýhodňujú a umožňujú im lepšie sa prispôsobiť
podmienkam nového prostredia [4, 5]. Flexibilitu životných prejavov možno účinne skúmať
na pozadí teórie alternatívnych ontogenéz a inváznom potenciáli sladkovodných rýb [6]. Tá
hovorí o tom, že úspech inváznych druhov v kolonizovaní nových oblastí je pravdepodobne
skrytý v ich posunoch na altriciálno-prekociálnych ontogenetických trajektóriách, teda vo
vhodne zvolenej reprodukčnej stratégii. To znamená, že invázne druhy sa vedia prispôsobiť
danému prostrediu aj vďaka zmenám v reprodukcii, a to najmä v reprodukčných parametroch.
Flexibilitu životných prejavov je možné skúmať na inváznych populáciách býčka
čiernoústeho žijúcich v rôznych biotopoch. Hlavným cieľom predloženej práce bolo
analyzovať flexibilitu životných prejavov populácií býčka čiernoústeho, t.j. zistiť či existujú
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štatisticky preukazné rozdiely medzi populáciou z Karloveského ramena a populáciou
z Čunovskej zdrže. Stabilnejší biotop predstavovala populácia pochádzajúca z Čunovskej
zdrže, ktorá tlmí veľké kolísanie vodnej hladiny (výkyvy max. 0,6m). Menej stabilný biotop
predstavovalo Karloveské rameno, kde dochádzalo v priebehu roka k výrazným disturbaciámkolísanie výšky vodnej hladiny v rozpätí 5 metrov (Obr. 1) [7]. Vzhľadom na to, že sa v
Karloveskom ramene v danom roku vyskytla disturbancia (zvýšenie výšky vodnej hladiny zo
4 na 8 metrov) bolo druhým cieľom zistiť, či sa táto disturbancia prejavila na reprodukčných
parametroch tejto populácie.

Obr. 1 Kolísanie výšky vodnej hladiny v priebehu roka 2010 na lokalitách
Karloveské rameno
a Čunovo

Materiál a metódy
Všetky jedince použité na analýzy (n= 424 samíc) boli zbierané v roku 2010 v
Karloveskom ramene a Čunovskej zdrži udicami a elektrickým agregátom. Materiál bol
fixovaný 4% roztokom formaldehydu. Dĺžka tela (anglicky standard length ) a celková dĺžka
tela (anglicky total length) bola zmeraná posuvným meradlom, následne bola zistená
hmotnosť tela pred a po pitve a hmotnosť gonád použitím váh KERN ABJ. U všetkých samíc
boli zisťované reprodukčné parametre ako kolísanie gonadosomatického indexu, počet
neresových dávok za sezónu, veľkosť oocytov a absolútna a relatívna plodnosť.
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Gonadosomatický index (GSI) bol definovaný ako pomer hmotnosti gonád
a hmotnosti tela bez vnútorností, vyjadrený v percentách. Absolútna a relatívna plodnosť
samíc bola vypočítaná gravimetrickou metódou. Absolútna plodnosť bola vyhodnocovaná ako
celkový počet oocytov prítomných v ováriách samíc. Relatívna plodnosť bola vypočítaná ako
počet oocytov na 1 g hmotnosti tela samice bez vnútorností [8]. Veľkosť a veľkostné
kategórie oocytov boli analyzované pomocou 50 náhodne vybraných a zmeraných oocytov.
Rozdiely medzi populáciami z Karloveského ramena a Čunovskej zdrži boli
vyhodnotené pomocou štatistických testov (Mann-Whitneyho U-test, T-test, F-test).

Výsledky a diskusia
V karloveskej populácii dosahovali samice (n=198) dĺžku tela v rozpätí od 42 do 107
mm (priemerná hodnota 64,5 mm) a celkovú dĺžku tela od 51 do 130 mm (priem. hod. 79
mm). Telesná hmotnosť spadala do intervalu 2,04 až 37,12 g (priem. hod. 8,20 g) a hmotnosť
tela bez vnútorností sa pohybovala od 1,68 do 32,47 g (priem. hod. 7 g). Reprodukčné
parametre z predneresového a neresového obdobia boli analyzované u 92 samíc, ktorým sa
v ováriách počas daného obdobia vytvorilo niekoľko veľkostných skupín oocytov. Dve
veľkostné skupiny oocytov boli sformované u 34% samíc. Priemer I.skupiny oocytov bol od
0,06 do 0,91 mm (priem. hod. 0,29 mm) a priemer II.skupiny oocytov sa pohyboval od 0,48
do 2,35 mm (priem. hod. 1,27 mm). U 33% samíc boli zreteľné tri veľkostné skupiny
oocytov, a to v nasledovných intervaloch: pre I. skupinu od 0,06 do 0,65 mm (priem.hod. 0,25
mm), pre II.skupinu od 0,44 do 1,21 mm (priem.hod. 0,73 mm) a III.skupinu od 1,01 do 2,58
mm (priem.hod. 1,78 mm). Dve a tri veľkostné skupiny oocytov predstavovali pravdepodobne
jednotlivé neresové dávky, ktoré by boli vyneresené počas danej reprodukčnej sezóny.
Celková veľkosť oocytov z predneresového a neresového obdobia bola v rozpätí od 0,04 do
2,58 mm (priem.hod. 0,56 mm). Počas daného reprodukčného obdobia kolísal
gonadosomatický index od 0,13 do 21,51% (priem. hod. 4,56%), kde nízke hodnoty indexu
predstavovali nezrelé alebo už vyneresené samice (Obr. 2). Hodnoty absolútnej plodnosti
karloveskej populácie spadali do intervalu od 1950 do 22142 oocytov (priem.hod. 4581
oocytov) a relatívnej plodnosti od 224,7 do 1682,3 oocytov.g-1 (priem.hod. 727,4 oocytov.g1

).
Samice (n=226) z čunovskej populácie mali dĺžku tela v rozpätí od 23 do 113 mm

(priem.hod. 62,4 mm) a celkovú dĺžku tela od 28 do 139 mm (priem.hod. 76,7 mm). Telesná
hmotnosť spadala do intervalu od 0,6 do 45,2 g (priem. hod. 8,3 g) a hmotnosť tela bez
vnútorností od 0,50 do 40,13 g (priem. hod 7,03 g). Reprodukčné parametre z predneresového
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a neresového obdobia boli analyzované u 100 samíc. V predneresovom a neresovom období
sa u 28 % vytvorili dve veľkostné skupiny oocytov. Priemer oocytov I.skupiny bol od 0,06 do
0,87 mm (priem. hod. 0,23 mm) a priemer oocytov II.skupiny sa pohyboval od 0,40 do 2,14
mm (priem. hod. 1,08 mm). Tri veľkostné skupiny oocytov sa vytvorili u 27 % samíc.
Veľkosť I. skupiny bola od 0,05 do 0,65 mm (priem.hod. 0,19 mm), II.skupiny od 0,33 do
1,16 mm (priem.hod. 0,65 mm) a III.skupiny od 0,91 do 2,34 mm (priem.hod. 1,73 mm).
Celková veľkosť oocytov v predneresovom a neresovom období bola v rozpätí od 0,04 do
2,34 mm (priem.hod. 0,42 mm). Počas tohto obdobia bol gonadosomatický index v intervale
od 0,10 do 22,84% (priem.hod. 3,64%) (Obr. 2). Absolútna plodnosť mala hodnoty od 1232
do 16403 oocytov (priem.hod. 5806 oocytov) a relatívna plodnosť od 323,9 do 3568,9
oocytov.g-1 (priem.hod. 1004,2 oocytov.g-1).

Obr. 2 Priebeh zmien GSI populácie býčka čiernoústeho v priebehu reprodukčného cyklu v roku 2010,
z lokalít Karloveské rameno
a Čunovo
prerušovaná čiara znárorňuje chýbajúce hodnoty GSI v jednotlivých dátumoch, hodnoty sú len
názorné a nepredstavujú reálne kolísanie GSI
vertikálne čiary znázorňujú rozsah hodnôt GSI od minima po maximum
Kosoštvorce spojené trendovou čiarou predstavujú priemerné hodnoty GSI

Záver
Z predbežných výsledkov analýz možno usúdiť, že jedince z oboch lokalít dosahovali
počas roka porovnateľné hmotnostné aj telesné rozmery. Hodnoty ich reprodukčných
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parametrov z predneresového a neresového obdobia sa však odlišovali. Populácia býčka
z Karloveského ramena (menej stabilný biotop) mala v porovnaní s populáciou z Čunova
(stabilnejší biotop) väčší celkový priemer oocytov a aj priemer oocytov v jednotlivých
veľkostných

skupinách,

čo

korešpondovalo

aj

s vyššou

priemernou

hodnotou

gonadosomatického indexu (Mann-Whitney U Test, U=15869, p<0,01) tejto populácie.
Absolútna plodnosť (T-test, t=-3,21, p<0,01) a relatívna plodnosť (T-test, t=-4,40, p<0,01)
bola u karloveskej populácie nižšia i napriek tomu, že daná populácia mala väčší interval
hodnôt absolútnej plodnosti. Z uvedených čiastkových výsledkov vyplýva, že medzi oboma
populáciami boli v reprodukčných parametroch štatisticky preukazné rozdiely, čo potvrdzuje
očakávanú mieru flexibility. Táto flexibilita sa dokonca prejavila aj bezprostrednou reakciou
populácie z Karloveského ramena, ktorá pravdepodobne reagovala na disturbanciu spôsobenú
zvýšenou vodnou hladinou preukazne vyššími hodnotami GSI a možno aj ďalšou neresovou
dávkou navyše, oproti populácii z Čunova. Avšak na zistenie vplyvu disturbancií na
kvantifikovateľné reprodukčné parametre bude potrebné urobiť ich celoročnú analýzu. Až tá
nám totiž umožní komplexnejší pohľad na zmeny v reprodukčných parametroch a životných
prejavoch býčka v biotopoch s rozdielnou mierou disturbancií.
Poďakovanie
Za vedenie pri práci ďakujem Prof. RNDr. Vladimírovi Kováčovi, CSc. Za cenné rady
alebo pomoc v teréne ďakujem Mgr. Danielovi Gruľovi a Mgr. Barbore Števove. Tento
výskum bol podporený agentúrou VEGA, projekt 1/0641/11 a grantom UK/179/2011.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Corkum L. D., Sapota M. R., Skóra K. E. (2004) Biol. Invasi. 6(2), p. 173

[2]

Copp G. H., Bianco P. G., Bogutskaya N., et al. (2005) J. Appl. Ichthyol. 21(4), p. 242

[3]

Kornis M. S., Mercado-Silva N., Vander Zanden M. J. (2012) J. Fish Biol. 80, p. 235

[4]

Balážová-Ľavrinčiková M., Kováč V. (2007) Freshwater bioinvaders: Profiles,
distribution and threats. Springer, Berlin, p. 275

[5]

Fox M. G., Vila-Gispert A., Copp G. H. (2007) J. Fish Biol. 71, p. 56

[6]

Kováč V. (2010) Grzimek's animal life encyclopedia-Evolution. Gale, p. 14

[7]

Slovenský hydrometeorologický ústav (2010) Hydrologické údaje z vodomernej stanice
5140 Dunaj - Bratislava a 5138 Dunaj - Čunovo, dáta poskytnuté 26.1.2012

[8]

Holčík J., Hensel K. (1972) Ichtyologická príručka. Obzor, Bratislava, p. 220

250

BIOLÓGIA

Zmena dĺžkovej štruktúry pleskáča malého (Abramis bjoerkna Linnaeus, 1758)
vo vzťahu k dennej dobe
Ján Horváth
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; johny.horvath@gmail.com

Abstrakt
Počas meniacej sa dennej doby sa menila dĺžková a druhová štruktúra spoločenstva plytkých príbrežných
habitatov (hĺbka 15 - 100 cm). Počas noci vzrastá zastúpenie Abramis bjoerkna v týchto habitatoch. Tento druh je
v malých počtoch a menších rozmeroch prítomný počas celého dňa, ale k večeru sa početnosť menila a zvyšovala sa
aj dĺžka jedincov. V nočných hodinách bolo zastúpenie tohto druhu v litorálnej zóne približne 74 % a denných 33 %.

Kľúčové slová: Abramis bjoerkna; Morava; dĺžková štruktúra; príbrežný habitat
Úvod a formulácia cieľa
Distribúcia rýb nížinných tokov medzi príbrežnými habitatmi a voľnou vodou je výrazne
závislá na dennej dobe. To znamená, že druhové zloženie plytkých príbrežných zón sa mení
medzi dňom a nocou, pričom rôzne druhy reagujú na zmeny intenzity osvetlenia odlišne. Vplyv
dennej doby na veľkostnú štruktúru prítomných druhov je málo známy. Na overenie predpokladu,
že dĺžka rýb je v rôznej dennej dobe odlišná sme použili údaje o jednom z dominantných druhoch
rýb (Abramis bjoerkna), ktoré sa vyskytovali v plytkých príbrežných zónach rieky Morava.

Materiál a metódy
Modelová lokalita je plytký pobrežný biotop. Na výskum sme vybrali lokalitu na rieke
Morava. Lokalita je neďaleko obce Vysoká pri Morave asi 19 rkm od ústia do Dunaja. Substrát
na pláži tvoria štrky a štrkopiesky.
Údaje sme zbierali v roku 2011 v letnom období. Na zber sme použili malú záťahovú sieť
(2x5m, 6 mm veľkosť očiek), na úseku dĺžky 100 m po prúde rieky, každé dve hodiny počas 24 hodinového cyklu. Ulovené ryby sme určili na mieste do druhu, zmerali a následne vypustili po
prúde pod oblasťou výlovu. Ryby sme určili podľa Kottelata a Freyhoffa [1] a dĺžku rýb sme
určili ako dĺžku od špičky hlavy po poslednú šupinu násadca chvostovej plutvy (štandardná
dĺžka).
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Na štatistické vyhodnotenie dát sme použili Kruskal – Wallisov test a Mann-Whitney
párové porovnanie v programe PAST [2]. Vizuálne sme rozdiely zobrazili box plotmi.

Výsledky a diskusia
Na základe získaných údajov a ich vyhodnotení box plotmi sú jasne viditeľné rozdiely
dĺžkovej štruktúry pleskáča malého počas dňa a noci (obr. 1). Pri spresnení rozdielov Kruskal –
Wallisovým testom (tab.1) sme potvrdili tieto rozdiely. Dĺžka pleskáča od súmraku postupne
rástla až dosiahla mediánový vrchol o 22:00, kedy medián bol 68.5 mm. V nočných hodinách
tvoril pleskáč až 74% všetkých ulovených rýb. Pri svitaní a tesne po ňom dĺžka prudko klesá a
o 8:00 dosahuje medián dĺžok minimálnych hodnôt 38 mm a tento trend pokračuje aj v priebehu
dňa. Početnosť klesá v priemere na 33% všetkých ulovených rýb. K zhodným záverom a
podobným výsledkom dospeli Wolter a Freyhof [3] na rieke Odra, kde zistili, že tento typicky
potamálový druh je cez deň prítomný najmä v strede toku rieky a v litorálnej zóne sa zdržuje
najmä v noci. V nočných hodinách zaznamenali oveľa väčšie jedince ako cez deň. K podobným
záverom dospel aj Kubečka a Duncan [4] na rieke Temža. Využitím hydroakustických metód
sledovali najmä zmenu biomasy a dĺžku jedincov v litoráli a strede prúdu počas dňa. Vysoké
hodnoty biomasy v noci indikovali v pobrežných habitatoch väčšie jedince [4]. Príslušný druh
rýb sa však hydroakustickým prístrojom nedal v tom čase určiť. Ďalšími pozorovaniami sa
zistilo, že hlavnými druhmi určujúcimi zmenu biomasy a denných a nočných druhov je Abramis
bjoekrna a Romanogobio vladykovi (Fang, 1943) [3].

Obr. 1 Dĺžková štruktúra Abramis bjoerkna na rieke Morava v roku 2011
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Tab. 1 Kruskal – Wallisov test pre Moravu 2011 (p = 4.797E-09)
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Záver
Dodnes nie sú úplne známe dôvody dennej dynamiky rýb, ale Wolter a Freyhof [3]
zhrnuli pravdepodobné dôvody dennej dynamiky rýb v jazerách a riekach a sú vysvetľované:
1. environmentálnym gradientom, napr. obsahom rozpusteného kyslíka, [4, 5], teplotou vody [6],
alebo rýchlosťou prúdenia [7];
2. potravnou aktivitou [7, 8, 9];
3. prítomnosťou predátorov [8, 10, 11]
Poznatky o dennej dynamike rýb na veľkých riekach poskytujú oveľa komplexnejšie údaje o
ichtyofaune nížinného toku a mali by byť inkorporované v monitoringu ichtyofauny týchto tokov,
pretože druhy obývajúce voľnú vodu sú dôležité indikátory ekologického stavu toku.
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Klimatická a geografická variabilita vo veľkosti tela a fekundite
v populáciách jašterice živorodej Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
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Abstrakt
Mnoho stavcov vykazuje geografickú variabilitu v life-history znakoch. Zdroje variability sú
prisudzované adaptáciám na lokálne klimatické factory ako teplota alebo precipitácia, iné biotické factory
zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Rozhodli sme sa študovať geografickú a klimatickú variabilitu vo veľkosti tela a
fekundite v 64 populáciách jašterice živorodej Zootoca vivipara. Variabilita vo veľkosti tela bola zapríčinená
rozdielmi v dĺžke sezóny. Samice z populácií s kŕatkou sezónnou aktivitou boli v priemere väčšie a dospievali pri
väčšej veľkosti ako samice s dlhšou sezónnou aktivitou. Inter-populačná variabilita vo fekundite bola výhradne
vysvetlená rozdielmi medzi viviparnými a oviparnými populáciami. Taktiež, samice z vyšších zemepisných šírok
produkovali relatívne menej mláďat ako samice z nižších zemepisných šírok.

Kľúčové slová:ekogeografická variabilita, life-history znaky, intrašpecifická variabilita, jašterica živorodá

Úvod a formulácia cieľa
Študovanie príčin a dôsledkov morfologickej variability je jednou z hlavných tém
evolučnej biológie a ekológie [1]. Plazy vo všeobecnosti vykazujú nesmiernu diverzitu vo
svojich životných stratégiách. Príbuzné druhy žijúce na rovnakom území sa často odlišujú v
spôsobe rozmnožovania, vo veku pohlavnej dospelosti, v determinácii pohlavia, v počte a
veľkosti mláďat, ako aj v počte znášok počas sezóny [2]. Medzi najvýznamnejšie faktory
prostredia, ktoré majú vplyv na znaky life-history patrí precipitácia, dostupnosť potravy,
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populačná hustota, avšak najviac prác sa zameralo na vplyv teploty [3]. Vysvetľuje sa to tým,
že teplota ovplyvňuje väčšinu aspektov správania a fyziológie ektotermných živočíchov [3].
Taktiež pravdepodobne najznámejšie ekologické pravidlo, Bergmannovo pravidlo, opisuje
negatívny vzťah medzi veľkosťou tela a environmentálnou teplotou (nadmorskou
výškou/zemepisnou šírkou) ako výsledok zlepšenej schopnosti endotermných živočíchov
udržiavať teplo [4]. Hoci nebolo Bergmannovo pravidlo pôvodne opísané pre ektotermné
organizmy, isté skupiny jednoznačne vykazujú tento trend [5].
Vo všeobecnosti, väčšina ektotermných organizmov rastie pomalšie a dospieva neskôr
pri nižších experimentálnych teplotách (tzv. „temperature-size rule, [6]). Je to spôsobené tým,
že jedince v chladných oblastiach predlžujú fázu somatického rastu a pohlavne dospievajú
neskôr. Ale keďže predĺžené obdobie juvenilnje fázy výrazne znižuje pravdepodobnosť, že
jedinec pohlavne dospeje a vyprodukuje nejaké potomstvo, neskoršia maturácia bude výhodná
iba ak chladné prostredie poskytuje nejakú selekčnú výhodu (napr. vyššia fekundita lebo
zvýšené prežívanie [7]).
Hoci má teplota priamy vplyv na mnohé fyziologické a behaviorálne procesy
ektotermov, väčšina jašterov behaviorálne termoreguluje a udržuje relatívne konštantnú
teplotu tela [3]. Ako dôsledok, jedince z teplejšieho prostredia nemusia nevyhnutne dosahovať
vyššiu teplotu tela ako jedince z chladnejšieho prostredia. V čom sa ale budú líšiť, je
množstvo času, ktoré strávia na svojej preferovanej teplote tela počas aktivity. Dĺžka aktivity
determinuje koľko energie jedinec alokuje to reprodukcie, pretože väčšina procesov spojených
s metabolizmom je maximalizovaná na preferovanej teplote tela [3,8]. Môžme teda očakávať,
že jedince s dlhšou sezónnou aktivitou budú rásť rýchlejšie a dosiahnu reprodukčnú veľkosť
tela skôr. Preto u jašterov, selekcia na life-history znaky sa bude skôr prejavovať cez rozdiely
v dĺžke aktivity, než cez rozdiely v priemernej environmentálnej teplote [8].
Našim cieľom bolo študovať geografickú a klimatickú variabilitu vo veľkosti tela a
fekundite v populáciách jašterice živorodej (Zootoca vivipara Jacquin). Jašterica živorodá je
veľmi vhodný modelový systém na študovanie tejto problematiky, pretože má najväčší areál
rozšírenia spomedzi všetkých terestrických plazov, obýva nížiny aj vysoké nadmorské výšky
a fylogenetické vzťahy medzi populáciami sú relatívne dobre preštudované. Zamerali sme sa
na testovanie dvoch špecifických hypotéz: 1) rozdiely v dĺžke aktivity budú skôr vplývať na
veľkosť tela ako rozdiely v priemernej environmentálnej teplote; 2) nevýhody spojené s
dlhšou sezónnou aktivitou budú kompenzované výhodami (e.g. zvýšená fekundita alebo
prežívanie; [9]).
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Materiál a metódy
Podarilo sa nám identifikovať 64 rôznych oviparných a viviparných populácií (3677
jedincov) v celom areále rozšírenia jašterice živorodej (Obr. 1). Údaje o rôznych life-history
znakoch sme získali z našich terénnych výskumov, prípadne z publikovaných prác iných
autorov. Znaky, ktoré sme zbierali zahŕňajú: minimálna, maximálna a priemerná veľkosť tela
(snout-vent length; SVL) pohlavne dospelých samíc, minimálny vek prvej reprodukcie,
priemerná veľkosť znášky a sklon vzťahu medzi veľkosťou tela a fekunditou. Táto premenná
charakterizuje ako fekundita narastá s veľkosťou tela samíc v každej populácii [9]. V prípade,
že oviparné samice produkovali dve znášky počas sezóny, vo všetkých analýzach sme použili
priemernú hodnotu.
Údaje o zemepisnej šírke a nadmorskej výške sme získali priamo z publikovaných
prác alebo určili pomocou programu WordClim (http://www.worldclim.org/). Ďalšie
environmentálne premenné, ktoré sme zahrnuli boli: priemerná teplota počas dĺžky aktivity
a dĺžka aktívnej sezóny. Informáciu o dĺžke sezóny sme získali z publikovaných prác alebo
vlastným pozorovaním v teréne. Na analyzovanie vzťahov medzi znakmi samice
a environmentálnymi premennými sme použili mnohonásobné lineárne regresie.

Výsledky a diskusia
Najvýznamnejší prediktor variability v priemernej veľkosti tela bola dĺžka sezóny.
Samice jašterice živorodej boli väčšie v populáciách s krátkou sezónnou aktivitou (Tab. 1),
zatiaľčo nadmorský výška, zemepisná šírka, priemerná environmentálna teplota a spôsob
reprodukcie nekorelovali s veľkosťou tela. Samice jašterice živorodej dosahovali väčšiu
maximálnu veľkosť tela v severnejších oblastiach, v porovnaní so samicami z južnejších
populácií (Tab. 1).
Veľkosť tela má vo všeobecnosti vplyv na fekunditu. Jašterice z viviparných populácií
produkovali relatívne viac mláďat ako samice z oviparných populácií (5,94 ± 0.18SE vs. 4,65
± 0.3SE). Oviparné populácie tiež vykazovali strmší sklon vzťahu medzi veľkosťou tela
a fekunditou. Populačno-špecifický sklon regresie bol tiež ovplyvnený zemepisnou šírkou.
Samice zo severnejších populácií mali vyšší nárast fekundity na jednotku nárastu veľkosti tela
(Tab. 1).
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Tab. 1 Výsledky analýz mnohonásobných lineárnych regresií medzi environmentálnymi premennými
a minimálnou, priemernou, maximálnou veľkosťou tela (SVL); priemernou fekunditou a sklonom regresie medzi
veľkosťou tela-fekunditou v študovaných populáciách jašterice živorodej.
zdroj
SE
t
p
β
nadmorská výška
0.0009
0.0016
0.5528
ns
zemepisná šírka
0.0275
0.0936
0.2933
ns
dĺžka sezónnej aktivity
-2.8044 0.6666 -4.2072 <0.001
teplota počas aktivity
0.1018
0.2594
0.3923
ns
spôsob reprodukcie
1.4313
1.0408
1.3751
ns
min SVL
nadmorská výška
0.001
0.0011
0.8472
ns
zemepisná šírka
0.1178
0.2191
0.5377
ns
dĺžka sezónnej aktivity
-2.6530 1.1722 -2.2632
<0.05
teplota počas aktivity
0.4536
0.5586
0.8121
ns
spôsob reprodukcie
-0.3559 2.3696 -0.1502
ns
max SVL
nadmorská výška
0.0005
0.0018
0.2466
ns
zemepisná šírka
0.2982
0.0942
3.1654
<0.05
dĺžka sezónnej aktivity
-1.3929 1.0347 -1.3463
ns
teplota počas aktivity
0.1737
0.4775
0.3639
ns
spôsob reprodukcie
0.4273
2.0252
0.211
ns
fekundita
nadmorská výška
-0.0004 0.0004 -0.9555
ns
zemepisná šírka
-0.0218 0.0281 -0.7737
ns
dĺžka sezónnej aktivity
0.0307
0.2914
0.1053
ns
teplota počas aktivity
-0.0688 0.0936 -0.7357
ns
spôsob reprodukcie
1.3902
0.3469
4.0070 <0.001
SVL-fekundita
nadmorská výška
0.053
0
0.1008
ns
zemepisná šírka
-0.0113 0.0032 -3.4957
<0.05
dĺžka sezónnej aktivity
0.0659
0.0474
1.3908
ns
teplota počas aktivity
-0.0002 0.0004 -0.5844
ns
spôsob reprodukcie
-0.0110 0.0114 -0.9663 <0.001
β - regresný koeficient; SE - stredná chyba priemeru; t - hodnota t-testu; p - hodnota signifikancie
priemerná SVL

Obr. 1 Mapa ukazujúca areál rozšírenia jašterice živorodej (Z. vivipara) a distribúcia študovaných populácií
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Naše analýzy ukázali, že geografická variabilita vo veľkosti tela jašterice živorodej je
spôsobená rozdielmi v dĺžke sezónnej aktivity, zatiaľčo rozdiely v priemernej teplote nemali
vplyv na žiaden zo študovaných znakov. Bergmannovo pravidlo sa u tohto druhu nepotvrdilo.
Dĺžka sezónnej aktivity sa pohybovala od troch do šesť a pol mesiacia v študovaných
populáciách. Samice s krátkou dĺžkou sezóny boli v priemere väčšie a mali väčšiu minimálnu
veľkosť tela napriek tomu, že rástli pomalšie. Vysvetľuje sa to tým, že samice predlžujú fázu
somatického rastu a odkladajú reprodukciu na neskôr (napr. ruské populácie 3-4 roky,
belgická populácia dva roky a nížinná francúzska populácia jeden rok). Je dôležité si
uvedomiť, či posunutie maturácie v populáciách s krátkou sezónnou aktivitou iba
neodzrkadľuje neschopnosť samíc dosiahnuť požadovanú (minimálnu) veľkosť tela. Samice
žijúce v oblastiach s krátkou dĺžkou sezóny, ktoré boli väčšie ako minimálna reprodukčná
veľkosť tela, však pokračovali v raste a posúvali maturáciu na ďalšiu sezónu. Aká môže byť
výhoda oneskorenej pohlavnej dospelosti? Jeff Arendt [9] vo svojom teoretickom modeli
ukázal, že evolúcia väčšej veľkosti tela a neskorej reprodukcie je výhodná, ak jedince z
pomaly rastúceho prostredia vykazujú strmší sklon vzťahu medzi veľkosťou tela a fekunditou.
Táto hypotéza ale nepotvrdila naše výsledky, keďže dĺžka sezóny nekorelovala so vzťahom
veľkosť tela-fekundita.
Druhým možným vysvetlením môžu byť rozdiely v prežívaní samíc. Môžme očakávať,
že samice s dlhšou aktivitou majú vyššiu mortalitu (zvýšené riziko predácie), a teda nižšiu
očakávanú dĺžku života [7]. Teória life-history za takýchto okolností predikuje evolúciu
skorej reprodukcie pri menšej veľkosti tela [1]. Táto hypotéza je tiež konzistentná s
výsledkami komparatívnej analýzy, v ktorej vek pohlavnej dospelosti pozitívne koreloval s
adultným prežívaním plazov [10]. Môžme skonštatovať, že nižšia mortalita môže vysvetliť
posunutie reprodukcie v populáciách jašterice živorodej s krátkou sezónnou aktivitou.
Zaujímavým zistením bola negatívna korelácia medzi zemepisnou širkou a sklonom
vzťahu veľkosťou tela-fekundita. Samice zo severnejších oblastí produkovali relatívne menej
mláďat ako samice z južnejších oblastí. Pretože väčšina variability vo fekundite je pripisovaná
rozdielom vo veľkosti vajec/mláďat [11], existujúci trend môže v skutočnosti odzrkadľovať
kompromis medzi počtom a veľkosťou mláďat pozdĺž latitudinálneho gradientu. Hoci
nemáme dostatok dát na testovanie tejto hypotézy, pozitívna korelácia medzi zemepisnou
šírkou a maximálnou veľkosťou tela naznačuje, že samice zo severnejších oblastí sú staršie a
majú vyššiu očakávanú dĺžku života. Samice si preto môžu dovoliť znížiť reprodukčnú
investíciu a použiť ušetrené zásoby v nasledujúcej sezóne [12].
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Záver
Ukázali sme, že značná geografická variabilita vo veľkosti tela je lepšie vysvetlená
rozdielmi v dĺžke sezónnej aktivity, než rozdielmi v priemernej environmentálnej teplote.
Naše výsledky naznačujú, že rozdiely v aktivite sú spojené so zmenami v mortalite počas
dospelosti. Geografická variabilita vo fekundite je ovplyvnená výhradne spôsobom
reprodukcie (oviparita vs. viviparita). Dĺžka sezóny tak môže predstavovať dôležitý faktor
evolúcie life-history znakov mnohých ektotermných živočíchov.
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Abstrakt
Polychlórované bifenyly (PCB) sú industriálne xenobiotiká interagujúce s regulačnými systémami a
nebezpečné najmä pre mláďatá. Negatívne účinky sa pozorujú najmä u vtákov, u ktorých sú deponované do
žĺtka. Preto sme sa v našej práci zamerali na účinky PCB na samice prepelíc japonských, ako aj na
transgeneračný prenos účinkov PCB, ktorý sme hodnotili kvalitou vajec a životaschopnosťou mláďat. Ako
maternálne efektory sme analyzovali hladiny maternálneho testosterónu v žĺtku a koncentrácie imunoglobulínov
Y v plazme matiek a mláďat, ako aj v žĺtku vajec znesených prepelicami exponovanými zmesi kongenérov Delor
106. Hladiny maternálnych androgénov vo vajci sa nezmenili v porovnaní s hladinami pred podávaním PCB.
Nezistili sme zmeny v koncentráciách imunoglobulínov Y, ale znížená hmotnosť Fabríciovej burzy mláďat
naznačuje poškodenie iných súčastí imunitného systému, čo je v súlade so známymi imunosupresívnymi
účinkami PCB. Zvýšená hmotnosť žĺtkových vakov mláďat naznačuje zhoršené využitie zásobných látok s
negatívnymi dôsledkami na životaschopnosť mláďat matiek exponovaných PCB.

Kľúčové slová: PCB; expozícia; transgeneračný prenos, prepelica japonská.

Úvod a formulácia cieľa
Prítomnosť polychlórovaných bifenylov (PCB) je v súčasnosti možné dokázať takmer
vo všetkých zložkách prírodného prostredia. Ide o skupinu halogénovaných aromatických
uhľovodíkov s vysokým stupňom bioakumulácie a perzistencie v prostredí [1]. Vznikajú
ľudskou priemyselnou činnosťou a do organizmu prenikajú cez gastrointestinálny trakt z
potravy a vody, cez pľúca vdýchnutím z ovzdušia, ako aj cez kožu pri priamom dotyku [2]. Po
expozícii sa v tele metabolizujú prostredníctvom pečeňových enzýmov naviazaných na
cytochróm P450 [3]. Predpokladá sa, že počas procesu biodegradácie týchto molekúl
dochádza aj k odbúravaniu telu vlastných látok a poškodeniu hepatocytov, v dôsledku čoho
pečeň hypertrofuje [3, 4].
U exponovaných zvierat sú PCB deponované do tukového tkaniva alebo sú z tela
odstraňované [5]. PCB uložené v tukovom tkanive môžu negatívne zasahovať do viacerých
regulačných mechanizmov organizmu [1, 5, 6]. Organizmus sa dokáže zbaviť týchto
cudzorodých látok len v malej miere vylúčením so žlčou do tráviaceho traktu alebo prenosom
do plodu počas vývinu [7]. Samice vtákov deponujú do rastúceho folikulu množstvo
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zásobných látok, predovšetkým lipoproteínov, prostredníctvom ktorých sa do žĺtka dostávajú
aj lipofilné xenobiotiká, ktoré okrem účinkov na neuroendokrinný systém môžu pôsobiť aj
imunosupresívne [8].
Preto cieľom našej práce bolo zhodnotiť dôsledky expozície prepelíc japonských
polychlórovaným bifenylom na materský organizmus, na koncentrácie maternálnych
androgénov a protilátok v žĺtku, ako aj na kvalitu vajec a biologickú kvalitu potomstva matiek
exponovaných PCB.

Materiál a metódy
V pokusoch

boli

použité

samice

prepelice

japonskej

(Coturnix

japonica)

z reprodukčného chovu akreditovaného na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV
v Ivanke pri Dunaji. Samice boli chované v konštantných podmienkach prostredia pri
svetelnom režime 14 hodín svetla a 10 hodín tmy so začiatkom svetlej fázy o 6:00. Kŕmené
boli kompletnou kŕmnou zmesou pre úžitkové nosnice HYD 10, ktorú mali spolu s vodou
k dispozícii ad libitum. Teplota v chovnej miestnosti sa pohybovala v rozmedzí 21-24˚C. Do
pokusu sme zaradili 12 samíc (6 PCB skupina a 6 kontrolná skupina), ktoré boli chované so
samcami v pomere 2:1. Cudzorodé látky sme podávali perorálne v želatínovej kapsule
naplnenej komerčným prípravkom Delor 106 (0,1 ml olivového oleja na 100 g živej hmotnosti
prepelice), ktorý obsahuje 50 % zmesi jednotlivých kongenérov PCB [9]. Kontrolným
samiciam sme aplikovali kapsule naplnené olivovým olejom. Aplikácia PCB prebiehala
dvakrát do týždňa. Po ukončení aplikácie (3 týždne) sme prepelice dekapitovali a krv zachytili
do heparinizovaných skúmaviek, z ktorej sme zisťovali hodnoty hematokritu. Následne sme
stanovili diferenciálny počet bielych krviniek (heterofily, eozinofily, bazofily, lymfocyty,
monocyty) po zafarbení Pappenheimovou panoptickou metódou v 200 leukocytoch na
preparát a vyhodnocovali pod svetelným mikroskopom (CARL ZEISS, Jena, Nemecko) pri
1000- násobnom zväčšení. Zvyšok krvi sme odstredili a plazmu uskladnili pri teplote -20 ˚C
do uskutočnenia ďalších analýz. Následne sme vykonali anatomickú pitvu, vypreparovali
pečeň, slezinu, srdce, ovárium, ovidukt a folikuly a všetky orgány sme odvážili s presnosťou
na 0,1g.
Na zistenie transgeneračného prenosu PCB sme analyzovali vajcia prepelíc počas
trvania celého pokusu. Vajcia kontrolných aj experimentálnych samíc z posledného týždňa
pokusu sme inkubovali v liahni Bios Midi (Sedlačany, ČR). Inkubácia prebiehala
v konštantnej teplote 37,5 ˚C ± 0,2 ˚C, v stálej tme a relatívnej vlhkosti 50-60 %
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s automatickým otáčaním vajec každé 3 hodiny. Na 15. deň inkubácie sme vajcia premiestnili
do doliahne (teplota vyššia o 0,3 ˚C, vlhkosť 70-80 %, bez otáčania) do boxov. Na druhý deň
po vyliahnutí sme mláďatá odvážili a usmrtili rýchlou dekapitáciou. Vykonali sme rovnaké
testy ako pri exponovaných samiciach. Pri anatomickej pitve sme u mláďat vypreparovali a
odvážili pečeň, Fabriciovu burzu a žĺtkový vak.
Hladiny testosterónu v žĺtku folikulov a vajec sme merali rádioimunoanalytickou
metódou [10] a titer protilátok sme detekovali enzymoimunologickou metódou [11], pričom
pri meraní koncentrácií testosterónu a protilátok v žĺtku sme vzorky najskôr extrahovali.
Použité stanovenia sme najskôr validovali pre podmienky v našom laboratóriu.
Vplyv podávaného xenobiotika na dospelé prepelice a ich orgány, ako i orgány mláďat
exponovaných samíc, sme hodnotili t-testom a rozdiely v jednotlivých parametrov kvality
vajec pred a po aplikácii PCB sme hodnotili párovým t-testom.

Výsledky a diskusia
Štatistická analýza nepreukázala vplyv podávania PCB na telesnú hmotnosť ani
u exponovaných samíc, ani u ich mláďat. Hmotnosti orgánov kontrolných a PCB
exponovaných samíc (sleziny, srdca, vaječníka, folikulov) sa nelíšili v absolútnych, ani
v relatívnych hodnotách. Prepelice exponované PCB mali vyššiu hmotnosť pečene ako
v absolútnych (t=-2,838; p<0,05), tak aj v relatívnych (t=-2,863; p<0,05) hodnotách
v porovnaní s kontrolnými samicami. Predpokladáme, že došlo k naviazaniu xenobiotika na
arylhydrokarbónový receptor, čím sa indukovali enzýmy zo super rodiny cytochrómu P450
(CYP1, CYP2 a CYP3) v pečeni [3], v dôsledku čoho pečeň exponovaných samíc
hypertrofovala.
Hodnoty hematokritu vykazovali trend k nižším hodnotám u zvierat ovplyvnených
PCB, i keď predchádzajúce štúdie ukázali vzostupnú tendenciu u exponovaných samíc [7].
Analýza nepreukázala vplyv PCB na početnosť jednotlivých skupín leukocytov v bielom
krvnom obraze zvierat. V hladinách plazmatických IgY protilátok sme nezistili rozdiely medzi
experimentálnou a kontrolnou skupinou samíc.
Štatistická analýza preukázala významný vplyv aplikovaného PCB na niektoré
parametre kvality vajec. Po 2-týždňovom podávaní PCB sa v experimentálnej skupine zvýšila
hmotnosť vajec (t=3,625; p<0,05), hmotnosť žĺtka (t=4,407; p<0,01) ako aj šírka vajec
(t=3,695;p<0,05). Hmotnosť škrupiny sa nemenila, čo je v čiastočnom rozpore so staršími
prácami [12], analyzujúcimi parametre vajec po aplikácii PCB a demonštrujúcimi nižšiu
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hmotnosť škrupiny vajec ovplyvnených samíc s negatívnymi dôsledkami na liahnivosť.
V ďalšej fáze sme sledovali vplyv podávaného PCB na vnútornú kvalitu vajec.
Nezistili sme vplyv na koncentráciu ani obsah testosterónu v žĺtku znesených vajec po
aplikácii xenobiotika. Podávanie PCB neovplyvnilo koncentrácie maternálnych protilátok
v žĺtku.
Transgeneračný účinok per os podávaného Deloru 106 na ďalšiu generáciu prepelíc
japonských sme hodnotili na základe živej hmotnosti mláďat a hmotností jednotlivých
orgánov. Jednodňové mláďatá PCB exponovaných samíc mali v porovnaní s kontrolou nižšiu
hmotnosť žĺtkového vaku v absolútnych (t=-2,825; p<0,01) aj relatívnych hodnotách
(t=-2,795; p<0,01) (Obr. 1).
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Obr. 1 Absolútna (A) a relatívna (B) hmotnosť žĺtkového vaku 1-dňových mláďat kontrolných (K)
a exponovaných prepelíc japonských polychlórovaným uhľovodíkom (PCB) v dávke 20 mg na 100 g živej
hmotnosti po dobu 2 týždňov. Hodnoty sú zobrazené ako priemer ± SEM pre 14 mláďat v skupine, ** p < 0,01

Hmotnosť Fabríciovej burzy bola u mláďat vyliahnutých z vajec prepelíc exponovaných
PCB nižšia ako u kontrol, tak pri vyjadrení v absolútnych hodnotách (t=3,462; p<0,01), ako aj
po prepočte na živú hmotnosť vyliahnutých mláďat (t=3,002; p<0,01) (Obr. 2).
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Obr. 2 Absolútna (A) a relatívna (B) hmotnosť Fabríciovej burzy 1-dňových mláďat kontrolných (K)
a exponovaných prepelíc japonských polychlórovaným uhľovodíkom (PCB) v dávke 20 mg na 100 g živej
hmotnosti po dobu 2 týždňov. Hodnoty sú zobrazené ako priemer ± SEM pre 14 mláďat v skupine, ** p < 0,01
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Pečeň mláďat samíc exponovaných PCB bola signifikantne ťažšia v porovnaní s mláďatami
kontrolných samíc (t=-2,128; p<0,05), a to aj pri vyjadrení k hmotnosti tela jedincov
(t=3,807; p<0,001) (Obr. 3), čo potvrdzuje transgeneračný prenos týchto cudzorodých látok
[14].
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Obr. 3 Absolútna (A) a relatívna (B) hmotnosť pečene 1-dňových mláďat kontrolných (K) a exponovaných
prepelíc japonských polychlórovaným uhľovodíkom (PCB) v dávke 20 mg na 100 g živej hmotnosti po dobu 2
týždňov. Hodnoty sú zobrazené ako priemer ± SEM pre 14 mláďat v skupine, * p < 0,05; *** p < 0,001.

Biely krvný obraz mláďat samíc exponovaných PCB sa nelíšil v porovnaní s kontrolnými
mláďatami.

Záver
Dvojtýždňová expozícia PCB vyvolala u prepelíc japonských viaceré negatívne reakcie.
Zaznamenali sme hypertrofiu pečene matiek a ich mláďat, čo potvrdzuje hepatotoxický
účinok PCB. Zvýšená hmotnosť žĺtka a folikulov naznačuje zmenené hormonálne riadenie
ukladania zásobných látok do žĺtka, ale obsah a koncentrácia maternálnych androgénov vo
vajci sa nezmenili v porovnaní s obsahom pred podávaním PCB. Nezistili sme zmeny
v koncentráciách imunoglobulínov Y v žĺtku a v plazme matiek i mláďat, ale znížená
hmotnosť Fabríciovej burzy mláďat naznačuje poškodenie iných súčasti imunitného systému
mláďat, čo je v súlade s publikovanými imunosupresívnymi účinkami PCB. Zvýšená
hmotnosť neabsorbovaných žĺtkových vakov demonštruje, že vzhľadom na prenos PCB
z matiek na potomstvo dochádza k zhoršeniu využiteľnosti zásobných látok deponovaných
matkou do žĺtka, čo môže mať negatívne dôsledky na životaschopnosť mláďat.
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Abstrakt
Analýza nekódujúcich oblastí DNA nám poskytuje dôležitú informáciu – kto je pôvodcom biologického
materiálu. Pri niektorých trestných činoch je ale rovnako dôležitý aj druh biologickej stopy (napr. krv, sperma,
sliny a pod.). mRNA a miRNA profilizácia sú nové metódy na identifikáciu druhu biologického materiálu vo
forenznej stope, ktoré využívajú tkanivovo-špecifickú expresiu mRNA a miRNA. Tieto nové metódy umožňujú
súčasnú koextrakciu DNA, čím sa rieši dôležitá otázka získania DNA profilu a informácie o druhu biologického
materiálu z tej istej časti forenzného materiáu. Naša práca naznačuje, že miRNA profilizácia je vhodný nástroj na
rozlíšenie krvi, vaginálnych sekrétov a menštruačnej krvi, vrátane zmesí, čím vypĺňa medzeru v konvenčných
metódach na identifikáciu druhu biologického materiálu.

Kľúčové slová: krv; sperma; sliny; menštruačná krv; vaginálne sekréty; mRNA; miRNA

Úvod a formulácia cieľa
Sekvencia DNA, analyzovaná v nekódujúcich oblastiach, umožňuje jednoznačnú
identifikáciu druhu biologického materiálu. Napriek veľkej informatívnosti tejto sekvencie je
ešte stále množstvo dôležitých informácií, ktoré nedokáže odhaliť. Vzhľadom na to, že vo
všetkých bunkách určitého jedinca sa nachádza v princípe rovnaká sekvencia DNA, metódy
založené na analýze sekvencie tejto molekuly nedokážu napríklad určiť, akého druhu je daný
biologický materiál (napr. krv, sperma, sliny, pokožka a pod.) [1, 2]. V niektorých prípadoch
je ale dôležitá práve táto informácia. Druh biologického materiálu zohráva veľmi dôležitú
úlohu pri vyšetrovaní trestných činov, ktoré boli spáchané v domácom prostredí ako aj pri
vyšetrovaní trestných činov spojených so sexuálnym násilím.
Konvenčné metódy na identifikáciu druhu biologického materiálu majú niekoľko
nevýhod: vysoká pravdepodobnosť falošnej pozitivity; vysoká spotreba vzorky, pretože sa
musia vykonávať v sériách; neexistencia špecifických testov pre vaginálne sekréty
a menštruačnú krv; nemožnosť paralelnej analýzy DNA a určenie druhu biologického
materiálu, čo môže viesť k dezinterpretácii pôvodcu biologického materiálu v stope [3].
Vzhľadom na tieto skutočnosti je cieľom našej práce vývoj robustnej a reprodukovateľnej
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metódy na identifikáciu druhu biologického materiálu vo forenznej stope, hlavne v spojitosti
so sexuálnym násilím, a jej zavedenie do rutinnej forenznej praxe.
Naša práca využíva analýzu tkanivovo-špecifickej expresie dvoch typov RNA (mRNA
a miRNA) ako nástroj na odlíšenie krvi, menštruačnej krvi, slín, spermy a vaginálnych
sekrétov. Keďže existujú metodiky, ktoré umožňujú koextrakciu RNA a DNA, zároveň by sa
tým vyriešil problém potreby určenia profilu páchateľa a typu tkaniva z tej istej časti stopy.
Metóda založená na analýze mRNA, mRNA profilizácia, bola prvýkrát publikovaná
v roku 2003. Výhodou mRNA profilizácie je vysoká špecificita, možná automatizácia metódy,
znížená spotreba vzorky a identifikácia DNA profilu pôvodcu biologického vzorky vďaka
kompatibilite s DNA extrakčnými metódami [3].
miRNA profilizácia využíva micro-RNA (miRNA). miRNA sú trieda malých
nekódujúcich RNA dĺžky 18-24 nukleotidov, ktoré hrajú dôležitú regulačnú úlohu v mnohých
bunkových procesoch. V roku 2009 bola uverejnená prvá štúdiu, ktorá sa zaoberala využitím
miRNA vo forenznej genetike. Autori vo svojej práci poukazujú, že hoci sú všetky sledované
miRNA exprimované vo všetkých sledovaných telesných sekrétoch a tkanivách, líšia sa v ich
kvantite. Vo vzťahu ku housekeeping génu je potom možné stanoviť druh biologické
materiálu v danej vzorke [4].
Cieľom našej práce je využiť publikované poznatky o mRNA aj miRNA profilizácii,
tieto metódy zoptimalizovať a vyhodnotiť vhodnosť ich zavedenia do forenznej praxe.

Materiál a metódy
Vzorky v tejto práci boli samostatné zdroje biologického materiálu: krv (30µl, čerstvá
z poranenia, bez látok proti zrážaniu), menštruačná krv (na vatovej tyčinke), sperma (50µl,
zmrazená), sliny (50µl, čerstvé) a vaginálne sekréty (na vatovej tyčinke).
mRNA a miRNA boli izolované pomocou kitu RNeasy mini kit (Qiagen), resp.
miRNeasy mini kit (Qiagen) podľa komerčných protokolov. Genomická kontaminácia bola
v oboch prípadoch odstránená pomocou kitu RNase-free DNase Set (Qiagen). DNA a RNA
boli koextrahované buď pomocou kitu All Prep DNA/RNA co-extraction kit, čo viedlo k
izolácii DNA a totálnej RNA nad 200 bp, alebo zo zvyšku lyzátu, ktorý vznikol po oddelení
fáz pri izolácii kitom miRNeasy mini kit, bola izolovaná DNA pomocou fenol-chloroformovej
metódy, pričom bol vynechaný lyzačný krok.
Vyizolovaná RNA bola okamžite reverzne transkribovaná alebo kvantifikovaná
pomocou kitu RNA 6000 Pico Kit (Agilent Technologies) na prístroji Agilent 2100
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Bioanalyzer. cDNA bola syntetizovaná pomocou kitu Thermo reverse transcription cDNA kit
(Ecoli) v prípade mRNA, resp. kitom miScript II RT Kit (Qiagen) v prípade malých
nekódujúcich RNA.
mRNA profilizácia spočívala v optimalizácii multiplexovej PCR, ktorá obsahovala 7
primerových párov (HBB pre krv; MMP11 pre menštruačnú krv; MUC4 pre vaginálne
sekréty, PRM2 pre spermu, TGM4 pre spermatickú tekutinu, STATH pre sliny a G6PDH pre
housekeeping gén, ktorý slúžil ako vnútorná kontrola). Reakcie boli pripravené pomocou kitu
Multiplex PCR kit (Qiagen) podľa komerčného protokolu a polymeráz DreamTaq DNA
polymeráza (Fermentas), BioTherm HotStar DNA polymeráza (GeneCraft) a TaqGold DNA
polymeráza (Applied Biosystems) v objemoch 12,5 - 50 µl. Reakcie prebiehali pri teplotných
programoch uvedených v tab.č.1, s 0,625 – 1,5 U polymerázy, s primermi, ktorých
koncentrácie boli v rozsahu 1nM - 5µM pri 0,2 – 1mM dNTP; 1,5 – 3,5 mM MgCl2 a 1x – 2x
koncentrovanom pufre k príslušnej polymeráze.
Tab.č.1: Použité teplotné programy – značka grad. - každý primerový pár mal vlastnú anelačnú teplotu
PCR program 1
15 min/ 95°C
30 s/ 94 °C
90 s/ grad.
35x
90 s/ 72°C
10 min/ 72 °C
PCR program 5
11 min/ 95 °C
20 s/ 94 °C
30 s/grad.
35x
40 s/ 72 °C
60 min/ 72 °C

PCR program 2
15 min/ 95°C
30 s/ 94 °C
90s/56+0,2°C 35x
90 s/ 72°C
10 min/ 72 °C
PCR program 6
10 min/95 °C
20 s/ 94 °C
30 s/grad.
35x
40 s/ 72 °C
10 min/ 72 °C

PCR program 3
3 min/ 95 °C
35 s/ 95 °C
35 s/grad.
37x
35 s/ 72 °C
5 min/ 72 °C
PCR program 7
10 min/ 95°C
35 s/ 94 °C
35 s/grad.
35x
45 s/ 72 °C
10 min/ 72 °C

PCR program 4
3 min/ 95 °C
35 s/ 94 °C
35 s/grad.
35x
35 s/ 72 °C
5 min/ 72 °C
PCR program 8
15 min/ 95°C
30 s/ 94 °C
90 s/grad.
35x
90 s/ 72 °C
45 in/ 72 °C

PCR produkty boli analyzované na 2-3% agarózovom géle, separované pri
5-10 V.cm-2, 30-75 minút alebo pomocou kitu DNA 1000 kit (Agilent Technologies) na
Agilent 2100 bioanalyzéri.
miRNA boli kvantifikované pomocou kitu miScript Sybr Green PCR kit (Qiagen)
a setu 10 primerov z ponuky miScript Primer Assay (Qiagen). Získané hodnoty boli
normalizované pomocou vzorca [I.], kde CtHG predstavuje Ct hodnotu housekeeping génu a
CtM je Ct hodnota pre príslušnú miRNA.

∆ CtM = Ct HG - CtM

[I.]
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Výsledky a diskusia
V rámci našej práce na optimalizácii multiplexovej PCR reakcie na identifikáciu
piatich

potenciálnych zdrojov biologického materiálu sme používali samostatné zdroje

biologického materiálu, z ktorých sme izolovali RNA, čo sme potvrdili kvantifikáciou na
bioanalyzéri. Následne sme previedli cDNA syntézu, ktorej úspešnosť sme potvrdili pomocou
separácie na 1% agarózovom géle, ktorý nám zároveň umožnil vylúčiť vzorky nevhodné na
optimalizáciu z dôvodu nedostatočného množstva materiálu.
Nasyntetizované cDNA sme použili ako templát do PCR reakcií. Napriek použitiu
viacerých enzýmov, rôznych teplotných programov ako aj rôznych zložení reakcií (viď
materiál a metódy) sme nezískali očakávané fragmenty. Postupne sme vylúčili niektoré
možnosti neúspešnej optimalizácie (príliš vysoká koncentrácia cDNA, nevhodná voľba
metódy na identifikáciu PCR produktov, nevhodný teplotný program alebo zloženie PCR
reakcie či skontaminované alebo zdegradované jednotlivé komponenty PCR reakcií). Ďalšie
potenciálne dôvody, prečo by mohla byť naša optimalizácia neúspešná, sú:
- Vzájomné interakcie primerov, ktoré znemožňujú priebeh multiplexovej PCR (čiastočne
pravda, keďže sme programom Perl primer potvrdili vznik primer-dimérov, ktoré sme aj
detegovali na géle)
- Príliš málo vstupného materiálu alebo mRNA príliš zdegradovaná
Najpravdepodobnejšou možnosťou je príliš zdegradovaná mRNA, ktorá sa všeobecne
vyznačuje vysokou nestabilitou [1]. Preto sme sa rozhodli zmeniť typ používanej RNA
a zamerali sme sa na miRNA, ktoré sú stabilnejšie nielen in vivo, ale vzhľadom na svoju
dĺžku (18-24 nukleotidov), nie sú výrazne náchylné ani na poškodenie pri manipulácii
(mRNA sa vďaka svojej dĺžke ľahko fyzikálne láme [4]).
miRNA sme koextrahovali, reverzne transkribovali a následne kvantifikovali. Získané
údaje sme prepočítali podľa vzorca [I.] a z nich zostavili rozptylové ploty. Na základe
výsledkov z analýz samostatných vzoriek (krv, menštruačná krv, sperma, sliny a vaginálne
sekréty) sme zostavili rozptylové ploty, ktoré sme používali na analýzu zmiešaných stôp, ktoré
svojimi vlastnosťami pripomínajú forenzné stopy (viď obr.č.1).
Už pri analýze samostatných vzoriek sme zistili, že miRNA zo slín, ktoré boli
odoberané vo forme slinného roztoku, nevytvára rozptylové ploty, ktoré by boli vhodné ako
podklad pre analýzu neznámych vzoriek, keďže sa namerané hodnoty výrazne nelíšili od
ostatných sledovaných sekrétov. Predpokladáme, že je to spôsobené tým, že sledované
miRNA sú špecifické pre epitelové bunky ústnej sliznice, ktorých sa v slinách nachádzalo
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príliš málo. Preto sme na ďalšie analýzy používali len zvyšné 4 zdroje.
Na základe analýzy zmiešaných stôp, ako môžeme vidieť aj na obr.č.1, nie sme
schopní dokázať prítomnosť spermy v zmiešaných stopách. Predpokladáme, že dôvodom je
malé celkové množstvo miRNA v sperme (hladina housekeeping génu pri použití rovnakého
množstva vstupného materiálu bola výrazne nižšia ako pri zvyšných sledovaných zdrojoch).

Obr.1: Zmiešané stopy vo vyhodnocovacích rozptylových plotov. Na každom grafe je 1 bod, ktorý zodpovedá
priemeru hodnôt z analýzy samostatných vzoriek : ● pre krv, ● pre menštruačnú krv, ● pre vaginálne sekréty
(VS) a ● pre spermu. Oblasť ohraničená žltou prerušovanou čiarou bola na základe analýzy krvi, spermy,
menštruačnej krvi a vaginálnych sekrétov vyhodnotená ako oblasť, v ktorej sa nachádzajú vzorky obsahujúce
príslušný biologický materiál

Z výsledkov analýzy zmiešaných stôp tiež môžeme povedať, že sme schopní rozlíšiť
zmes krvi a vaginálnych sekrétov od menštruačnej krvi. Ide o novú informáciu, ktorú doteraz
nebola schopná poskytnúť žiadna konvenčná metóda na analýzu druhu biologického materiálu
vo forenznej stope.
miRNA profilizácia je v porovnaní s mRNA proflizáciou vhodnejšou metódou, keďže
je menej citlivá na podmienky, akým bola daná stopa vystavená. mRNA profilizácia sa ťažko
implementuje do forenzného výskumu, keďže forenzné stopy sú častokrát zdegradované,
s malým množstvom biologického materiálu, ktorý je väčšinou zmiešaného charakteru.
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Naša práca je ešte len úvodnou štúdiou, ktorá naznačuje možné využitie miRNA
profilizácie vo forenznej praxi. Ďalšími krokmi našej práce by malo byť testovanie tejto
metódy so širším spektrom stôp, vrátane stôp, u ktorých predpokladáme negatívny výsledok.
Ak sa overí vhodnosť tejto metódy a vylúčia sa potenciálne falošne pozitívne výsledky,
ďalším krokom bude stanovenie senzitivity tejto metódy. Nakoniec, keďže s miRNA sa vo
forenznej oblasti doteraz nepracovalo, dôležitým krokom bude stanovenie vplyvu veku stopy
na úspešnosť izolácie miRNA a následnej miRNA profilizácie. Dôležitým prvkom by mohlo
byť aj zavedenie metódy na kvantifikáciu cDNA pred real-time PCR, čo umožní lepšiu
optimalizáciu miRNA profilizácie.

Záver
V našej práci predstavujeme novú metódu na identifikáciu druhu biologického
materiálu vo forenznej stope – miRNA profilizáciu. Z našich predbežných výsledkov môžeme
vyvodiť záver, že miRNA sú vhodným markerom na rozlíšenie krvi, vaginálnych sekrétov
a menštruačnej krvi, čo sú dôležité zložky forenznej stopy pri vyšetrovaní trestných činov
spojených so sexuálnym násilím.
Daná metóda si vyžaduje ešte intenzívny výskum, ale výsledky naznačujú, že pri voľbe
ďalších vhodných markerov má širší potenciál zodpovedať viaceré dôležité otázky kladené
súčasnej forenznej genetike.
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Abstrakt
Výskumná práca sa zaoberala štúdiom športového výkonu v rómskej populácii. Analyzovaný súbor
tvorilo 279 detí zo základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch v okrese Prešov. V cieľovej skupine bola
sledovaná pohybová výkonnosť, a to použitím modifikovanej testovej batérie Eurofit-testu. Zistené úrovne
výkonnosti u sledovaných jedincov v jednotlivých vekových kategóriách nám slúžili na ich zatriedenie do noriem
na základe priemerných hodnôt. Probandi z nášho súboru dosiahli lepšie výsledky najčastejšie v disciplíne ľahsed za 30 s a člnkový beh 10 x 5 m oproti porovnávaným súborom, ktoré tvorili rómske deti. Pri porovnaní
s majoritnou populáciou dosiahli horšie výsledky deti zo sledovaného súboru (výnimkou bol výdrž v zhybe, ľahsed za 30 s a beh 10 x 5 m).

Kľúčové slová: športový výkon; Rómovia; pohybové schopnosti; testová batéria

Úvod a formulácia cieľa
Pohyb predstavuje základnú vlastnosť živých organizmov. Všetky druhy pohybu sa
riadia princípmi mechaniky a ani pohyb ľudského tela nie je výnimkou. Telo je, podobne ako
stroje, sústavou pák, ktorých pohyby vychádzajú z geometrie klasickej mechaniky. Tieto páky
sa uvádzajú do pohybu svalmi, elegantnými a výkonnými telesnými komponentmi, ktorých
činnosť je o to jednoduchšia, čím je ich charakter zložitejší.
Pohybová výkonnosť je schopnosť jedinca podávať určité športové výkony opakovane
za určité časové obdobie. Výkonnosť v rôznych druhoch športu môže byť rozdielne hodnotená
a merateľná vhodne vybranými súbormi motorických testov, ktoré považujeme za etalón
výkonnosti, ale nie nutne maximálneho športového výkonu [1]. Testovať možno jednotlivé
pohybové schopnosti samostatnými testami, alebo použiť batériu viacerých testov, pomocou
ktorej získame komplexný obraz o úrovni pohybovej výkonnosti [2]. Každá pohybová činnosť
človeka závisí od viacerých schopností – sila, rýchlosť, vytrvalosť a obratnosť, ktoré sa
navzájom kombinujú [3]. Tie sú závislé na zmenách vo svaloch, nervovej a humorálnej
regulácii, činnosti analyzátorov a motivácii [4].
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Úroveň pohybových schopností u ľudí je závislá ako od dedičných faktorov, tak aj od
dlhodobého pôsobenia prostredia a tréningového zaťaženia [3]. Tento výskum sa zameral na
nešportujúcu populáciu rómskeho etnika. Príslušníci tejto populácie vzbudzujú záujem
vedcov svojimi špecifickými charakteristikami. Od majoritnej populácie sa odlišujú jazykom,
sociálno-kultúrnou úrovňou, históriu, vzdelaním a v neposlednom rade aj antropologickými
a somatickými špecifikami, čo potvrdili vo svojich štúdiách i Bernasovský a Bernasovská [5]
a Rimárová [6]. Rómske deti výborne vnímajú pohyb a priestor. Tak ako ostatné deti, aj deti
rómskej populácie majú problémy s vnímaním času. Pri vnímaní času je pre nich podstatné:
krátko, rýchlo, čím skôr ukončiť danú činnosť.
Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň pohybovej výkonnosti rómskych detí rôznych
vekových kategórií. Zistené údaje sme štatisticky spracovali a porovnali s existujúcimi
štúdiami. Tento výskum chceme neskôr doplniť o analýzu genetickej podmienenosti
športového výkonu.

Materiál a metódy
Výskum bol realizovaný na Základnej škole v Chminianskych Jakubovanoch (okres
Prešov) v septembri 2010. Skúmaný súbor predstavoval 279 detí, z toho 144 dievčat (51,6 %)
a 135 chlapcov (48,4 %) vo veku od 7 do 17 rokov, pričom priemer bol 10,97 ± 2,53.
Zastúpenie detí vo vekových skupinách uvádzame v tabuľke 1. V niektorých disciplínach sa
vyskytli jedinci, ktorí ju nemohli vykonať, preto sa celkový súbor pre každú disciplínu mierne
líši.
Tab. 1 Početné a percentuálne zastúpenie detí v jednotlivých vekových skupinách
Vek (roky)
Počet
%

7
24
8,6

8
35
13

9
10
31
34
11 12,2

11
12
13
39
31
33
14 11,1 11,8

14
28
10

15
14
5

16
7
2,5

17
3
1,1

Z dôvodu veľkých početných rozdielov v jednotlivých vekových skupinách sme sa
rozhodli probandov rozdeliť na mladší (7- až 10-roční) a starší školský vek (11- až 17-roční).
V celom súbore sa vyskytovalo 124 detí mladšieho školského veku, čo predstavuje 44,4 %
a 155 detí staršieho školského veku, čo je 55,6 %.
Somatické a motorické predpoklady sme zisťovali vybranými testovými položkami
EUROFIT testu [2] na školskom ihrisku. Z organizačných dôvodov sme niektoré z testov
nepoužili, a súbor sme doplnili o iné disciplíny. Použili sme nasledovné testy: skok do diaľky
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z miesta, ručná dynamometria, ľah-sed za 30 sekúnd, výdrž v zhybe, člnkový beh 10 x 5 m,
beh na 400 m, hod plnou loptou (medicinbalom), beh na 50 m.
Na štatistické spracovanie výsledkov sme použili štatistický software IBM SPSS
verzia 19. Na vyhodnotenie údajov sme využívali najmä frekvenčné tabuľky, výpočet
deskriptívnych (popisných) tabuliek, Studentov t-test, test ANOVA a neparametrické testy –
Kruskal-Wallisov a Mann-Whitneyov pre nerovnomerne rozložené údaje. Použité grafy
a tabuľky sme spracovali v programe Microsoft Excel 2007. Kritériom pre štatistickú
významnosť pre všetky testy bolo p<0,05.

Výsledky a diskusia
Výsledky v jednotlivých disciplínach sme rozdelili na základe pohlavia a veku (mladší
a starší školský vek, tab. 2).
Tab. 2 Výsledky testov pre chlapcov a dievčatá

Disciplína

Pohl
ch.
Beh 400 m (s)
d.
ch.
Beh 50 m (s)
d.
ch.
Skok do diaľky (m)
d.
ch.
Výdrž v zhybe (s)
d.
ch.
Dynamometria
d.
ch.
Beh 10 x 5 m (s)
d.
ch.
Ľah-sed (počet)
d.
ch.
Hod loptou (m)
d.

n
56
50
62
61
60
62
62
59
62
62
62
62
62
62
62
62

mladší školský vek
x
SD
p
129,88 16,40
0,001
134,70 19,92
10,79 1,04
0,001
11,68 1,38
1,07 0,20
0,235
1,02 0,22
17,65 13,15
0,014
12,45 9,29
8,24 2,51
0,142
7,60 2,36
24,02 3,12
0,001
26,32 3,91
14,01 3,95
0,080
12,18 3,95
2,87 0,82
0,043
2,57 0,81

n
72
80
73
82
70
82
73
81
73
82
73
82
73
82
73
82

starší školský vek
x
SD
p
107,65 20,20
0,001
126,16 17,21
9,19
1,06
0,001
10,44
0,96
1,49
0,21
0,001
1,33
0,18
27,11 14,83
0,001
11,45 10,37
20,22 10,02
0,001
15,15
4,83
22,39
2,26
0,001
24,10
2,20
17,55
3,83
0,001
14,22
3,77
4,01
1,13
0,020
3,48
0,92

(ch. – chlapci, d. – dievčatá, n – veľkosť súboru, x – priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – hodnota
reprezentuje štatistickú významnosť intersexuálnych rozdielov vypočítanú Mann-Whitneyho testom)

Najvýraznejší rozdiel vo výkone medzi dievčatami a chlapcami bol zaznamenaný pri
disciplíne výdrž v zhybe. Na ukážku uvádzame vyhodnotenie a graf disciplíny: v tomto teste
sa medzi dievčatami a chlapcami ukázali výrazné rozdiely vo výkone. V mladšom školskom
veku bola u dievčat priemerná hodnota (12,45 ± 9,29) o 5,2 sekundy nižšia ako u chlapcov
(17,65 ± 13,15), p = 0,014. U dievčat staršieho školského veku bola priemerná hodnota (11,45

275

BIOLÓGIA

± 10,37) o 15,66 sekundy nižšia ako u chlapcov ich vekovej kategórie (27,11 ± 14,83),
p<0,001 (Obr. 2).

Obr. 2 Výdrž v zhybe

Horváth [7] uskutočnil rozsiahly výskum 7- až 10-ročných rómskych detí z 13 miest na
východnom Slovensku. Na základe získaných údajov a štatistického spracovania vytvoril
normy pre rómske deti uvedenej vekovej kategórie. Viedli ho k tomu výsledky viacerých
autorov, napr. Bernasovského a Bernasovskej [5], ktorí potvrdili deceleráciu telesného vývinu
u rómskych detí. Použitím noriem pre nerómsku populáciu by sa väčšina výsledkov rómskych
detí nachádzala v podpriemerných hodnotách alebo by bola minimálne skresľujúca.
Priemerné hodnoty u 7- až 10-ročných detí z nášho súboru sme porovnali s normou
podľa Horvátha [7].
Tab. 3 Zaradenie výkonu chlapcov do stanín

Disciplína

Norma

78910roční roční roční roční

Skok do
diaľky
(m)
Výdrž v
zhybe
(s)
Beh
10 x 5 m
(s)
Ľah-sed
za 30 s
(počet)

rómska

5. SP 5. SP 6. SP 5. SP

nerómska 3. SP 3. SP 3. SP 2. SP
rómska

7. SP 6. SP 6. SP 9. SP

nerómska 5. SP 5. SP 6. SP 9. SP
rómska

6. SP 7. SP 6. SP 6. SP

nerómska 5. SP 5. SP 5. SP 4. SP
rómska

6. SP 6. SP 5. SP 5. SP

nerómska 4. SP 4. SP 4. SP 3. SP

Tab. 4 Zaradenie výkonu dievčat do stanín

Disciplína

Norma

Skok do
diaľky
(m)
Výdrž v
zhybe
(s)
Beh
10 x 5 m
(s)
Ľah-sed
za 30 s
(počet)

rómska

78910roční roční roční roční
6. SP 4. SP 6. SP 6. SP

nerómska 3. SP 1. SP 2. SP 2. SP
rómska

5. SP 5. SP 7. SP 7. SP

nerómska 4. SP 4. SP 5. SP 5. SP
rómska

9. SP 6. SP 7. SP 6. SP

nerómska 2. SP 6. SP 5. SP 4. SP
rómska

7. SP 6. SP 5. SP 6. SP

nerómska 4. SP 3. SP 3. SP 4. SP

1. SP - nedostatočný, 2. SP – veľmi slabý, 3. SP – slabý, 4. SP – podpriemerný, 5. SP – priemerný, 6. SP –
nadpriemerný, 7. SP – veľmi dobrý 8. SP - výborný, 9. SP – vynikajúci
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V tabuľkách 3 a 4 uvádzame zaradenie výkonu chlapcov a dievčat v jednotlivých
vekových kategóriách do staninových pásiem (SP), a to podľa normy pre rómsku populáciu
a pre porovnanie aj podľa normy pre majoritnú populáciu. Týmto porovnaním chceme
poukázať na to, že podľa nerómskych noriem by deti z nášho súboru dosiahli horšie zaradenie
v staninách (nižšie minimálne o jeden stupeň).
Predmetom výskumu Horvátha a Tureka [8] bol telesný rozvoj a pohybová výkonnosť
rómskeho etnika u žiakov mladšieho školského veku. Na diagnostiku pohybovej výkonnosti
použili Eurofit-test. Porovnaním súboru Horvátha a Tureka s naším súborom sme dospeli
k záverom, že 7-roční chlapci aj dievčatá z nášho súboru dosiahli lepšie výsledky v testoch
ľah-sed za 30 s a v behu 10 x 5 m, kde rozdiel priemerných hodnôt nebol až taký výrazný.
Sedemročné rómske deti zo súboru Horvátha a Tureka mali lepšie výsledky v dynamometrii,
ako aj v skoku do diaľky z miesta. U rómskych detí vo veku 8 rokov prevládali lepšie
výsledky v súbore Horvátha a Tureka. V našom súbore sa vyskytovali lepšie výsledky iba
v disciplíne ľah-sed za 30 sekúnd u dievčat (rozdiel bol podobný ako u 7-ročných dievčat)
a v disciplíne beh 10 x 5 m u oboch pohlaví nášho súboru. V skupine 9-ročných detí dosiahli
lepšie výkony probandi zo súboru Horvátha a Tureka iba v jednej disciplíne a tou bola
dynamometria. Chlapci aj dievčatá z nášho súboru vo veku 9 rokov v teste skok do diaľky
z miesta doskočili ďalej ako deti zo súboru Horvátha a Tureka, rovnako lepšie výsledky
dosiahli v disciplínach ľah-sed za 30 s a v behu 10 x 5 m. Najvyrovnanejšie boli výkony u 10ročných rómskych detí v oboch súboroch. V dynamometrii, podobne ako aj v skoku do diaľky
dosiahli lepšie výsledky rómske deti z porovnávacieho súboru. Zopakoval sa lepší výsledok
v ľah-sed za 30 sekúnd u detí z nášho súboru. V behu 10 x 5 m boli rozdiely minimálne
v prospech detí z nášho súboru. Celkovo môžeme zhodnotiť, že rómske deti z nášho
sledovaného súboru dosiahli lepšie výsledky v teste ľah-sed za 30 s a člnkový beh 10 x 5 m.
Výskumom kondičných a koordinačných schopností detí predškolského a mladšieho
školského veku z regiónu východného Slovenska sa zaoberala i Ružbarská a Turek [9].
Výsledky sme porovnali s našim súborom. Vo väčšine disciplín dosahovali lepšie výsledky
nerómske deti. Lepšie vytrvalostné schopnosti sa ukázali v našom súbore vo výdrži v zhybe,
a to najmä u dievčat (8-, 9- a 10-ročných), ale i u 10-ročných chlapcov. U chlapcov to bol ešte
člnkový beh 10 x 5 m (9-roční) a ľah-sed za 30 sekúnd v skupine 7-ročných.
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Záver
Keďže rómska populácia sa od majoritnej odlišuje okrem iných aj antropologickými
charakteristikami, je potrebné sledovať aj úroveň pohybovej výkonnosti u detí, ktorá je
so spomínanými charakteristikami úzko spätá. Náš výskum potvrdil konštatovania
z predchádzajúcich štúdií, ktoré hovoria o horších výkonoch rómskych detí ako bol výkon detí
nerómskych. Avšak pri porovnaní s výskumami iných rómskych detí z východného Slovenska
dosiahli lepšie výsledky deti z nášho súboru.
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Abstract
The purpose of this study was to assess whether different sized silver nanoparticles (AgNPs) (20 and
200 nm) exhibit cytotoxicity and genotoxicity after 30 min and 24 h exposure and to compare their effect on
HEK 293 (human embryonic kidney) cell line. Three different concentrations AgNPs were studied - 1, 25 and
100 µg/ml. Potential cytotoxicity was determined using the relative growth activity (RGA) and the colony
forming ability (CFA) assays after 30 min / 24 h incubation of HEK293 cells with the 20 or 200 nm AgNPs. To
assess potential genotoxicity, the Comet assay (CA) was used.

Key words: silver nanoparticles; cytotoxicity; genotoxicity; HEK293 cells.
Introduction
Exposure to high levels of environmental pollution, which is increasing almost every
day due to expansion of various fields of technology, is known to be associated with induction
of DNA damage in humans. Nanotechnology is one of the most rapidly evolving field and it
is considered as a technology of the future with great potential and application in modern
industries including nanomedicine. Nanoparticles possess unique properties, whilst likely to
benefit many aspects of our life, they are also the cause of concern as their possible impact on
human health is not known. It is therefore essential for both public confidence as well as
nanotechnology companies that appropriate risk assessment ought to be undertaken in relation
to human health and safety. Clearly, there is a pressing need to understand how nanoparticles
interact with human body, cells and tissues, what is their bioavailability, biopersistence, how
they cross biological barriers, how they are transported or translocated and what is a genetic
risk of them causing adverse health effects [1]. It is estimated that of all the nanomaterials
used in consumer products, silver nanoparticules (AgNPs) currently have the highest degree
of commercialization. They have been exploited mainly for their antimicrobial properties in
nanofiber mats, bandages, wound dressings, ointments and also clothing [2-4]. Thus, humans
are exposed to AgNPs from many different sources. Despite the increasing use of AgNPs in
different industries and nanomedicine, there is a serious lack of information concerning their
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toxicity/genotoxicity and cellular responses to them. AgNPs may mediate their
toxicity/genotoxicity through induction of reactive oxygen species (ROS). The level of ROS
dependins on the chemistry and structure of the NPs [5]. The generation of ROS in the cells
provokes, among other lesions, the formation of 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG) in DNA
which was shown to be formed after 30 min exposure of HEK 293 cells to 20 nm AgNPs [6].
Based on these results, we aimed to investigate the effect of these AgNPs after longer
exposure (24 h) and compare the effect with the 200 nm AgNPs.

Materials and methods
HEK293 cells were cultivated in Dulbecco´s Modified Essential Medium (DMEM)
supplemented with 10% fetal calf serum (FCS), 100 U.ml-1penicillin and 100 µg.ml-1
streptomycin in humidified atmosphere of 5% CO2 at 37 °C.
A stock solution of AgNPs (Plasmachem GmbH, Germany) containing 2 mg/ml was
prepared just before use in filtered distilled water, vortexed and sonicated (LabsonicP,
Sartorius Stedim Biotech, Goettingen, Germany), 3 min (100 % cycle, 100 watts) on ice.
Immediately after sonification bovine serum albumin (BSA) and PBS were added to a final
concentration of BSA 1.5%. Three concentrations of AgNPs (1, 25 and 100 µg/ml) were
prepared in DMEM with 10% of fetal serum and added to the cells for 30 min at 37°C in a 5%
CO2 atmosphere.
For the relative growth activity assay (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 3
different concentrations (1, 25 and 100 µg/ml) of the AgNPs for 30 min / 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 3
different concentrations (1, 25 and 100 µg/ml) of the AgNPs for 30 min / 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 plating efficiency (PE in percentage)
was calculated.
For the comet assay microscope slides were pre-coated with layer of 1% normal
melting point agarose in water. The cells were trypsinized, centrifuged and re-suspended in
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1% low melting point agarose in PBS buffer. A volume of 60 µl of the cell suspension
(approximately 2x104 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, 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 and dH2O (10min) at 4°C. Each
sample was stained with 20 µl SYBRgold. Per each sample, 100 nucleoids 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
breaks. The results represent a mean of 3 experiments±standard deviation (SD). The
significance of differences between means was evaluated by the Student’s t-test: *p < 0.05;
**p < 0.01; ***p < 0.001.
Results and discussion
The results in Fig. 1 showed the data from 24 h exposure of the HEK 293 cells to 20
nm AgNPs. Dose response toxicity was observed using RGA. We have detected 40%
decrease in viability by CFA and 60% decrease in cell proliferation compared to a negative
control (*p < 0.05) after exposure to the highest (100 µg/ml) concentration of AgNPs. Cell
growth and CFA were inhibited even by the 1 µg/ml concentration of AgNPs to 70 and 80%
compared to the control. On the other hand, no significant genotoxicity/DNA damage was
observed after exposure to 1 and 25 µg/ml of 20nm AgNPs and even in 100 µg/ml of AgNPs
was lower than 8% (statistically not significant difference compared to the control; *p > 0.05).
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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 20 nm AgNPs.

A

B

Fig. 2 Comet assay (CA), colony forming ability (CFA) and relative growth activity (RGA) on HEK 293 cells
after 30 min (A) and 24 h (B) treatment with 200 nm AgNPs.

Neither CFA nor RGA assay showed cytotoxic effect of 200 nm AgNPs on HEK293
cells after 30 min exposure time. Results obtained in the RGA assay show a slight decrease
(28% compared to the negative control; *p > 0.05) of proliferation activity with 25 µg/ml
AgNPs (Fig. 2A). Short term (30 min) treatment of cells with AgNPs did not cause dosedependent cytotoxicity. Damage of DNA did not show statistically significant increase
compared to the control (*p > 0.05) in any of three studied concentrations and thus 30 min
exposure did not exert genotoxicity. It is possible that 30 min of treatment is too short for
effective DNA targeting by 200 nm AgNPs.
Interestingly, comparing results from cytotoxicity assays after 24 h exposure to 200
nm AgNPs, we have found discrepancy. Despite of both assays were used as toxicity
indicators, results obtained were different: While CFA results did not show any statistically
significant cytotoxicity, RGA curve exhibit dose dependent decrease in viability (Fig. 2B) and
the highest concentration inhibited cell proliferation more than 40% comparing to the control
(*p < 0.05). The comet assay used to determine the effect of 200 nm AgNPs did not detect
any significant DNA lesions and the level of strand breaks for all three concentrations was not
higher than 5% and thus cannot be pronounced as genotoxic (Fig. 2B).
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Conclusion
We have investigated the cytotoxic and genotoxic effects of 20 and 200 nm AgNPs on
HEK 293 cells after 30 and 24 h treatment. Our previous experiments with 20 nm AgNPs and
30 min exposure on HEK 293 cells showed genotoxicity and formation of 8-oxoG [6]. The
present results show, that neither 20 nor 200 nm AgNPs had a genotoxic impact on the kidney
cells. On the other hand, the highest concentration of both, 20 and 200 nm AgNPs (100
µg/ml) was found to inhibit cell proliferation after 24 h exposure. These results suggest that
the effect of AgNPs may differ depending size, concentrations and exposure time. Due to
broad utilization of AgNPs, their impact on cells and the exact mechanism of action need to
be further investigated.
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Príprava nástrojov pre molekulárne štúdium génu PDR16 v bunkách
patogénnych a nepatogénnych kvasiniek
Barbora Hušeková1, Eduard Goffa1, Jana Perželová1, Vladimíra Džugasová2, Yvetta Gbelská1
1
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko

Abstrakt
Produkt génu PDR16 patrí do Sec14 rodiny proteínov kvasiniek podieľajúcich sa na prenose
fosfatidylinozitolu medzi membránami in vitro. Delécia génu PDR16 v bunkách kvasiniek S. cerevisiae vedie
k zvýšenej citlivosti na antifungálne azoly, inhibítorom biosyntézy ergosterolu. Podobne, u patogénnych
kvasiniek rodu Candida sa gén PDR16 podieľa na zabezpečovaní rezistencie buniek voči antifungálnym azolom.
Častým používaním liečiv dochádza u patogénnych kvasiniek k prirodzenej selekcii kmeňov rezistentných proti
antifungálnym liečivám. Preto sa v súčasnosti dostáva do pozornosti štúdium molekulárnych mechanizmov
rezistencie kvasiniek voči týmto látkam. Gén PDR16 je v kvasinkách značne konzervovaný. V našej práci sme
pripravili systém vhodný pre mutačnú analýzu génu CgPDR16 a na sledovanie jeho fyziologickej
funkcie. Zároveň sme pripravili delečnú kazetu s prerušeným génom KlPDR16 kvasinky Kluyveromyces lactis
na plazmide, využiteľnú na prípravu mutanta s prerušeným génom KlPDR16 v genóme tejto biotechnologicky
významnej kvasinky.

Kľúčové slová: PDR16; mnohonásobná rezistencia; antifungálne látky

Úvod a formulácia cieľa
Neustále rastúca populácia pacientov so zníženou imunitou vedie k zvýšenej
incidencii fungálnych infekcií, terapia ktorých je v súčasnosti problematická. Patogénne
kvasinky, pôvodne citlivé na antifungálne látky, sa stávajú voči nim rezistentné, čo spôsobuje,
že infekcie nimi vyvolané sú ťažko liečiteľné. Za rezistenciu zväčša zodpovedajú transportné
proteíny cytoplazmatickej membrány, ktoré zabezpečujú nielen vylúčenie toxických zlúčenín
z buniek, ale regulujú aj lipidové zloženie cytoplazmatickej membrány. Doterajšie
experimentálne výsledky naznačujú, že produkt génu PDR16, identifikovaný u kvasinky S.
cerevisiae, ktorého presná fyziologická funkcia zatiaľ nie je známa, prispieva k fenotypu
mnohonásobnej rezistencie kvasiniek - pri jeho delécii je kvasinková bunka citlivejšia na
azolové antimykotiká [1]. Pozorovaný fakt môže súvisieť s účasťou produktu génu PDR16 v
biosyntéze ergosterolu alebo v transporte ergosterolu do bunkovej membrány. Ortológ génu
PDR16 bol identifikovaný ako u patogénnych kvasiniek rodu Candida, tak aj u nepatogénnej,
biotechnologicky významnej kvasinky Kluyveromyces lactis.
Kvasinka C. glabrata, podobne ako jej známejší príbuzný druh C. albicans, je klasický
ľudský oportúnny patogén, ktorý môže pri oslabení imunity človeka vyvolávať vaginálne
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kandidózy,

orofaryngitídy,

afty

a infekcie

urogenitálneho

traktu.

Hlavne

u imunokompromitovaných pacientov môže spôsobovať nebezpečné infekcie obehového
systému a kandidémiu. Je častým pôvodcom nozokomiálnych infekcií [2]. Gén CgPDR16 bol
objavený počas skríningu mutantov C. glabrata v génoch, ktorých delécia má za následok
zvýšenie citlivosti buniek k flukonazolu [3]. Práca autorov Kaur et al., 2004 je zatiaľ jedinou
publikáciou, venovanou génu CgPDR16. Výsledky fenotypových testov ukázali, že po
prerušení génu CgPDR16 URA3 kazetou je kvasinka C. glabrata citlivejšia na flukonazol
(MIC80 = 4 µg/ml) ako izogénny štandardný kmeň C. glabrata BG14 (MIC80 = 16 µg/ml) [3].
Naším cieľom bolo otestovať citlivosť tohto delečného mutanta aj na iné druhy azolov.
Za účelom potvrdiť konzervatívnosť funkcie produktu génu PDR16 u fylogeneticky
príbuzných kvasiniek sme pripravili plazmid, ktorý nesie gén KlPDR16 kvasiniek K. lactis
prerušený kanamycínovou kazetou KanMX4, ktorej prítomnosť v bunkách kvasiniek sa
prejaví rezistenciou voči geneticínu. Vzniknutý konštrukt sme použili na prípravu delečného
mutanta K. lactis pdr16∆ homologickou rekombináciou.

Materiál a metódy
Mikroorganizmy: Štandardný kmeň C. glabrata BG2 [4], jeho izogénne deriváty
BG14 (∆ura3::Tn903Neor) [5] a BG14∆pdr16 [3]; kmeň K. lactis PM6-7A (ade2, ura3)
(zbierka KMV). Prerušenie génu KlPDR16 sa uskutočnilo v diploidnom kmeni K. lactis
GG2007 (a/α, ura3/ura3, ADE2/ade2, ADE3/ade3) (zbierka KMV). Na prípravu plazmidu sa
použili bakteriálne kmene E. coli XL1-Blue (recA1, endA1, hsdR17, (rK-, mK-), supE44, thi1L, gyrA96, relA1, lac, F-, proAB, lacqZ, dM15, Tn10 (tetr)) a TOP10 (Invitrogen, USA).
Plazmidové vektory: pCR®2.1-TOPO® (pUC ori, lacZα, f1 ori, KanR, AmpR;
Invitrogen, USA), pCgACU-5 (CgARS, CgCEN, CgURA3, AmpR) [6].
Kultivačné médiá: Na kultiváciu baktérií E. coli sa používalo tekuté LB médium a pri
selekcii transformantov tekuté LB médium s ampicilínom (100 µg/ml). Na selekciu
kvasinkových transformantov sa použilo minimálne glukózové YNB médium (2% glukóza,
0,67% YNB (Sigma, USA)), pre testy citlivosti na antifungálne látky bolo použité komplexné
glukózové YPD médium (2% glukóza, 2% peptón, 1% kvasničný autolyzát). Na sporuláciu
kvasiniek sa použilo acetátové SpoV médium (1% octan draselný, 0,14% kvasničný autolyzát,
0,05% glukóza). Pre stužené médiá bol použitý 2% agar.
Príprava hybridných plazmidov: Gény CgPDR16 a KlPDR16 amplifikované PCR
použitím špecifických primerov, boli vložené do komerčného vektora pCR®2.1-TOPO® podľa
protokolu výrobcu. Následne bol gén CgPDR16 z plazmidu vyštiepený prostredníctvom

285

BIOLÓGIA

restrikčných endonukleáz EcoRI a BamHI a gén KlPDR16 pomocou restrikčných
endonukleáz SpeI a NotI. Oba gény boli kolonované do vektora pCgACU-5, štiepeného vyššie
uvedenou kombináciou restrikčných endonukleáz. Vzniknutými plazmidmi pCgACUCgPDR16 a pCgACU-KlPDR16 bol transformovaný hostiteľský kmeň kvasiniek C. glabrata
BG14∆pdr16. Z génu KlPDR16 na plazmide pCR2.1-KlPDR16 bol restrikčnými
endonukleázami BlpI a NdeI vyštiepený fragment DNA o dĺžke 1600 bp, ktorý bol nahradený
fragmentom DNA nesúcim gén KanMX4.
Transformácia kvasiniek: Kvasinky opracované octanom lítnym boli transformované
elektroporáciou. Transformanty boli selektované na YNB médiu bez uracilu [7].
Citlivostlivosť transformantov k antifungálnym látkam: bifonazolu (BIF), flukonazolu
(FLU), itrakonazolu (ITR), ketokonazolu (KET), klotrimazolu (KLO) a mikonazolu (MIK) sa
sledovala kvapkovými testami. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) pre jednotlivé
antimykotiká boli stanovené po dvoch dňoch kultivácie na YPD médiu [3].

Výsledky a diskusia
Príprava vektorov pCgACU-CgPDR16 a pCgACU-KlPDR16 vhodných na klonovanie
v kvasinkách C. glabrata sa uskutočnila podľa stratégie uvedenej na Obr. 1.

BamHI + EcoRI
z pCR2.1-CgPDR16

KpnI
z pCR2.1- KlPDR16

Obr. 1 Schéma prípravy plazmidov pCgACU-CgPDR16 a pCgACU-Klpdr16
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Pripravené plazmidy pCgACU-CgPDR16 a pCgACU-KlPDR16 boli použité
na transformáciu kompetentných buniek delečného mutanta C. glabrata BG14∆pdr16.
Fenotyp získaných transformantov sa porovnával s fenotypom štandardného kmeňa BG2
a jeho izogénnych derivátov BG14 a BG14∆pdr16, transformovaných prázdnym vektorom
pCgACU-5. Následne sa sledovala schopnosť transformantov nesúcich konštrukt pACUCgPDR16 rásť na YPD médiu v prítomnosti rôznych koncentrácií antifungálnych azolov
(Tab. 1) a rast transformantov obsahujúcich plazmid pACU-KlPDR16 na YPD médiu
s rôznymi koncentráciami mikonazolu.
Tab. 1 Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) azolových antimykotík u testovaných kmeňov a
transformantov C. glabrata rastúcich na komplexnom glukózovom YPD médiu.

Minimálna inhibičná koncentrácia (µg/ml)

Kmeň / transformant
C. glabrata
BG2
BG14 + pACU5
BG14 pdr16∆ + pACU5
BG14 pdr16∆ + pACU-CgPDR16

FLU

BIF

ITR

KET

KLO

MIK

32

1

32

2

4

0,2

> 32

1

32

4

4

0,2

16

0,125

< 0,5

< 0,5

< 0,25

< 0,05

> 128

0,5

64

4

4

0,2

Z Tab 1 je zrejmé, že prítomnosť génu CgPDR16 zvyšuje schopnosť kvasiniek rásť
v prítomnosti antifungálnych látok. Pri sledovaní citlivosti transformantov C. glabrata
obsahujúcich

heterologický

gén

KlPDR16

na

plazmide

sme

potvrdili

čiastočnú

komplementáciu delécie Cgpdr16∆ génom KlPDR16 na základe zvýšenej MIC mikonazolu
(z 0,05 na 0,1 µg/ml).
Na komplexných médiách obsahujúcich azolové antifungálne látky sme potvrdili
komplementáciu delécie génu CgPDR16 homologickým génom CgPDR16 aj heterologickým
génom KlPDR16, čo sa prejavilo obnovením rastu transformovaného delečného mutanta
BG14∆pdr16 na úroveň štandardného kmeňa.
Ukázali sme, že prítomnosť génu CgPDR16 prispieva k rezistencii transformovaných
buniek C. glabrata voči flukonazolu a mikonazolu, ale navyše aj voči niekoľkým ďalším
azolovým antifungálnym látkam vrátane bifonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu a
klotrimazolu. Prítomnosť génu KlPDR16 v multikópiovom stave v bunkách homologického
hostiteľa K. lactis spôsobuje zvýšenú rezistenciu transformantov voči mikonazolu.
Fenotypovou analýzou sa nám podarilo preukázať expresiu génu KlPDR16 pochádzajúceho
z kvasinky K. lactis aj v heterologickom systéme kvasinky C. glabrata za vzniku funkčného
produktu, ktorý svojou aktivitou dokáže komplementovať stratu vlastného génu CgPDR16.
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Našou ďalšou úlohou bolo pripraviť mutanta K. lactis pdr16 ∆. Prvým krokom bola
príprava disrupčnej kazety s génom KlPDR16 prerušeným kanamycínovou kazetou KanMX4.
Z génu KlPDR16 na plazmide pCR2.1-KlPDR16 sme prostredníctvom restrikčných
endonukleáz BlpI a NdeI vyštiepili časť génu o veľkosti 1600 bp, ktorú sme nahradili génom
KanMX4 pochádzajúcim z plazmidu pCR2.1-KanMX4, z ktorého bol vyštiepený rovnakou
kombináciou restrikčných endonukleáz a následne vložený do génu KlPDR16. Po overení
správnosti skonštruovaného plazmidu pCR2.1-Klpdr16::KanMX4 (Obr. 2) restrikčnou
analýzou sme vyštiepili endonukleázami SpeI a NotI fragment DNA nesúci prerušený gén
Klpdr16::KanMX4 a transformovali sme ním diploidný kmeň kvasiniek K. lactis GG2007.

Obr. 2 Plazmid nesúci gén KlPDR16 prerušený kanamycínovou kazetou

Transformanty sme selektovali na YPD médiu s geneticínom (200 µg/ml). Po 10.
dňoch kultivácie pri 30 °C sme pozorovali nárast transformantov. Transformanty sme
následne nechali sporulovať na SpoV médiu a vyklíčiť na YPD médiu. Z vyklíčených spór
boli metódou replica-plating identifikované kolónie kvasiniek rezistentné voči geneticínu a
zároveň schopné rásť na médiu bez adenínu. U 4 vybratých klonov kvasiniek sa testovala
citlivosť na mikonazol ako nepriama indikácia prerušenia génu KlPDR16 na chromozomálnej
DNA (Obr. 3).

Obr. 3 Porovnanie rastu štandardného kmeňa K. lactis GG2007 (wt 1-2) a transformantov s predpokladanou
deléciou génu KlPDR16 (Klpdr16∆ 1-4) na YPD médiu s mikonazolom (0-0,03 µg/ml)
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Z Obr. 3 je zrejmé, že transformanty sú hypercitlivé na mikonazol. Zvýšenie citlivosti
analyzovaných kvasiniek na mikonazol by mohlo poukazovať na prerušenie génu KlPDR16,
avšak tento fakt je nevyhnutné potvrdiť sekvenáciou génu KlPDR16 po jeho PCR
amplifikácii, čo jednoznačne potvrdí alebo vyvráti prítomnosť prerušeného génu na
chromozóme.

Záver
Experimentálne sa nám podarilo dokázať, že prítomnosť génu CgPDR16 spôsobuje
zvýšenú rezistenciu kvasiniek C. glabrata proti spektru azolových antifungálnych látok.
Taktiež sme preukázali, že gén KlPDR16 kóduje funkčný produkt, nielen v homologickom,
ale aj v heterologickom systéme. Pripravili sme delečnú kazetu využiteľnú na prípravu
delečného mutanta K. lactis pdr16 ∆. Vzhľadom na to, že funkcia proteínu Pdr16p v bunkách
kvasiniek zatiaľ nie je dostatočne objasnená, získané výsledky otvárajú priestor pre ďalšie
experimentálne štúdium produktu génu PDR16.
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Ichtyofauna rieky Turiec vo vzťahu k interakciám s kormoránom veľkým
(Phalacrocorax carbo, LINNAEUS 1758)
- predbežné výsledky
Erika Igondová ,Vladimír Kováč
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovensko; erika.igondova@gmail.com

Abstrakt
Zaoberali sme sa štúdiom interakcií medzi kormoránmi a rybími spoločenstvami. Skúmali sme
ichtyofaunu rieky Turiec na lokalite Moškovec. Zhodnotili sme ekologický stav toku pred (rok 2001) a po
objavení sa (rok 2011) zimovania kormoránov veľkých. Ekologickú kvalitu skúmaného úseku rieky Turiec
zaraďujeme do triedy 2. Porovnávali sme ichtyofaunu v súčasnosti a v minulosti a hodnotili sme zmeny, ktoré sa
udiali. Niektorým zmenám pripisujeme vznik aj možným pôsobením predačného tlaku kormorána veľkého.
Zaznamenávame absenciu lipňa tymiánového (Thymallus thymallus, LINNAEUS 1758) a plotice červenookej
(Rutilus rutilus, LINNAEUS 1758), zvýšenie percentuálneho zastúpenia čereble (Phoxinus phoxinus, LINNAEUS
1758) a naopak zníženie percentuálneho zastúpenia mreny severnej (Barbus barbus, LINNAEUS 1758). Zmenu
k menším veľkostným kategóriám rýb potvrdzujeme u jalca hlavatého (Leuciscus cephalus, LINNAEUS 1758).
Hodnotíme možný vplyv predačného tlaku kormorána veľkého na ichtyofaunu rieky Turiec.

Kľúčové slová: interakcie; kormorán veľký; ichtyofauna; Turiec; ekologický stav; FIS; vplyv; predačný tlak
Úvod a formulácia cieľa
Kormorán veľký bol v minulosti, najmä počas 19. storočia, prenasledovaný človekom
a početnosť jeho populácie v Európe do začiatku 20. storočia bola veľmi nízka. V posledných
desaťročiach populácia kormorána veľkého v Európe narastala. Do strednej Európy sa
kormorán rozšíril v období zmeny vodného režimu výstavbou vodných nádrží, keď vodné
toky prestali zamŕzať vplyvom vypúšťania teplejšej vody. Zvýšili sa počty zimujúcich
kormoránov v strednej Európe. Na Slovensku kormorány zimujú najmä v severných
oblastiach. Počas zimovania lovia prevažne v tečúcich vodách. Preferujú stredné a horné
úseky riek a spoločenstvá reofilných druhov rýb. Početnosť zimujúcich kormoránov v
poslednom desaťročí na Slovensku vzrástla.
Hlavným cieľom tejto práce je vyhodnotiť možný vplyv kormorána veľkého na
ichtyofaunu rieky Turiec
Čiastkovými cieľmi sú:
1. Charakterizovať súčasný stav ichtyofauny rieky Turiec.
2. Vyhodnotiť ekologický stav rieky Turiec pomocou Slovenského ichtyologického
indexu (Fish index of Slovakia, FIS).
3. Porovnať ichtyofauny rieky Turiec v súčasnosti a v minulosti.
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Materiál a metódy
Odber vzoriek sme uskutočnili dňa 29. 8. 2011 na rieke Turiec lokalite Moškovec
(N48°93'75'', E18°82'82''). Vzorky sme získali pomocou benzínového elektrického agregátu,
na mieste sme ich určili do druhov a odmerali (s presnosťou na 1 mm). Prelovili sme celú
šírku toku, celková plocha odberu vzoriek mala veľkosť 1400 m². Potom sme živé ryby vrátili
do vody. Malú časť jedincov, predovšetkým juvenilné, sme fixovali.
Ekologický stav rieky Turiec podľa rýb sme hodnotili na základe výpočtu
Slovenského ichtyologického indexu FIS [1]. Porovnávali sme výsledky z ichtyologického
prieskumu na lokalite Socovce z roku 2001 a výsledky z lokality Moškovec z roku 2011.
Na štatistické spracovanie dát sme použili program Statgraphics.

Výsledky a diskusia
ZLOŽENIE ICHTYOFAUNY RIEKY TURIEC V ROKU 2011
Na lokalite Moškovec rieky Turiec sme spolu v auguste v roku 2011 zaznamenali 312
jedincov rýb. Medzi nimi sme identifikovali 12 druhov, ktoré patrili do 5 čeľadí (Tab. 1)
Tab. 1 Prehľad zistených druhov rýb na lokalite Moškovec v auguste roku 2011
N

min

max

X

Sx

%

Pô

B

R

V

S

Salmo trutta m. fario

35

93

290

148,2

56

11,2

P

Re

A.2.3.

PRE

LR:lc

Hucho hucho

6

108

140

117,5

12

1,9

P

Re

A.2.3.

PRE

LR:cd

1

380

380

380

-

0,3

P

Eu

A.1.5.

PRE

LR:1c

Alburnoides bipunctatus

118

34

133

78,9

23

37,8

P

Re

A.1.3.

ZBF

LR:nt

Barbus barbus

2

118

120

119

1

0,6

P

Re

A.1.3.

ZBF

LR:lc

Chondrostoma nasus

8

400

490

451,3

32

2,6

P

Re

A.1.3.

PFF

LR:cd

Gobio gobio

16

24

125

76,6

32

5,1

P

Re

A.1.6.

ZBF

x

Leuciscus cephalus

21

49

460

159,8

109

6,7

P

Eu

A.1.3.

PLF

LR:lc

Leuciscus leuciscus

61

39

295

81,3

76

19,6

P

Re

A.1.4.

PLF

LR:nt

Phoxinus phoxinus

16

34

92

62,9

20

5,1

P

Re

A.1.3.

PLF

EN

1

132

132

132

-

0,3

P

Eu

A.1.4.

PRE

x

27

56

127

105,1

24

8,7

P

Re

A.1.6.

ZBF

x

čeľaď/druh
Salmonidae

Esocidae
Esox lucius
Cyprinidae

Percidae
Perca fluviatilis
Balitoridae
Barbatula barbatula
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Skratky a značky: n = počet ulovených jedincov, min = dĺžka tela najmenšieho jedinca (mm), max = dĺžka tela
najväčšieho jedinca (mm), x = priemerná dĺžka tela (mm), sx = smerodajná odchýlka, % = podiel z celkového
úlovku; Pô = pôvod (P – pôvodný, I – introdukovaný druh), B = preferovaný biotop Eu – eurytopný, Re –
reofilný drh); R = rozmnožovanie A.1. – ikry neochraňujúci druh neresiaci sa na voľný substrát, A.1.1. pelagofilný, A.1.2. – litopelagofilný, A.1.3. – litofilný, A.1.4. - fytolitofilný, A.1.5. – fytofilný, A.1.6. –
psammofilný, A.2. – ikry neochraňujúci, ukrývajúci druh, A.2.3. – litofilný, B. – ikry ochraňujúci druh, B.2. –
ukladajúci ikry do hniezda, B.2.3. – litofilný druh; V = spôsob výživy PRE – predátor, ZBF – zoobentofág, ZPF
– zooplanktonofág, PFF – perifytofág, PLF – polyfág, DTF – detritofág; S = ochranársky status x – druh
nezahrnutý do červeného zoznamu, CR – kriticky ohrozený druh, EN – ohrozený druh, LR – menej rizikový
druh, s podkategóriami: LR:cd – druh závislý na ochrane, LR:nt – takmer ohrozený druh, LR:lc – najmenej
ohrozený druh, DD – údajovo nedostatočný.

VYHODNOTENIE

EKOLOGICKÉHO

STAVU RIEKY TURIEC POMOCOU

UKAZOVATEĽA FIS
FIS na základe dát z ichtyologického prieskumu z augusta 2001 na lokalite Socovce mal
hodnotu 0,48 čo spadá do kategórie priemerného ekologického stavu (trieda 3). Pre súhrn
mesiacov jún, august, október na lokalite Socovce v roku 2001 dosahoval hodnotu 0,57 teda
ekologický stav bol dobrý (trieda 2). Na základe dát z augusta 2011 na lokalite Moškovec
mal hodnotu 0,59 to je opäť kategória dobrého ekologického stavu tokov podľa rýb (trieda 2).
Pokles hodnôt metrík indexu FIS sme zaznamenali u metrík relatívnej denzity bentických,
fytofilných a potamodromných druhov.

POROVNANIE ICHTYOFAUNY RIEKY TURIEC
Na základe porovnania ichtyofauny na 2 príbuzných lokalitách v rokoch 2001 (pred
výskytom zimujúcich kormoránov) a v roku 2011 (po objavení zimujúcich kormoránov) sme
zaznamenali úbytok 6 druhov rýb (Tab. 2). Medzi ne patrili lipeň, plotica, pĺž severný
(Cobitis taenia, LINNAEUS 1758), kolok vretenovitý (Zingel streber, SIEBOLD 1863), mieň
sladkovodný (Lota lota, LINNAEUS 1758) a hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio, LINNAEUS
1758). Zvýšenie percentuálneho zastúpenia sme zaznamenali u pstruha potočného (Salmo
trutta m. fario, LINNAEUS 1758), podustvy severnej (Chondrostoma nasus, LINNAEUS 1758)
a hrúza škvrnitého (Gobio gobio, LINNAEUS 1758). Znížilo sa u šťuky severnej (Esox lucius,
LINNAEUS 1758), mreny severnej (Barbus barbus, LINNAEUS 1758), jalca maloústeho
(Leuciscus leuciscus, LINNAEUS 1758) a slíža severného (Barbatula barbatula, LINNAEUS
1758).
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Tab. 2 Porovnanie ichtyofauny rieky Turiec v roku 2001 [2] a v súčasnosti
čeľaď/druh
Salmonidae
Salmo trutta m. fario
Hucho hucho
Thymallidae
Thymallus thymallus
Esocidae
Esox lucius
Cyprinidae
Alburnoides bipunctatus
Barbus barbus
Chondrostoma nasus
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus phoxinus
Rutilus rutilus
Cobitidae
Cobitis taenia
Balitoridae
Barbatula barbatula
Percidae
Perca fluviatilis
Zingel streber
Gadidae
Lota lota
Angullidae
Cottidae
Cottus gobio

2001, Socovce

2011, Moškovec

7,5%
-

11,2%
1,9%

0,5%

-

1,1%

0,3%

1,6%
0,5%
2,2%
16,1%
22,6
15,1%

37,8%
0,6%
2,6%
5,1%
6,7%
19,6%
5,1%
-

0,5%

-

15, 6 %

8,7%

1,1%

0,3%
-

3,2%

-

12,4%

-

Jedným z faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť ichtyofaunu rieky Turiec je aj predačný
tlak kormorána veľkého. Z mnohých európskych štúdií potravnej ekológie kormorána
veľkého na riekach vyplýva, že najčastejšie sú kormoránom lovené pstruh potočný, lipeň,
mrena, jalec hlavatý, plotica a pleskáč vysoký (Abramis brama, LINNAEUS, 1758) [5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12].
Absencia lipňa a plotice mohla byť zapríčinená aj predačným tlakom kormorána
veľkého.
Zvýšenie percentuálneho zastúpenia čereble, by mohlo byť zapríčinené nedostatkom
predátorov. Zníženie percentuálneho zastúpenia mreny a šťuky naopak zvýšením predácie na
reofilné druhy rýb.
Jedným z možných vplyvov predačného tlaku kormorána veľkého na ichtyocenózy
rieky Turiec by taktiež mohla byť postupná zmena k menším veľkostným kategóriám rýb.
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Porovnaním dát z rokov 2001 a 2011 sme takýto trend zaznamenali a štatisticky potvrdili
u jalca hlavatého.
Predačný tlak kormorána veľkého nie je jediným faktorom, ktorý by tieto zmeny
mohol spôsobiť. Na zmeny v ichtyofaune rieky Turiec mohli pôsobiť aj iné faktory, ktoré
však neboli predmetom nášho skúmania.

Záver
V tejto práci sme sa zamerali na výskum ichtyofauny rieky Turiec vo vzťahu
k interakciám s kormoránom veľkým. Hovoríme o možnom vplyve predačného tlaku
kormorána veľkého na zmeny, ktoré sa udiali v druhovej skladbe a veľkostnej štruktúre
jednotlivých druhov. Hodnotíme ekologický stav toku podľa rýb na danej lokalite pomocou
indexu FIS a predkladáme hodnoty jednotlivých metrík tohto indexu.
Tieto informácie sú nápomocné pre bližšie skúmanie predačného tlaku kormorána
veľkého na rybie spoločenstvá podhorských tokov.
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Produkcia prírodných aróm s využitím Gluconobacter oxydans
Anikó Illésová, Marek Bučko, Peter Gemeiner
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Oddelenie glykobiotechnológie,
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovenská Republika,
chemilan@savba.sk

Abstrakt
Gram-negatívna striktne aeróbna baktéria Gluconobacter oxydans je vďaka svojej neúplnej oxidácii
uhlíkatých zdrojov všestranne aplikovateľná v biotechnológiách. G. oxydans je plne využívaná aj pri produkcii
bioaromatických látok, ako kyselina fenyloctová - aróma pripomínajúca chuť a vôňu medu. Produkcia spočíva v
biokonverzii 2-fenyletanolu na kyselinu fenyloctovú v dvojkrokovej reakcii, ktorá predstavuje výbornú
alternatívu v porovnaní s tradičnou chemickou syntézou. Na dosiahnutie vysokého výťažku produktu je nutné
optimalizovať kultivačné podmienky a podmienky biokonverzie. Najrýchlejšiu konverziu a zároveň najvyšší
výťažok sme dosiahli kultiváciou G. oxydans v médiu s glycerolom a kvasničným extraktom pri 28°C a pH=5,5.
Rast kultúry tiež ovplyvňuje aerácia média, využitie Erlenmeyerových baniek pozitívne prispelo ku kultivácii
baktérií v pomere kultivačná banka:objem média 10:1.

Kľúčové slová: Gluconobacter oxydans; biokonverzia; 2-fenyletanol; kyselina fenyloctová

Úvod a formulácia cieľa
Biotechnologická výroba aromatických látok sa stáva čoraz atraktívnejšou a výbornou
alternatívou oproti tradičnej chemickej syntéze. Chuťové a vonné látky produkované
mikroorganizmami sú považované za módne „bio“-arómy, ktoré sú produkované prirodzenou
cestou a spotrebitelia majú o ne čoraz väčší záujem. Majú uplatnenie v rôznych sférach
priemyslu, v potravinárstve, v kozmetike aj vo farmaceutickom priemysle. Dnes je celkový
obrat aromatických látok na trhu odhadovaný na 15 miliárd eur, z ktorých asi 6,5 miliardový
podiel majú chuťové a rovnaký podiel aj vonné látky [1]. Podiel biotechnológie na svetovom
trhu aromatických látok je zatiaľ menej než 10%, ale pri pohľade na rýchly pokrok prírodných
vied a vzhľadom k zníženiu spoľahlivosti prírodných zdrojov je ľahké odhadnúť, že
zastúpenie biotechnológie sa v budúcnosti bude len zvyšovať [2].
Aeróbne mikroorganizmy zvyčajne oxidujú zdroj uhlíka na vodu a CO2. Druh
Gluconobacter patrí do skupiny octových baktérií, ktorých charakteristickou črtou je, že
oxidujú uhlovodíky a alkoholy len čiastočne, pričom vznikajú aldehydy, ketóny a organické
kyseliny. Octové baktérie sú adaptované na prostredie obsahujúce cukry a alkohol, prirodzene
sa nachádzajú v ovocí, v kvetoch a tiež v alkoholických nápojoch ako pivo a víno. Sú schopné
rásť vo vysoko koncentrovaných sacharidových roztokoch a pri nízkom pH, vysoká úroveň
oxidácie koreluje s nízkou koncentráciou biomasy. Tieto vlastnosti robia kmene
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Gluconobacter z priemyselného hľadiska mimoriadne zaujímavým [3].
G. oxydans je striktne aeróbny mikroorganizmus, ktorý je schopný utilizovať širokú
škálu sacharidov a alkoholov ako substrát. Svoje miesto v priemyselnej výrobe má už od
nepamäti. Využíva sa na výrobu octu, L-sorbózy, dihydroxiacetónu, kyseliny D-glukónovej,
5-keto- a 2-ketoglukónovej kyseliny [4] a mnohých ďalších dôležitých látok. Zvyčajne rastie
na médiu s vysokým obsahom cukrov, doplneným kvasničným extraktom. Optimálne
podmienky rastu z hľadiska teploty sa pohybujú okolo 28-30 °C a z hľadiska pH okolo 5-6.
G. oxydans sa ukázal byť vhodným organizmom na konverziu 2-fenyletanolu ako
substrátu na fenylacetaldehyd a následne na kyselinu fenyloctovú (obrázok 1), ako cieľovej
látky produkčného procesu, ktorá sa uplatňuje ako vôňa medu [5].

Obr. 1 Biokonverzia 2-fenyletanolu na kyselinu fenyloctovú s využitím G. oxydans

Cieľom našej práce bola optimalizácia rastových podmienok G. oxydans tak, aby sme
efektívne naprodukovali biomasu a dosiahli najvyšší výťažok pri konverzii substrátu na
kyselinu fenyloctovú.

Materiál a metódy
Použitý bakteriálny kmeň: Gluconobacter oxydans NCIMB 8035.
Kultivačné médiá: 1) manitol 25 g/L, kvasničný extrakt 5 g/L, peptón 3 g/L, pH=6
[6]. 2) sorbitol 100 g/L, kvasničný extrakt 10 g/L, pH=5,5-5,8. 3) sorbitol 80 g/L, kvasničný
extrakt 20 g/L, (NH4)2SO4 5 g/L, KH2PO4 1,5 g/L, MgSO4.7H2O 0,5 g/L [7]. 4) glukóza 50
g/L, kvasničný extrakt 15 g/L, MgSO4.7H2O 2,5 g/L, glycerol 0,5 g/L [8]. 5) glycerol 25 g/L,
kvasničný extrakt 10 g/L, pH=5,5 [9].
Biokonverzia prebiehala v nerastovej fosfátovej pôde so zložením: K2HPO4 0,125
g/L, NaH2PO4 0,35 g/L, pH=6,2.
Analytické metódy: Biomasa baktérii bola stanovená meraním optickej hustoty (OD)
pri absorbancii 600 nm na spektrofotometri (SPEKOL). Koncentrácia substrátu pri
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biokonverii bola stanovená meraním na HPLC (SHIMADZU). Podmienky analýzy boli
nasledovné: vlnová dĺžka UV detektora 258 nm, mobilná fáza 65% metanol 35% voda,
prietok mobilnej fázy 0,8 ml/min, kolóna Supleco RP-C18 250x4 mm.

Výsledky a diskusia
Rast kmeňa G. oxydans NCIMB 8035 sme testovali v piatich rôznych kultivačných
pôdach uvedených v citovanej literatúre. Z čerstvej kultúry sme naočkovali 100 ml média č.15 s 2%-ným inokulom. Kultúry sme inkubovali pri 28 °C a 180 rpm 29 hodín. V
dvojhodinových intervaloch sme odobrali 1 ml kultúry a na spektrofotometri sme odmerali
absorbanciu pri 600 nm. Podľa rastovej krivky baktérií sme vylúčili pôdu č.2 a ďalej sme
pracovali len so štyrmi kultivačnými pôdami. Výsledky sú uvedené na obrázku 2.

Obr. 2 Rast kmeňa G. oxydans v rôznych kultivačných pôdach

V ďalšom kroku sme otestovali biokonverziu 2-fenyletanolu na kyselinu fenyloctovú
pomocou G. oxydans. Z čerstvej kultúry sme naočkovali 100 ml média č.1 a č.3-5 s 2%-ným
inokulom. Kultúru sme inkubovali pri 28 °C, 180 rpm až kým nedosiahli OD600=0,6. Bunkové
kultúry sme centrifugovali 10 minút pri 4000 rpm, po vyliatí supernatantu sme odvážili 0,144
g vlhkej biomasy a preniesli do 50 ml nerastovej fosfátovej pôdy. Začiatok biotransformácie
bol iniciovaný pridaním 2-fenyletanolu na výslednú koncentráciu 0,7g/L. Biotransformácia
prebiehala pri teplote 28°C a 180 rpm až do úplnej spotreby substrátu. V 30 minútových
intervaloch sme odobrali 300 µl vzorky, ktorú sme po centrifugovaní a prefiltrovaní
analyzovali vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou (HPLC). Po vyhodnotení sme
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vypočítali celkový výťažok konverzie. Ako vidíme na obrázku 3, konverzia prebehla
najefektívnejšie pri kmeni, ktorý bol kultivovaný v médiu č. 5. Preto sme sa rozhodli, že
v ďalších experimentoch budeme používať kultivačnú pôdu č. 5.

Obr. 3 Percentuálny výťažok biokonverzie 2-fenyletanolu na kyselinu fenyloctovú po kultivácii
v rôznych kultivačných médiach

V následujúcom experimente sme testovali rast G. oxydans v závislosti od rôznej
aerácie média, úmernej veľkosti plochy fázového rozhrania v kultivačnej banke. Porovnali
sme nástup exponencionálnej fázy baktérií v kultivačnej pôde č. 5 s objemom 50, 100 a 200
ml, ktoré sme voľne kombinovali guľatými bankami s plochým dnom a s Erlenmeyerovými
bankami s rôznym objemom . Z čerstvej kultúry sme naočkovali médiá s 2%-ným inokulom
a kultivovali pri 28 °C a 180 rpm. V dvojhodinových intervaloch sme odobrali 1 ml kultúry a
na spektrofotometri sme odmerali absorbanciu pri 600 nm. Výsledky merania v guľatých
kultivačných bankách s plochým dnom sú znázornené na obrázku 4. Veľká plocha
zabezpečená tvarom banky vytvorila velkú plochu fázového rozhrania, čím sa zvýšil prístup
kyslíka do média na úroveň, ktorá pôsobila produkciu kyselín pôsobiacich inhibične na rast
baktérií G. oxydans.
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Obr. 4 Rast G. oxydans v guľatých bankách s plochým dnom

V ďalšom experimente sme pozorovali nástup exponenciálnej fázy v Erlenmeyerových
bankách s objemom 250, 500 a 2000 ml. Výsledky merania sú znázornené na obrázku 5.

Obr. 5 Rast G. oxydans v Erlenmeyerových bankách a percentuálne vyjadrenie hustoty kultúr v 24. hodine
kultivácie.

Najrýchlejší nástup exponenciálnej fázy sme namerali v prípade pomeru média
a objemu banky 1:10. Na obrázku 5 vľavo hore je sĺpcový diagram, kde vidíme percentuálne
vyjadrenie hustoty bunkových kultúr po 24 hodinách kultivácie, podľa ktorej môžeme
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posúdiť, že objem banky a objem kultivačnej pôdy v pomere 1:10 je ideálny na kultiváciu
G. oxydans.

Záver
Dospeli sme k záveru, že bunky rastúce v dvojzložkovej pôde č. 5 obsahujúcej
glycerol a kvasničný extrakt majú najvyššiu aktivitu pri biokonverzii 2-fenyletanolu na
kyselinu fenyloctovú. Táto pôda je pre kultiváciu G. oxydans najvhodnejšia. Kultivácia závisí
aj od miery aerácie, najlepší výsledok sme dosiahli v Erlenmeyerovej banke s objemom 500
ml s 50 ml kultivačnej pôdy t.j. v pomere 1:10.
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Abstrakt
Herpes simplex vírus 1 a 2 (HSV1 a HSV2) patrí medzi najdlhšie známe vírusy infikujúce človeka.
Reaktivácia HSV1 a HSV2 z latencie vyvolaná stimulačnými podnetmi predstavuje riziko prenosu týchto
vírusov priamym kontaktom, u HSV2 prevažne kontaktom sexuálnym. Zaviedli sme citlivú metódu na súčasnú
detekciu HSV1 a HSV2 v jedinej PCR reakcii. Citlivosť zavedenej detekcie vírusov v duplexnej PCR na modeli
pozitívnych kontrol je 2,7.102 kópií u HSV1 a 2,61.102 kópií u HSV2. Citlivosť duplexnej PCR je rovnaká ako
oboch uniplex PCR. Metóda diferenciálnej diagnostiky dvoch typov HSV v jedinej skúmavke umožňuje včas
identifikovať prítomnosť zmiešanej infekcie kože a slizníc týmito vírusmi. U jedincov chronicky infikovaných s
HSV2 môže nová metóda identifikovať reaktiváciu vírusu a znížiť tak riziko prenosu vírusu resp. poškodenia
plodu infikovanej matky najmä pri infekcii bez evidentných príznakov (virémii). Metóda diferenciálnej detekcie
herpetických vírusov prestavuje nielen skvalitnenie, ale aj zníženie nákladov diagnostiky a liečby.

Kľúčové slová: HHV1; HHV2; HSV; HSV2; diferenciálna diagnostika; duplex PCR

Úvod a formulácia cieľa
Vírusy radu Herpesvirales (predtým čeľaď Herpesviridae), veľmi rozšírené v živočíšnej
ríši, sú rozdelené do 3 čeľadí [1]. Dnes poznáme viac ako 100 rôznych herpetických vírusov
rýb, plazov, vtákov a cicavcov. U človeka bolo opísaných osem herpetických vírusov z čeľade
Herpesviridae označovaných ako Human herpes virus (HHV) 1-8. HHV1 a 2 - Herpes
simplex vírus 1 a 2 (HSV1 a HSV2) patria medzi najdlhšie známe herpetické vírusy. Je pre ne
charakteristická celoživotná infekcia hostiteľa a latentná infekcia neurónov ganglií blízko
miesta primárnej infekcie. Počas života infikovaného hostiteľa dochádza k sporadickým
reaktiváciám vírusu. Okrem rekurencie ochorenia sa teda môžu prenášať aj na iného hostiteľa
priamym kontaktom s chronickými nosičmi, u HSV2 prevažne kontaktom sexuálnym.
Infekcie spôsobené HSV1 a/alebo HSV2 sa vyskytujú ako u detí, tak i u dospelých
(80%). HSV1 spôsobuje lézie v ústach, na koži, infekcie oka (rekurentný okulárny herpes) a
infekciu novorodencov (neonatálny herpes), často s fatálnymi následkami. Reaktivácia vírusu
môže u dospelých spôsobiť herpetickú encefalitídu (asi 1 prípad/milión dospelých). Pri
infekcii s HSV2 (genitálnom herpese) sa ochorenie prejavuje opakujúcimi sa pľuzgiermi na
koži a slizniciach genitálneho traktu, pričom výskyt infekcie krčka maternice koreluje
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s počtom sexuálnych partnerov. Gravidita infikovanej matky je vždy spojená s rizikom
prenatálnej infekcie. U imunokompromitovaných ľudí majú infekcie s HSV ťažší a
devastujúci priebeh [3].
Najviac zaužívaná diagnostika HSV je založená na detekcii protilátok, ktorá väčšinou
nerozlišuje typy tohto vírusu. Detekciu infekcie komplikuje oneskorenie zvýšenia ich hladiny
oproti reaktivácii vírusu a tiež častá koinfekcia oboma typmi vírusu. Identifikáciu infekcie
s HSV1 a/alebo HSV2 umožňujú najspoľahlivejšie metódy využívajúce PCR. Keďže oba typy
vírusu sa často spoločne vyskytujú v pľuzgieroch lokalizovaných mimo miest pre ne
typických (u HSV1 na tvári a u HSV2 na genitáliách), je včasná diferenciácia medzi nimi
významná najmä z dôvodu možného orálno-sexuálneho prenosu. Včasná diagnostika infekcie
s HSV u gravidných žien umožňuje zvoliť potrebnú liečbu, ochranu plodu a novorodenca.
Veľký význam má tiež u imunosuprimovaných ľudí s vysokým rizokom HSV infekcie [2].
Cieľom práce bolo vyvinúť špecifickú duplexnú PCR na detekciu HSV1 a HSV2.
Súčasťou práce bola príprava pozitívnych kontrol (rekombinantných plazmidov nesúcich
špecifické vírusové sekvencie) a stanovenie citlivosti detekcie HSV1 a HSV2. Okrem
skvalitnenia diagnostiky infekcie herpetickými vírusmi s dopadom na rizikové skupiny, nová
metóda predstavuje zníženie finančných nákladov na diagnostiku.

Materiál a metódy
BUNKY
Vero - fibroblastoidná, adherentná, línia derivovaná z buniek obličky opice Cercopithecus
aethiops (ATCC- CCL-81).
VÍRUSY
HSV1 kmeň 17, pochádzal od Dr. V. Preston (Institute of Virology, University of Glasgow,
UK), HSV2 pochádzal zo zbierky Virologického ústavu SAV, Bratislava.
Kultivácia a pasážovanie buniek
Bunky Vero boli kultivované v plastových fľašiach (Sarstedt) v prostredí 5% CO2 pri
37°C v médiu DMEM s 10% obsahom teľacieho séra a antibiotík penicilínu (20 U/ml) a
streptomycínu (20 µg/ml) (Gibco). Bunky boli po sedimentácii 800g/5 min. pri 4°C
resuspendované v médiu a pasážované (5 x 105 buniek/fľašu) do nových kultivačných fliaš.
Infekcia buniek vírusmi

Bunky Vero sme infikovali vírusom HSV1 alebo HSV2 s MOI 0,1-1 PFU/bunku. Po
vytvorení cytopatického efektu sme bunky centrifugovali 15 minút/ 800g pri 4°C a
supernatant používali ako vírusový zásobný roztok.
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Izolácia DNA z buniek
Alikvoty buniek (3x106) sme centrifugovali (800g/5min/4°C) a premyli fyziologickým
roztokom. Sedimenty sme zmrazili pri -20°C, po rozmrazení rozsuspendovali v 300 µl
sterilnej vody, inkubovali (1 hod/37°C) s RNázou A (100 µg/ml, Sigma) a po pridaní 1/10
objemu 10x lytického roztoku a proteinázy K (100 µg/ml) (Sigma) zmes inkubovali pri 56°C
1-2 hodiny. DNA sme extrahovali fenolom, chloroformom a precipitovali etanolom v
prítomnosti NaCl (0,1 M). DNA sme po vysušení rozpustili v roztoku TE. Množstvo DNA
sme stanovili spektrofotometrickým meraním absorbancie pri 260nm.
Príprava pozitívnych kontrol
Na diagnostiku HSV1 a HSV2 v PCR sme pripravili pozitívne kontroly klonovaním
špecifických sekvencií vírusov do vektora pGEM T Easy (Promega). Pre HSV1 to bol
fragment (377 bp) génu väzbového proteínu gp061 a pre HSV2 fragment (484 bp) génu
podjednotky helikázy-primázy (proteínu gp56). PCR produkty amplifikované na templáte
vírusových DNA sme ligovali do vektora podľa inštrukcií výrobcu. Po overení prítomnoti
klonovaného fragmentu v rekombinantných plazmidoch štiepením s EcoRI sme vybrané
plazmidy purifikovali kitom (Qiagen). Špecificitu sekvencií HSV1/2 sme overili štiepením
plazmidov s PstI alebo BglI a po linearizácii so ScaI používali v PCR ako pozitívne kontroly
(pGEMTHSV1 a pGEMTHSV2).
PCR
PCR prebiehali v reakčnej zmesi (15- 25 µl), v 35 cykloch (thermal cycler Eppendorf):
denaturácia pri 95°C 1-2min, anelácia pri 56-62°C 30-60 sek a polymerizácia pri 72°C 30 sek.
Posledným krokom bola polymerizácia pri 72°C 5 min. Reakčná zmes obsahovala 0,5-2 U
Taq polymerázy (Promega), 1×reakčný roztok pre PCR s 1,5mM MgCl2 (Promega), 0,2mM
každého zo štyroch dNTP (Bioline) a 10 pmol každého dvojice (uniplex PCR) alebo štvorice
(duplex PCR) primerov a templát pGEMTHSV1 alebo pGEMTHSV2.
Pre stanovenie najvhodnejšej anelačnej teploty PCR špecifických pre HSV1 a/alebo
HSV2 sme používali gradientový cykler (SENSOQUEST, Nemecko), testovaním série 12
rovnakých PCR zmesí. Na templáte pozitívnych kontrol v riedeniach 105-103 kópií sme
testovali teploty anelácie v rozpätí 56-61°C, stúpajúce o 0,5-0,6°C. Teplotu anelácie, ktorá
poskytovala najsilnejší signal, sme používali v uniplex aj duplex PCR. PCR produkty sme
identifikovali horizontálnou elektroforézou v 1,5 % agarózovom géli s Goldview (Bioline), v
1xTAE (40 mM Tris-acetát, 1 mM EDTA), pri 60-120mA.
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Výsledky a diskusia
Citlivosť detekcie oboch vírusov v duplexnej PCR sme stanovili pomocou pozitívnych
kontrol - pGEMTHSV1 a pGEMTHSV2, plazmidov nesúcich špecifické sekvencie, ktoré sme
pripravili. V PCR reakciách sme používali desiatkovo riedené kontroly v množstve od 3x109
do 3x101 kópií na reakciu. Pre zavedenie citlivej a špecifickej detekcie HSV1 a HSV2 v
duplexnej PCR sme najprv stanovili také podmienky amplifikácie špecifických úsekov
vírusov, ktorými bolo možné dosiahnuť čo najväčšiu citlivosť detekcie HSV1 a HSV2 v
typovo špecifických PCR.
Pre typovo špecifické PCR pre HSV1 aj HSV2 sme stanovili najvhodnejšiu anelačnú
teplotu na gradientovom cykleri. Najcitlivejšiu detekciu HSV1 sme zistili pri teplote 58,7°C
(Obr. 1, dráha 6). O niečo nižšiu citlivosť sme zistili pri anelačnej teplote 57,1°C (Obr. 1,
dráha 3). Najcitlivejšiu detekciu HSV2 v PCR sme zistili pri teplote 58,2°C (Obr. 2, dráha 5).
O niečo nižšiu citlivosť detekcie sme zistili pre anelačnej teplote 58,7°C (Obr. 2, dráha 6).

Obr. 1 Stanovenie anelačnej teploty pre detekciu HSV1 v typovo špecickej PCR na modeli pozitívnej kontroly
pGEMTHSV1 na gradientovom cykleri v rozsahu od 56- 62°C.

Obr. 2 Stanovenie anelačnej teploty pre detekciu HSV2 v typovo špecickej PCR na modeli pozitívnej kontroly
pGEM T- Easy HSV2 na gradientovom cykleri v rozsahu od 56- 62°C.

Podľa intenzity amplifikovaného PCR produktu na Obr. 1 a 2 možno usúdiť, že
najvhodnejšie anelačné teploty na detekciu HSV1 a HSV2 sú odlišné. Testovaním vybraných
anelačných teplôt sme najvyššiu citlivosť detekcie HSV1 a HSV2 v uniplex PCR dosiahli pri
teplote anelácie 60,9°C (Obr. 3 a 4).
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Obr. 3 Citlivosť detekcie HSV1 v uniplex PCR na modeli pozitívnej kontroly pri teplote anelácie 60,9°C.

Obr. 4 Citlivosť detekcie HSV2 v uniplex PCR na modeli pozitívnej kontroly pri teplote anelácie 60,9°C.

Citlivosť metódy detekcie HSV1 v typovo špecifickej PCR je 2,7.102 kópií pozitívnej
kontroly, ktorá zodpovedá citlivosti detekcie 6 kópií genómu HSV1 (Obr. 3, dráha 6).
Citlivosť detekcie HSV2 v typovo-špecifickej PCR je 2,61.102 kópií pozitívnej kontroly, ktorá
zodpovedá citlivosti detekcie 6 kópií genómu HSV2 (Obr. 4, dráha 6).

Obr. 5 Stanovenie anelačnej teploty pre detekciu HSV1 a HSV2 v duplexnej PCR na gradientovom cykleri na
modeli pozitívnych kontrol (2,7.105 kópií pGEM T- Easy HSV1, 2,61.105 kópií pGEM T- Easy HSV2)

Pre duplexnú PCR sme vybrali takú anelačnú teplotu, pri ktorej bola citlivosť detekcie
pre oba vírusy podľa výsledkov testovania na grandientovom cykleri v rozmedzí teplôt od
58,1°C do 64,1°C porovnateľná t.j. pri teplote 61,4°C (Obr. 5, dráha 7).
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Obr. 6 Stanovenie citlivosti detekcie HSV1 a HSV2 v duplexnej PCR na modeli pozitívnych kontrol pri teplote
anelácie 61.4 ° C

Citlivosť detekcie HSV1 a HSV2 v duplexnej PCR, ktorú sme dosiahli na modeli
pozitívnych kontrol bola 2,7.102 kópií u HSV1 a 2,61.102 kópií u HSV2 (Obr. 6, dráha 4), čo
zodpovedá 6 kópiám genómu HSV1 a HSV2. Z porovnaní výsledkov (Obr. 3, 4 a 6) je
zrejmé, že citlivosť detekcie HSV1 a HSV2 sa pri koamplifikácii neznižuje, ale zostáva
rovnaká (rádovo 102 kópií pozitívnych kontrol pre HSV1 a HSV2). Metóda diferenciálnej
PCR, ktorú sme v tejto štúdii vypracovali by mala byť využívaná v diagnostike klinických
vzoriek od pacientov so suspektnou zmiešanou infekciou oboma typmi HSV. V ďalšej práci
bude potrebné zistiť citlivosť detekcie vírusov vo virtuálnom klinickom materiáli pridaním
ľudskej chromozomálnej DNA do PCR a zvýšiť citlivosť detekcie HSV1 a HSV2 zavedením
duplex nested PCR.

Záver
Vypracovali sme citlivú duplexnú PCR na súčasnú detekciu dvoch alfaherpesvírusov,
HSV1 a HSV2, s porovnateľnou citlivosťou detekcie rádovo desať kopií genómu oboch
vírusov. Metóda, ktorú sme vyvinuli, predstavuje v súčasnosti najmodernejší prístup
v diagnostike ľudských herpetických vírusov umožňujúci diagnostikovať oba vírusy v jednej
skúmavke.
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Abstrakt
Vznik poľnohospodárstva spojený aj s domestikáciou tetraploidnej pšenice dvojzrnovej bol predĺžený
proces. V minulosti bol jeho vznik asociovaný s centrálnou oblasťou lokalizovanou v juhovýchodnom Turecku.
Množstvo genetických aj archeologických údajov získaných v poslednom období poukazuje na jeho pôvod vo
viacerých lokalitách. Okrem bližšieho pohľadu na evolúciu a fylogenetické vzťahy medzi tetraploidými
pšenicami prostredníctvom analýzy sekvencií pseudogénu Lpx-A1_like sme získali aj informácie, ktoré načrtajú
minimálne bifyletický pôvod domestikovanej pšenice dvojzrnovej (T. dicoccum Schrank ex Schübler). Tento
výsledok naznačuje dve centrá domestikácie. Na základe geografickej lokalizácie vzoriek, ktoré boli súčasťou
analyzovaného súboru, sme určili dve lokality, kde pravdepodobne došlo k domestikácii. Oblasť juhovýchodného
Turecka viacerými štúdiami považovaná za jediné centrum domestikácie a južný Levant (Izrael, Jordánsko,
Libanon, Sýria), ktorý je zas uprednostňovaný archeologickými štúdiami.

Kľúčové slová: evolúcia; tetraploidné pšenice; pseudogén Lpx-A1_like; bifyletický pôvod; domestikácia
Úvod a formulácia cieľa
Jednou zo zmien vedúcich k vzniku vyspelých spoločenstiev, ktoré dali základ
západnej civilizácii, je vznik poľnohospodárstva a objavenie sa usadlého spôsobu života
v oblasti Blízkeho východu na území tzv. Úrodného polmesiaca. Tento významný pokrok sa
spája s domestikáciou troch základných plodín, a to jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.)
a dvoch poddruhov pšeníc: diploidnej pšenice jednozrnovej (Triticum monococcum L.)
a tetraploidnej pšenice dvojzrnovej (T. dicoccum) [1].
Vznik poľnohospodárstva sa datuje do obdobia pred 12 000-9 500 rokmi [2], pričom
T. dicoccum, sa začína objavovať v období pred 9 600 – 9 000 rokmi [3].
Udalosti vedúce k vzniku domestikovaných plodín môžeme rozdeliť na (i) zber divorastúcich
druhov z ich pôvodných stanovíšť; (ii) na kultiváciu, keď dochádzalo k systematickému
vysievaniu a následnému zberu divorastúcich rastlín a na domestikáciu (iii), pri ktorej
dochádzalo k pestovaniu a následnému využívaniu rastlín so žiadaným fenotypom. Kultiváciu
teda považujeme za esenciálne štádium, keď opakované vysievanie spojené so selekčným
tlakom viedlo k vzniku domestikovaných druhov. Jednotlivé štúdie predkladajú rôzne závery
týkajúce sa obdobia, počas ktorého prebiehala kultivácia. Časové intervaly sa pohybujú v
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rozmedzí od menej ako 200 rokov [4], po najmenej niekoľko storočí [5]. Tanno a Willcox [6]
tvrdia, že tento proces trval vyše jedného milénia. Ich zistenia viedli k dnes preferovanému
predĺženému modelu (protracted model) domestikácie. Podľa neho bolo obdobie, počas
ktorého došlo k fixácii znakov spojených s domestikáciou relatívne dlhé.
V dnešnom

období

je

všeobecne

akceptovaný

zrod

poľnohospodárstva

v juhovýchodnom (JV) Turecku, keďže voľne žijúce druhy z tejto oblasti sú na molekulárnej
a cytologickej úrovni najpríbuznejšie domestikovaným druhom [7]. Určením miesta
domestikácie pšenice dvojzrnovej sensu stricto sa zaoberali viaceré štúdie [8]. Jedna
z posledných navrhuje dve alternatívy. Prvá predpokladá, že domestikácia prebehla v oblasti
Diyarbakiru, ktorej súčasťou je aj pohorie Karaçadag a bola nasledovaná introgresiou
a hybridizáciou s divorastúcou pšenicou dvojzrnovou v južnom Levante. Druhou je podľa
nich menej pravdepodobná teória nezávislej domestikácie v oboch spomínaných oblastiach
[9]. Aj napriek hypotézam monocentrickej domestikácie, keď až následne po vzniku
domestikovaných plodín v jednej oblasti došlo k rozšíreniu do iných častí Úrodného
polmesiaca, sa niektorí autori prikláňajú k jej polycentrickému pôvodu. Jedným z dôvodov je
aj simultánne objavenie sa domestikovanej pšenice dvojzrnovej v južnom Levante a na území
JV Turecka [10].
Tetraploidné pšenice sú so vznikom poľnohospodárstva neodlučiteľne spojené a
predstavujú aj medzičlánok vedúci k vzniku dnes hospodársky najvýznamnejšej pšenice letnej
(T. aestivum L.). Cieľom práce je identifikácia fylogenetických vzťahov medzi vybranými
poddruhmi tetraploidných pšeníc a pokus o potvrdenie, resp. vyvrátenie monocentrického
modelu domestikácie. Poznanie evolúcie jednotlivých poddruhov by umožnilo sprehľadnenie
a upresnenie ich klasifikácie, zároveň by uľahčilo snahu vedúcu k zachovaniu biodiverzity,
ktorá je v dnešnom období čoraz viac zdôrazňovaná.

Materiál a metódy
Na analýzu bol využitý súbor vzoriek patriacich k druhom: T. timopheevii (Zhuk.)
Zhuk., T. dicoccoides (Körn. ex Asch. & Graebner) Schweinf., T. dicoccum, T. ispahanicum
Heslot, T. karamyschevii Nevski, T. carthlicum Nevski in Kom., T. polonicum L., T.
turanicum Jakubz., T. durum Desf., T. turgidum L. a T. aestivum. Vzorky boli získané
z génových bánk: VURV Piešťany a ICARDA. V práci je využitá nomenklatúra podľa
Dorofeeva a kol. [11]. DNA izolovaná zo všetkých vzoriek analyzovaného súboru bola
amplifikovaná s danými primermi (forward primer CCAACGACGTGAGTGATCCTTTTGC;
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reverse primer AGCGCGAACCGTCATCTCGAA) prostredníctvom nižšie uvedeného cyklu
PCR: PCR prebiehala v konečnom objeme 50 µl, PCR zmes obsahovala: 1 × PCR pufor
(HotFirePol); 1,6 mM MgCl2; 0,2 µM forward primer; 0,2 µM reverse primer; 200 µM
dNTP; 1 U HotFirePol DNA polymerázy (Solis BioDyne); 40 ng templátovej DNA. PCR
cyklus: úvodná denaturácia pri 95 °C počas 12 min; 35 cyklov: [95 °C, 45 s; 64 °C, 45 s; 72
°C, 1 min]; záverečná polymerizácia pri 72°C počas 7 min v termocykleri MJ Mini™
(BioRad). Sekvenácia získaných amplikónov prostredníctvom sekvenátora ABI 3730xl
(Applied Biosystems) prebehla v Macrogene. Výsledné sekvencie boli manuálne upravené
a následne zarovnané software-om MAFFT 6.857b (algoritmus L-INS-i) [12]. Výsledné dáta
boli spracované software-om Network 4.6.0.0 (algoritmus Median Joining (MJ)) [13].

Výsledky a diskusia
Analýzou sekvencií Lpx-A1_like všetkých vzoriek sme získali informácie objasňujúce
fylogenézu vybraných druhov.
V prípade Lpx-A1_like došlo pri amplifikácii k vzniku dvoch dĺžkových variantov
(1 200 bp, 500 bp).

Obr. 1 MJ sieť Lpx-A1_like. (a) sieť vytvorená s využitím všetkých vzoriek, (b) sieť vytvorená s využitím
vzoriek s dlhým fragmentom. Body na spojniciach znázorňujú počet mutovaných pozícií. AES – T. aestivum,
CAR – T. carthlicum, DCS – T. dicoccoides, DIM – T. dicoccum, DUR – T. durum, ISP – T. ispahanicum, PAL
– T. karamyschevii, PLN – T. polonicum, TIM – T. timopheevii, TRG – T. turgidum, TRN – T. turanicum. DUR,
AES, CAR, TRN, PLN a TRG patria medzi bezplevnaté druhy a sú prítomné v klastri I, zatiaľ čo PAL a ISP sú
plevnaté pšenice prítomné v klatri II, DCS a DIM patira medzi plevnaté pšenice prítomné v oboch vyššie
spomenutých klastroch.

Konečná dĺžka využitej sekvencie bola 1061 bp v prípade dlhého variantu a 452 bp
v prípade krátkeho. Zo zarovnania bolo identifikovaných 32 substitúcií, z ktorých 10 bolo
prítomných len u dlhého variantu, preto boli na vytvorenie MJ siete využité dva súbory. Prvý
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bol tvorený všetkými analyzovanými vzorkami, pre tvorbu siete však neboli použité
substitúcie charakteristické len pre dlhý fragment (obr. 1 (a)); druhý pozostával len zo vzoriek
s dlhým fragmentom a boli tu prítomné všetky identifikované substitúcie (obr. 1 (b)).
Ďalej sme zaznamenali koreláciu daného dĺžkového variantu s geografickým
rozmiestnením vzoriek. V oblasti pohoria Hermon na území dnešného Libanonu sa
nachádzajú najmä T. dicoccoides s krátkym fragmentom. Región JV Turecka, dodnes
považovaný za najpravdepodobnejšiu oblasť domestikácie pšenice dvojzrnovej a vzniku
poľnohospodárstva [7], je zas charakteristický prítomnosťou T. dicoccoides rovnako ako aj T.
dicoccum s dlhým fragmentom (obr. 2). Vzorky T. dicoccum pochádzajúce z Európy mali bez
výnimky prítomný dlhý fragment, rovnako ako aj vzorky ďalších dvoch plevnatých pšeníc (T.
ispahanicum, T. karamyschevii). Toto by naznačovalo, že tieto sa do Európy rozšírili práve
z oblasti JV Turecka. Krátky fragment je zas prítomný okrem T. dicoccoides pochádzajúcich
z južného Levantu a aj u takmer kompletného súboru plevnatých pšeníc a u jedincov T.
dicoccum pochádzajúcich z Etiópie, čo znamená, že v južnom smere sa domestikovaná
dvojzrnka rozšírila z tohto územia. Na základe tohto tiež usudzujeme, že aj k domestikácii
bezplevnatých pšeníc došlo v tejto oblasti, táto je preferovaná vo viacerých štúdiách [8,9].

Obr. 2 Geografická lokalizácia vzoriek získaných z územia Úrodného polmesiaca. DCS – T. dicoccoides, DIM –
T. dicoccum

Na základe vytvorených sietí predpokladáme, že plevnaté a bezplevnaté pšenice
vznikli z dvoch odlišných subpopulácií T. dicoccum. Signifikantná prítomnosť T. dicoccoides
z odlišných geografických lokalít v oboch klastroch zas naznačuje, že pôvod T. dicoccum je
minimálne bifyletický. Aj napriek doteraz akceptovanému monofyletickému pôvodu tohto
druhu sa v poslednom období zhromažďujú údaje potvrdzujúce multiregionálnu teóriu
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domestikácie [10]. Túto teóriu podporujú aj dlhé obdobie tiahnuce sa od začiatku pestovania
po objavenie sa domestikovaných plodín [6] a prítomnosť nerozpadavého vretena klasu v
prirodzene sa vyskytujúcich populáciách T. dicoccoides [14]. Dlhé obdobie potrebné pre
domestikáciu umožnilo, že tok génov medzi domestikovanými a divorastúcimi taxónmi bol v
oblastiach pestovania výraznejší, čo zároveň viedlo ku genetickej homogenizácii a zabránilo
geografickej izolácii. Vďaka tomuto by došlo k dosiahnutiu zdaniu monofyletickosti aj pri
domestikácii v dvoch lokalitách [15]. Je samozrejme možné, že k domestikácii došlo naozaj
v oblasti Turecka a po rozšírení z tejto oblasti sa vďaka hybridizácii s T. dicoccoides zvýšila
variabilita [9].
Ďalšou zaujímavou alternatívou je aj možnosť vzniku voľne žijúcej pšenice
dvojzrnovej dvoma polyploidizáciami. Feldman a Kislev [16] určili za pravdepodobné miesto
hybridizácie vedúce k vzniku T. dicoccoides oblasť v blízkosti pohoria Hermon. Väčšina
vzoriek v blízkosti Hermonu má krátky fragment. V danej oblasti by sme však očakávali
práve vzorky s dlhou variantou pseudogénu. Je teda možný bifyletický pôvod T. dicoccoides,
pričom na hybridizácii sa podieľali jedince T. urartu s krátkym alebo dlhým variantom.
Identifikácia dĺžkového polymorfizmu v géne pre proteín disulfid izomerázu u oboch vyššie
spomenutých druhov pochádzajúcich z južného Levantu tiež vedie k tejto domnienke [17].
Analyzovaný súbor bol však príliš malý na nepochybné určenie bifyletického pôvodu
T. dicoccoides, čo bol zrejme dôvod jeho neuvedenia v danej publikácii.

Záver
Sekvenáciou Lpx-A1_like a následnou analýzou získaných dát sme identifikovali
samostatný pôvod plevnatých a bezplevnatých poddruhov. Z našich výsledkov taktiež vyplýva
bifyletický pôvod T. dicoccum, pričom jej domestikácia prebehla minimálne na dvoch
miestach – v juhovýchodnom Turecku a južnom Levante. Z oboch oblastí došlo k rozšíreniu
tohto druhu, a to severozápadným smerom z Turecka a juhovýchodným z južného Levantu.
Vzhľadom na to, že jednotlivé vzorky s odlišnými veľkosťami fragmentov neboli úplne
geograficky izolované, svedčí to o neustálom toku génov medzi oboma oblasťami.
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Abstrakt
Oxidačný stres hrá dôležitú úlohu v patogenéze mnohých ochorení. Na účinné meranie markerov
oxidačného stresu je výhodným prostriedkom slina. Umožňuje nám jednoduchú manipuláciu, ako aj samotný
odber. Stretávame sa tu však s určitým stupňom variability ako medzi chorými, tak aj zdravými jedincami.
Prostredníctvom biochemických metód sme analyzovali vplyv rýchlosti salivácie a potravy na variabilitu
markerov oxidačného stresu v slinách. Koncentrácie salivárnych markerov oxidačného stresu sa signifikantne
nelíšili v stimulovaných a nestimulovaných slinách. Konzumácia jedla viedla k prechodnému zvýšeniu
oxidačného a karbonylového stresu v slinách. Na meranie salivárnych markerov oxidačného stresu je možné
použiť nestimulované sliny a odbery slín je potrebné robiť nalačno alebo v určitom časovom intervale po
konzumácii jedla.

Kľúčové slová: markery oxidačného stresu; slina; salivácia; príjem potravy
Úvod a formulácia cieľa
K stavu nazvaný oxidačný stres dochádza v prípade, ak sa v bunke nahromadí
množstvo voľných radikálov resp. reaktívnych metabolitov kyslíka, prípadne karbonylových
zlúčenín, alebo dochádza k strate obranného systému bunky, ktorý zabezpečujú antioxidanty.
Keďže vstupom do bunky spúšťajú kaskádu poškodení subcelulárnych štruktúr akými sú
lipidy, proteíny a DNA, spôsobujú poruchy metabolických dráh a spontánne mutácie [1].
Takýto stav môže viesť až k apoptóze, prípadne k nekróze. Oxidačný stres je teda procesom,
pri ktorom dochádza k rýchlejšej tvorbe reaktívnych metabolitov v porovnaní s ich
detoxifikáciou. Oxidačný stres môže viesť k progresii a vzniku niektorých ochorení, akými sú
napr. ochorenia ďasien a zubov, rôzne typy rakoviny, neurodegeneratívne ochorenia a i. [2,
3].
Veľmi užitočným materiálom na meranie rôznych markerov je slina. Jej výhodou je,
že sa dá jednoducho a neinvazívne odoberať, a to prakticky v rôznom množstve, rôznymi
spôsobmi a od respondentov rôznych vekových kategórií. Využitie slín je rozsiahle – od
možnosti monitorovania rôznych biochemických parametrov až po sledovanie molekulárnych
cieľov [4-6]. V slinách je tiež možné merať markery oxidačného stresu [7, 8]. Problémy
týkajúcich sa merania salivárnych markerov oxidačného stresu sú najmä inter- a intra-
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individuálna variabilita a vplyv rôznych externých faktorov [9, 10]. Markery oxidačného
stresu sa vo väčšej miere vyskytujú u chorých probandov, ale sú prítomné v relatívne vysokej
variabilite aj u zdravých respondentov. Faktory, ktoré ju môžu ovplyvňovať sú napr. potrava,
rýchlosť salivácie, cirkadiánny rytmus, umývanie zubov a i. [9].
Cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv indukcie salivácie a príjmu potravy na
koncentrácie salivárnych markerov oxidačného a karbonylového stresu a ich variabilitu.

Materiál a metódy
Vplyv stimulovanej a nestimulovanej salivácie na markery oxidačného stresu v slinách
Vzorky boli odoberané v ranných hodinách, nalačno a po umytí zubov. Počet
respondentov bol 10 (5 mužov a 5 žien), vek 20-30 rokov, nefajčiari.
Celková nestimulovaná slina bola odobratá po samovoľnom hromadení v ústach počas
10 min. Odber stimulovanej sliny bol indukovaný 2% roztokom kyseliny citrónovej
aplikovanej prostredníctvom vatového tampónu na a pod jazyk v časových intervaloch 2
minúty po dobu 10 minút.
Vplyv potravy na salivárne markery oxidačného stresu
Respondenti vo veku 20-35 rokov boli rozdelení do dvoch skupín po šiestich.
Odoberanie slín sa uskutočňovalo v troch krokoch. Prvý odber sa uskutočnil ráno nalačno
a po umytí zubov. Následne prvá skupina jedla 65g hranolčekov (McDonald´s), druhá skupina
65g pšeničnej placky (McDonald´s). Druhé odoberanie slín prebiehalo 5 minút po zjedení
hranolčekov/placky. Odoberanie tretej vzorky sa uskutočnilo po 30 minútach od konzumácie
jedla.
Sliny z oboch pokusov boli centrifugované pri 1000g pri 4 °C po dobu 5 min. Vo
vzorkách slín boli zmerané markery peroxidácie lipidov (thiobarbituric acid reactive
substances, TBARS), oxidácie proteínov (advanced oxidation protein products, AOPP),
karbonylového stresu (advanced glycation end products, AGEs) a markery celkového
antioxidačného statusu (total antioxidant capacity, TAC a the ferric reducing antioxidant
power, FRAP). Meranie markerov oxidačného a karbonylového stresu bolo uskutočnené
prostredníctvom spektrofotometrických a spektrofluorometrických metód v mikrotitračných
platničkách [11]. Koncentrácie markerov oxidačného stresu v prípade nestimulovaných
a stimulovaných slín boli porovnané pomocou párového t-testu. V prípade analýzy
biochemických parametrov zo vzoriek odobratých pred a po konzumácii jedla bol použitý test
opakovaných meraní ANOVA a Tukeyho post-hoc test.
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Výsledky a diskusia
Vplyv stimulovanej a nestimulovanej salivácie na markery oxidačného stresu
Po stimulácii salivácie 2% kyselinou citrónovou bola pozorovaná o 68% vyššia
produkcia slín. Oxidácia proteínov stanovená na základe AOPP analýzy bola vyššia o 18,5%
v nestimulovanej sline v porovnaní so stimulovanou slinou, avšak tento rozdiel nebol
signifikantný (Obrázok 1A). Priemerné hladiny peroxidácie lipidov a karbonylových zlúčenín
sa signifikantne nelíšili v nestimulovanej sline (Obrázok 1B a 1C). Antioxidačná kapacita
stanovená na základe TAC a FRAP metód mala veľmi podobný trend a naznačila zvýšené
množstvo antioxidantov vo vzorkách stimulovaných slín o 29% (TAC) a o 21% (FRAP)
(p=ns) (Obrázok 1D a 1E).
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Obr. 1 Markery oxidačného a karbonylového stresu a antioxidačného statusu v slinách odobratých bez
stimulácie a slinách odobratých po stimulácii 2% kyselinou citrónovou

Pri porovnávaní stimulovanej a nestimulovanej sliny neboli pozorované žiadne
signifikantné rozdiely v koncentráciách salivárnych markerov oxidačného stresu. Naproti
tomu sme pozorovali zvýšený antioxidačný status po použití metód TAC a FRAP.
V predchádzajúcej štúdii sa zistilo, že stimulácia salivácie zvyšuje nielen objem danej vzorky,
ale aj koncentráciu antioxidantov v nej obsiahnutých [12].
Vplyv potravy na markery oxidačného stresu
Koncentrácie AOPP boli signifikantne vyššie o 36% vo vzorkách slín odobratých 5
min. po konzumácii placky v porovnaní so vzorkami odobratými pred konzumáciou (p<0.05)
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(Obrázok 2A). Koncentrácie TBARS boli nižšie o 36% v slinách odobratých 5 min. (p=ns)
a o 61% v slinách odobratých 30 min. po konzumácii hranolčekov (p<0.05) v porovnaní
s kontrolnými vzorkami pred jedlom (Obrázok 2B´). Koncentrácie AGEs markerov boli
vyššie o 80% 5 min. po konzumácii hranolčekov (p<0.05). 30 min. po konzumácii
hranolčekov sa koncentrácie AGEs dostali na úroveň kontrolných odberov slín (Obrázok
2C´). Antioxidačný status zistený prostredníctvom metódy TAC bol vyšší o 49% vo vzorkách
slín odobratých 5 min. po konzumácií hranolčekov v porovnaní so vzorkou odobratou pred
konzumáciou (p=ns). Podobný stav bol pozorovaný aj po konzumácií placky, kde došlo
k zvýšeniu o 68% vo vzorkách 5 min. po konzumácií oproti kontrolnej vzorke, tento výsledok
však nebol signifikantný (Obrázok 2D a 2D´). Antioxidačný stav meraný prostredníctvom
FRAP bol vo vzorkách 5 min. po konzumácií hranolčekov vyšší o 39% oproti kontrolnej
vzorke, tento výsledok však nebol signifikantný. Podobný trend bol pozorovaný aj vo
vzorkách odobratých 5 min. po konzumácií placky kde došlo k zvýšeniu o 19% (p=ns)
(Obrázok 2E a 2E´).
Bolo dokázané, že potraviny spracovávané pri vysokej teplote majú zvýšenú
koncentráciu AGEs [13]. Zvýšené hladiny Ne –karboxymetyllyzínu, karboxyetyllyzínu
a pendozidínu boli detekované v plazme u potkanov kŕmených potravou s vysokým obsahom
AGEs [14]. V žiadnej práci nebol doteraz sledovaný vplyv konzumácie stravy s vysokým
obsahom karbonylových zlúčenín na salivárne markery oxidačného a karbonylového stresu,
a preto sme sa rozhodli analyzovať koncentrácie markerov oxidačného a karbonylového
stresu v slinách po konzumácii hranolčekov (1522 AGE kU/100g) a pšeničnej placky (129
AGE kU/100g) [13]. V našich vzorkách sme pozorovali signifikantne vyššie koncetrácie
fluorescentných AGEs v sline 5 min. po konzumácií hranolčekov. Naproti tomu 30 min. po
konzumácií sme spozorovali návrat na približne pôvodné koncentrácie AGEs v sline.
Podobný trend sme pozorovali aj pri konzumácií placiek. Pri tomto pokuse sme však
pozorovali

veľkú

smerodajnú

odchýlku,

ktorá

bola

pravdepodobne

spôsobená

interindividuálnou variabilitou medzi probandami. Pri metodike AOPP sme pozorovali
zvýšenú oxidáciu proteínov po konzumácií placiek, podobný stav bol pozorovaný aj po
konzumácií hranolčekov. Tento stav nastal pravdepodobne dôsledkom toho, že prijatím
potravy sa zvýšilo množstvo proteínov, a preto sme pozorovali aj ich zvýšenú oxidáciu.
Metodikou TBARS sme po konzumácií jedla pozorovali zníženú peroxidáciu lipidov. Tento
výsledok bol pravdepodobne spôsobený tým, že samotné TBARS boli v slinách nariedené
jedlom, pretože samotné jedlo by nemalo obsahovať TBARS. Antioxidačný stav meraný
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prostredníctvom TAC a FRAP bol zvýšený pravdepodobne kvôli snahe organizmu
kompenzovať zvýšený oxidačný stres po prijatí potravy.
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Obr. 2 Markery oxidačného a karbonylového stresu a antioxidačného statusu v slinách odobratých pred a po
konzumácii jedla
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Záver
Salivárne markery oxidačného stresu sa signifikantne nelíšia v stimulovanej
a nestimulovanej sline. Potvrdili sme, že hranolčeky prechodne zvyšujú AGEs v slinách. Jedlo
tiež ovplyvňuje koncentrácie iných markerov oxidačného stresu. Pre účely merania
oxidačného stresu v slinách je potrebné robiť odbery slín nalačno alebo v určitom časovom
intervale po jedle, aby neboli merané artificiálne zvýšené salivárne markery oxidačného
stresu.
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Abstract
Neurodegeneration is a process which involves deregulation of appropriate cellular calcium levels. It is
well known that calcium has an important role in correct function and structure of neurons including regulation
of neurite outgrowth, synaptic transmission and cell survival, because changes in calcium ion concentration leads
to patophysiological disorders. To study neurodegenerative processes we adopted an in vitro model of fibrotic
scar created after astrocytes and fibroblasts co-cultivation and TGF-β1 administration. We examinated changes
in gene expression of intracellular (IP3Rs, RyRs, Serca2) and plasma membrane (NCX) calcium transporters
in cerebellar granule neurons (CGNs) and their correlation with protein levels. Neurites showed significant
reduction in length in correlation with decreased calcium transporters gene expression.

Key words: neurodegeneration; fibrotic scar; calcium transporters; neurite length.

Introduction and formulation of objective
Fibrotic scar is a structure formed in damaged CNS (brain injury, meningitis) and
is created after fibroblast migration into the lesion centre to form a fibrotic scar and
surrounded by end feet of reactive astrocytes [1]. The scar expresses various axonal growthinhibitory molecules which may act as chemical barriers and because of this fibrotic scar has
an important role as an impediment for axonal regeneration [2].
For our experiments we adopted an in vitro model of fibrotic scar created after
astrocytes and fibroblasts co-cultivation and TGF-β1 as a fibrogenic factor administration [1].
After injury gene expression of TGF-β1 increases around the lesion site which improves
an important role of TGF-β1 as a crucial factor for the formation of fibrotic scar [3]. Calcium
as a second messenger and signal molecule has substantial importance in retaining normal
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neuronal function and neurotransmission. For maintenance of adequate calcium levels neuron
express various intracellular and plasma membrane transporters, which regulate calcium ions
concentration depending on actual physiological process of neuron [4].
The goal of our interests was to monitor mRNA and protein levels of calcium
transporters (IP3R1, IP3R2, RyR1, RyR2, Serca2, NCX) in CGNs after TGF-β1, 2APB
(blocker of IP3Rs) and LY364947 (blocker of TGF-β1) administration in correlation
with neurite outgrowth. The objective was also to examine gene expression of IP3R1, RyR1,
RyR2 and NCX in CGNs co-cultivated on astrocytes and fibroblasts.

Material and methods
Primary CGNs, astrocytes and fibroblasts were isolated from rat pups (Wistar strain).
For isolation of fibroblasts the meninges were stripped from the cortices of 2 day-old neonatal
rats and astrocytes were isolated from cerebral cortices after removal of meninges and blood
vessels. Dissected meninges were chopped into small pieces, plated on culture flasks 5ml
(Sarstedt, Germany) coated with poly-L-lysine (PLL; Sigma Aldrich). The cells were
dissociated with trypsin, resuspended with culture medium and cultured another 2-12 weeks
[1]. Both astrocytes and fibroblasts were cultivated in a medium BMEM (Basal Medium
Eagle) containing fetal bovine serum, L- glutamine and gentamycine (Lonza, Verviers,
Belgium). Isolated astrocytes and fibroblasts were cultivated both in concentration 5x104
cells/50µl. After 7 days of cultivation astrocytes and fibroblasts were affected TGF-β1
(Biomedica s.r.o, Slovakia) in a concentration 10ng/ml to induce creation of fibrotic scar like
structures. CGNs were isolated from cerebellum of 8 day-old rats and cultivated in a medium
BMEM with 25mM KCl. 1-14 days after TGF-β1 addition, CGNs were seeded
in a concentration 3x104cells/100µl on already formed fibrotic scar like structure. Cultivation
of CGNs lasts minimum 2 days. Cells were cultivated in a culture dishes 60mm (Sarstedt,
Germany) in a cultivation box with conditions: temperature - 37°C, O2 - 20%, CO2 - 5%,
N2 - 75%. Medium was changed every 2-3 days.
As a methodological approach we used isolation of RNA from the scraped and
centrifugated cells, using TriReagentTM (Molecular Research Center, Ltd. USA) consisting
of phenol and guianidine thiocyanuate. The purity and integrity of isolated RNAs was
checked by spectrophotometer analysis with spectrophotometer GeneQuant Pro (Amersham
Biosciences, UK). To monitor gene expression of calcium transporters we used Reverse
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Transcriptional Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) with RT kit (Amersham Biosciences,
UK) and specific pairs of primers for PCR (IP3Rs, NCX, RyRs, and Serca2) and GAPDH
as a housekeeper gene (Tab.1).

Tab.1 Primer sequences, their positions and sizes of amplified fragments
Primer
GAPDH1
GAPDH2
IP3R1A
IP3R1B
IP3R2A
IP3R2B
SERCA2A
SERCA2B
NCX1
NCX2
RyR1A
RyR1B
RyR2A
RyR2B

Sequence
5´- AGA TCC ACA ACG GAT ACA TT - 3´
5´- TCC CTC AAG ATT GTC AGC AA - 3´
5- GTG GAG GTT TCA TCT GCA AGC - 3´
5´- GCT TTC GTG GAA TAC TCG GTC- 3´
5´- GCT CTT GTC CCT GAC ATT G- 3´
5´- CCC ATG TCT CCA TTC TCA TAG C- 3´
5´- ATT GTT CGA AGT CTG CCT TCT GTG G- 3´
5´- CAT AGG TTG ATC CAG TTA TGG TAA A - 3´
5´- AGG CGG CTT CTC TTT TAC - 3´
5´- CGA CTT CCA AAA CCA GAC - 3´
5´- GAC CAA CAA GAG CAA GTG AAG- 3´
5´- CTC TTC TAG AGT GTG GGT CTC - 3´
5´- CAT CGG TGA TGA AAT TGA AGA- 3´
5´- AGC ATC AAT GAT CAA ACC TTG - 3´

Position in a gene
795-814
506-525
70-90
573-593
3284-3306
3524-3645
1489-1522
1648-1672
1127-1145
1286-1304
1328-1349
1421-1442
96-116
205-225

Size
309 bp
535 bp
361 bp
174 bp
301 bp
115 bp
129 bp

Each PCR program started with initial denaturation at 94°C for 5 min, followed by 30
(for IP3R1 and IP3R2), 27 (for Serca2), 25 (for GAPDH, RyR1 and RyR2), or 20 (for NCX)
cycles of denaturation at 94°C for 1 min, annealing at 60°C for 1 min (for GAPDH, IP3R1,
IP3R2, and Serca2), 56°C for 1 min (for RyR1 and RyR2) or 48°C (NCX) and polymerization
at 72°C for 1 min. PCRs were terminated by final polymerization at 72°C for 7 min. Products
were analyzed in 2% agaroze gel and signals were evaluated by PCBAS 2.0 software
(Düsseldorf, Germany).
Protein levels were determined by Western blot analysis, samples were lysed
in Lysing buffer (0.5 M Tris, pH 7,4 and protease inhibitors, Sigma Aldrich) and after
centrifugation mixed with detergent chloridamoniumpersulfate (CHAPS, Sigma Aldrich).
Protein concentration was determined by Lowry method [5]. 80 µg of whole-cell lysate was
loaded

on

6%

polyacrylamide

gel.

Afterwards,

the

proteins

were

transferred

to a nitrocellulose membrane (Bio-Rad) by wet blotting. Membrane was blocked in 5% nonfat
milk in TBST. IP3R1 protein (240 kDa) was determined using a rabbit polyclonal anti-IP3R1
antibody (1:1,000, Affinity BioReagents). After the incubation with secondary anti-rabbit
(1:5,000, Amersham Biosciences) antibody conjugated to the horseradish peroxidase,
immunoreactive proteins were visualized by electrochemiluminiscence detection system
(Amersham Biosciences). Optical density (od/mm2) of individual bands was determined
by PCBAS 2.0 software (Düsseldorf, Germany). Values were quantified relatively to the
housekeeper GAPDH (1:5 000, Chemicon).
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Each value represents the average of 5 individual cell preparations. Results are
presented as mean ±S.E.M. Statistical differences among groups were determined by one-way
analysis of variance (ANOVA). Statistical significance p<0.05 was considered to be
significant. Statistical analyses were made in STATISTICA7, CZ. Length of neurites was
measured from microscope pictures in Photoshop and NeuronJ Imaging software and
statistically evaluated with software STATISTICA 7. Each value represents an average
of neurites of min. 12 neurons and is expressed as mean ± S.E.M.

Results and discussion
Our results demonstrate decreased gene expression of all studied calcium transporters
in CGNs after administration of TGF-β1 (IP3R1: from 11 to 4 a.u; IP3R2 from 8, 2 to 3, 2
a.u; RyR1 from 2, 7 to 0, 8 a.u; RyR2 from 6 to 2, 2 a.u; Serca2 from 11 to 6, 2 a.u; NCX
from 12, 5 to 8 a. u), 2APB significantly affected only IP3R1 (from 11 to 7, 5 a.u) and IP3R2
(from 8, 2 to 6, 2 a. u) gene expression. LY364947 returned mRNA levels of all calcium
transporters to control levels (Fig.1).

*
*
**

**

*

**

**

*

Fig. 1 Changes in mRNA gene expression of IP3R1 (A), IP3R2 (B), RyR1 (C), RyR2 (D), Serca2 (E) and NCX
(F) in CGNs (K) influenced by TGF-β1 (TGF), 2APB (blocker of IP3R) and LY364947 (blocker of TGF-β1).
Results were evaluated relatively to gene expression of housekeeper gene GAPDH. Statistical significance
between control and treated neurons was considered as * p<0.05 and ** p<0.01. Each value represents an
average of 5 individual neuron preparations and is expressed as mean ± S.E.M
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CGNs cultured on astrocytes show decreased gene expression of IP3R1 (from 4 to
3, 2 a.u) and RyR2 (from 3, 5 to 2, 5 a.u). TGF-β1 and 2APB did not significantly affect the
gene expression of calcium transporters in CGNs cultured on fibroblasts (Fig. 2).

B

*
*
**
**

Fig. 2 Changed mRNA gene expression of IP3R1 and RyR2 in CGNs cultured on astrocytes (As/CGN) after
TGF-β1 (As/CGN/TGF) and 2APB (As/CGN/2APB) administration. Results were evaluated relatively to gene
expression of housekeeper gene GAPDH. Statistical significance between control and treated neurons was
considered as * p<0.05 and ** p<0.01. Each value represents an average of 5 individual neuron preparations and
is expressed as mean ± S.E.M

CGNs show inhibited length of neurites after TGF-β1 (from 7, 6 ± 3, 2 to 3, 5 ±
0,5 a. u.) and 2APB (from 7, 6 ± 3, 2 to 4, 5 ± 0, 3 a. u.) administration. LY364947 recovered
inhibited outgrowth of neurites to the level of control neurons (from 7, 6 ± 3, 2 to 7, 5 ±
1, 5 a. u.). Neurons growing on astrocytes and fibroblasts (which offer distinct conditions
for neuronal growth) were affected and measured after administration of TGF-β1 (fibroblasts:
141 ± 30 to 102 ± 20 a. u. and astrocytes: from 260 ± 60 to 125 ± 50 a. u.), 2APB (fibroblasts:
141 ± 30 to 110 ± 20 a. u. and astrocytes: from 260 ± 60 to 170 ± 40 a. u.). Results show the
decrease in length of neurites. Combination of TGF-β1 and 2APB in CGNs cultured
on fibroblasts recovered length of neurites (from 141 ± 30 to 170 ± 30 a. u), (Fig. 3).
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*
*
**

*

Fig. 3 Changes in length of neurites extended in CGNs in control (K), after TGF-β1 (TGF), 2APB and
LY364947 (LY) administration (pannel A) and length of neurites of CGNs cultured on fibroblasts (Fi/CGN)
as a control, with TGF-β1 (Fi/CGN/TGF), 2APB (Fi/CGN/2APB) and their combination (Fi/CGN/komb)
administration (pannel B) and CGNs co-cultivated on astrocytes (As/CGN), with TGF-β1 (As/CGN/TGF) and
2APB (As/CGN/2APB) administration (pannel C). Statistical significance between control and treated neurons
was considered as * p<0.05 and ** p<0.01. Each value represents an average of min. 12 neurons measurements
and is expressed as mean ± S.E.M

Conclusion
Our preliminary results show that individual participants of calcium signaling cascade
in neurons such as IP3R1, IP3R2, RyR1, RyR2, NCX, Serca2 and different extracellular
environment provided by base culture of astrocytes and fibroblasts are involved in neurite
extension activity of CGNs in pathophysiological conditions associated with induction
of CNS fibrotic scar like structures.
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Abstrakt
Rastliny sú zdrojom rôznych chemických látok, ktoré majú bioprotektívne, antimutagénne a antioxidačné
vlastnosti. K takýmto rastlinám patrí aj ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), ktorý obsahuje množstvo látok
využívaných nielen vo farmaceutickom priemysle. Keďže je táto rastlina už storočia využívaná v ľudovom liečiteľstve,
rozhodli sme sa jej venovať väčšiu pozornosť. V práci sme sledovali antioxidačné vlastnosti extraktov pripravených z
ľubovníka bodkovaného za pomoci testov, ktorými by sme zistili jeho vlastnosti in vitro. Zamerali sme sa aj na
fluoroglucinolový derivát hyperforín, ktorý je jednou z hlavných zložiek H. perforatum. Ide o aktívnu zložku
nachádzajúcu sa v liekoch na upokojenie a depresiu. Snažili sme sa zistiť, či je schopný indukovať poškodenie DNA v
bunkách Chlamydomonas renhardtii. Pri tomto teste sme použili metódu CFGE.

Kľúčové slová: Hypericum perforatum; extrakcie; hyperforín; antioxidačné vlastnosti

Úvod a formulácia cieľa
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) je trváca, 30-100 cm vysoká bylina s
viacerými priamymi, lysými a nezreteľne dvojkrídlymi stonkami. Listy sú sediace, drobné,
vajcovité až elipsovité. Ich čepele nesú ojedinelé čierne žliazky a priesvitné bodky. Kvety sú
pravidelné, obojpohlavné, päťpočetné, majú zlatožlté koruny. Plodmi sú žľaznaté tobolky [1].
Rastlina je zvyčajne tetraploidná [2]. Pôvodne sa H. perforatum mohol vyvinúť z H. maculatum
(alebo ich spoločného predka) cestou autopolyploidizácie [3].
Extrakt z ľubovníka pôsobí ako spazmolytikum, sedatívum, stomachikum, diuretikum,
cholagogum, antiseptikum, dermatikum. Využíva sa pri rozličných vegetatívnych poruchách a pri
migréne. Pomáha liečiť enurézu a pavor nocturnus (popri kauzálnej terapii). Adstringentné,
protizápalové a antibakteriálne účinky sa využívajú pri zápaloch úst a hltana [4]. Extrakty z
ľubovníka zmierňujú aj neuropatickú bolesť [5].
Nadmerné dávky môžu vyvolať hnačky, vnútorné krvácanie a ďalšie vedľajšie škodlivé
prejavy. Keďže ľubovník má fotodynamické účinky, zapríčiňuje fotosenzibilitu (fotoalergiu).
Neprerušované, dlhodobejšie užívanie drogy – predovšetkým vo vyšších dávkach – môže mať
veľmi vážne následky [4].
Hyperforín je prenylovaný fluoroglucinolový derivát. Nachádza sa v niektorých druhoch
Hypericum, hlavne v Hypericum perforatum. Jeho najvyššia koncentrácia je v piestiku a plodoch
[6]. Inhibuje absorpciu 5-HT (serotonínu), dopamínu, noradrenalínu, GABA, glutamátu a
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norepinefrínu. Pôsobí ako reabsorpčný inhibítor a zvyšuje hladinu týchto neurotransmiterov v
mozgu, ktoré navyše zlepšujú náladu a obnovujú emocionálnu rovnováhu [7]. Ovplyvňuje expresiu
niektorých enzýmov cytochrómu P450. Je nekompetitívnym inhibítorom CYP2D6 a kompetitívnym
inhibítorom CYP2C9 a CYP3A4 [8]. Indukuje zníženie intracelulárneho pH a redukuje množstvo
intracelulárneho amyloidového prekurzorového proteínu (APP), ktorý je primárnym zdrojom βamyloidu (Aβ) [9]. Inhibuje Aβ polymerizáciu, indukuje disagregáciu β-amyloidu a fibríl na
protofibrily [10]. Hyperforín indukuje vo vyššej koncentrácii apoptózu rakovinových buniek.
Dochádza k strate membránového potenciálu mitochondrií a aktivácii kaspázy-9 a kaspázy-3 [11].
Hyperforín je potenciálnym inhibítorom zápalovo- alebo tumorovo-spúšťanej angiogenézy. Taktiež
blokuje NF-κB aktiváciu cez TNFα v endotelových bunkách [12]. Má inhibičný účinok na 5lipoxygenázu a coklooxygenázu-1, ktoré sú kľúčovými enzýmami vo formovaní pro-zápalových
eikosanoidov [13].
Cieľom nášho projektu je zistiť antioxidačné vlastnosti metanolového, hexánového a
etanolových extraktov z H. perforatum. Tie by mohli inhibovať reaktívne formy kyslíka, prípadne
zlepšovať aktivitu antioxidačných enzýmov a tým chrániť organizmus pred nežiadúcimi vplyvmi a
vznikom ochorení. Ďalším cieľom bolo zistiť pomocou CFGE metódy, či hyperforín, bioaktívna
látka extraktu z ľubovníka bodkovaného, spôsobuje vznik dvojvláknových zlomov v bunkách
zelenej riasy Chlamydomonas reinhardtii.

Materiál a metódy
Extrakt bol pripravený extrakciou z komerčnej čajoviny H. perforatum (Fytopharma),
upravenej homogenizáciou suchej čajoviny v trecej miske v prítomnosti kvapalného dusíka na
prášok, ktorý bol následne preosiaty cez sito a uchovávaný pri – 20 ºC. Zmes 500 mg upravenej
čajoviny a 5 ml rozpúšťadla sme miešali pri laboratórnej teplote v uzavretej tmavej liekovke 2
hodiny na magnetickom miešadle. Po dvoch hodinách sme kalný výluh centrifugovali na stolnej
centrifúge pri 7000 g a supernatant sme uchovávali pri – 20 ºC. Ako rozpúšťadlo sme použili a)
hexán, b) 80 % metanol, c) 96 % etanol, d) 70 % etanol.
DPPH assay je test, pri ktorom dochádza k redukcii DPPH· (2,2´- difenyl-2-pikrylhydrazylového radikálu) na DPPH-H (2,2´ - difenyl-1-pikrylhydrazín). DPPH· má nespárený
elektrón na dusíku, ktorý sa zúčastňuje konjugácie s aromatickým systémom. Po prijatí protónu
vodíka od antiradikálových zložiek dochádza k poklesu jeho absorbancie pri 517 nm.
Pri tomto pokuse sme pracovali zo vzorkami získanými extrakciou z Hypericum perforatum
uvedenými vyššie. V teste sme použili jednotlivé koncentrácie rastlinných extraktov: 0,5 mg/ml,
0,25 mg/ml, 0,125 mg/ml, 0,05 mg/ml. Z jednotlivých extraktov sme odobrali 50 µl a pridali k 950
µl roztoku DPPH (0,1 mM). Vzorky sme inkubovali 30 minút v tme pri laboratórnej teplote.
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Následne bola odmeraná absorbancia na spektrofotometri pri 517 nm. Ako pozitívnu kontrolu sme
zvolili kyselinu galovú s koncentráciami 0,5 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,125 mg/ml, 0,05 mg/ml. Ako
negatívnu kontrolu sme použili roztok DPPH a metanolu. Účinnosť extraktov bola vypočítaná
podľa vzorca: % vychytávania [I.]

[I.]

AK – AV/AK x100

kde AK je absorbancia negatívnej kontroly a AV je absorbancia vzorky.
CFGE (Constant – Field Gel Electrophoresis) je veľmi citlivá metóda, ktorá umožňuje
detekovať DNA poškodenie, ktoré vzniklo ožiarením pri menej ako 5 Gy. Nízke napätie (cca 0,6
V/cm) počas elektroforézy je najdôležitejším kritériom pre sledovanie migrácie väčších úsekov
DNA v agarózovom géli [14]. Pri CFGE dochádza k inkorporácii buniek do agarózových bločkov
ešte pred lýzou riasových buniek. To zabraňuje sledovanie poškodení, ktorých vznik nebol
podmienený skúmanými látkami [15].
Pri tomto pokuse sme zvolili dva varianty. Prvý variant bol ovplyvňovaný len hyperforínom
a druhý variant bol predovplyvnený hyperforínom a následne zeocínom. Trojdňovú kultúru C.
reinhardtii (hustota 1-1,5 x 106 buniek ml-1 , 1 ml) sme ovplyvňovali hyperforínom (10 mM, 25
mM, 50 mM, 100 mM) 1 hodinu v tme na ľade. Pri druhom variante sme minútu pred skončením do
vzoriek pridali 2 µl zeocínu (2 µg/ml). Po uplynutí doby sme vzorky centrifugovali (3500 rpm, 4 ºC,
5 min). Supernatant sme odstránili a kultúru premyli 2 x sterilnou destilovanou vodou. K
premytému sedimentu sme pridali 85 µl 0,8% LMP (37 ºC ) a resuspendovali. Zmes sme preniesli
do formičiek na tvorbu agarózových bločkov a nechali stuhnúť 30 minút na ľade. Stuhnuté
agarózové bločky sme z formičiek preniesli do lyzačného roztoku. Lýza začala na ľade (30 min) a
následne prebiehala v termostate pri 37 ºC 16-20 hodín. Po lýze sme agarózove bločky 3x premyli
roztokom 1 x TE a vložili do 0,8% agarózového gélu s farbičkou Gel Red. Jamky sme prekryli
0,8% LMP agarózou a gel sme preliali 0,5 x TBE tlmivým roztokom. Elektroforéza prebiehala v
tme pri izbovej teplote (40 hodín, 10 mA, 20 V).

Výsledky a diskusia
DPPH test slúži na sledovanie vychytávania voľných radikálov. Látka, ktorá má túto
schopnosť, mení fialové sfarbenie DPPH radikálu na žlté. Po pridaní našich extraktov sme mohli
vidieť v závislosti od koncentrácie rôzne sfarbenia od fialovej, cez ružovú, až po žltú. Percento
vychytávania voľných radikálov je uvedené v tabuľke 1 a zobrazené na obr. 1. Najvyššou
antioxidačnou aktivitou disponuje pozitívna kontrola – kyselina galová, ktorá je pri koncentrácii 0,5
mg/ml schopná vychytávať takmer 96% voľných radikálov. Najnižšiu scavengerovú aktivitu pri
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najvyššej koncentrácii má hexánový extrakt a to len 18,70% pri najvyššej koncentrácii.

Tab. 1 Scavengerová aktivita sledovaných extraktov

koncentrácia

Hexánový
extrakt

Metanolový
extrakt

Etanolový
extrakt-96%

Etanolový
extrakt-70%

Kyselina
galová

0,05 mg/ml

0%

4,26%

2,43%

2,27%

71,74%

0,125 mg/ml

5,06%

25,03%

23,67%

15,19%

92,65%

0,25 mg/ml

4,65%

39,65%

36,86%

41,93%

91,70%

0,5 mg/ml

18,70%

81,96%

81,55%

91,04%

95,91%

% vychytaných voľných radikálov

120
100
80
hexánový extrakt
metanolový extrakt

60

etanolový extrakt (96%)
40

etanolový extrakt (70%)
kyselina galová

20
0
0,05

0,25

0,125

0,5

-20

koncentrácia extraktu (mg/ml)

Obr. 1 Scavengerová aktivita extraktov z Hypericum perforatum

Pomocou metódy CFGE sme sledovali, či hyperforín indukuje vznik dvojreťazcových
zlomov DNA u zelenej riasy C. reinhardtii. Výsledok z elektroforetickej analýzy nám ukázal, že
použité koncentrácie hyperforínu spôsobujú poškodenie DNA. Pri najnižšej koncentrácii 10 mM je
veľmi nízke poškodenie DNA. So zvyšujúcou sa koncentráciou sa zväčšuje aj množstvo
poškodenia. Poškodenie bolo viditeľné aj v dráhach, v ktorých bunky boli predovplyvnené
hyperforínom a následne ovplyvnené zeocínom.
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Obr. 2 Výsledok CFGE analýzy u C. reinhardtii W1
Dráhy: 1. kontrola – neovplyvnené bunky; 2. bunky ovplyvnené zeocínom; 3. – 6. bunky ovplyvnené hyperforínom (10
mM, 25 mM, 50 mM, 100 mM); 7. – 10. bunky ovplyvnené hyperforínom (10 mM, 25 mM, 50 mM, 100 mM) a
následne aj zeocínom

Záver
Pomocou metódy DPPH assay sme stanovili scavengerovú aktivitu pre rôzne koncentrácie
extraktov. Z obr. 1 vyplýva, že všetky extrakty mali vychytávaciu aktivitu. Najvyššiu scavengerovú
aktivitu mal extrakt, pri ktorom sa ako rozpúšťadlo použil 70% etanol. Najnižšiu antioxidačnú
aktivitu mali hexánové extrakty. Keďže je hexán nepolárnym rozpúšťadlom, tak sa v týchto
extraktoch nachádza veľa nepolárnych zlúčenín, ktoré nemajú scavengerovú aktivitu. Pri zvyšných
troch polárnych rozpúšťadlách sa vyextrahovalo aj viac polárnych látok, akými sú aj flavonoidy. Tie
sú známe svojou schopnosťou vychytávať voľné radikály, a preto je aj percento vychytávania týchto
extraktov vyššie.
Sledovaním genotoxického účinku hyperforínu metódou CFGE u C. reinhardtii sme zistili,
že hyperforín poškodzuje DNA a tak vytvára dvojvláknové zlomy. Už aj pri najnižšej koncentrácii
(10mM) sme mohli vidieť malé poškodenie. Pri zvyšných troch koncentráciach vznikalo u
Chlamydomonas reinhardtii veľké poškodenie DNA. Vznik poškodenia DNA sme mohli vidieť aj v
druhom variante, kde boli riasy predovlyvnené hyperforínom a až na konci predovplyvňovania bol
pridaný aj zeocín. Zeocín je selektívne antibiotikum, ktoré sa dokáže napojiť na DNA a štiepiť ju
[16]. V práci Libiakova et al. [17] sa uvádza, že hyperforín nespôsobuje poškodenie DNA v
štandardnom kmeni C. reinhardtii. Tento rozdiel oproti našim výsledkom je spôsobený tým, že
použili nižšie koncentrácie ako my. Môžeme teda usúdiť, že hyperforín v nižších koncentráciách
nemá genotoxický účinok na DNA C. reinhardtii. Avšak, pri vyšších koncentráciách dochádza k
vzniku dvojvláknových zlomov DNA.
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Abstrakt
Mutácie transmembránového transportéru DMT1 vedú ku vzniku hypochrómnej mikrocytárnej anémie,
ktorá môže byť zmiernená podávaním vysokých dávok rekombinantného erytropoetínu (EPO). Našim cieľom
bolo s pomocou myšieho modelu s DMT1 mutáciou (mk/mk myší) odhaliť mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za
úspešnosť liečby EPO. Aplikácia EPO mk/mk myšiam signifikantne zvýšila hladinu hemoglobínu a hematokritu.
Na vzorkách kostnej drene a sleziny sme u mk/mk myší zistili pokles podielu apoptotických erytroblastov po
aplikácii EPO. Následná analýza ukázala, že za zlepšeným prežívaním DMT1-mutantných erytroblastov je
hyperaktivácia transkripčného faktora STAT5, ktorý je dôležitý pre prežívanie erytroidných buniek a zvýšená
expresia anti-apoptotických proteínov BCL-XL a MCL-1. Naše výsledky dokazujú, že defekt v transporte železa
v erytroidných bunkách vedie k zvýšenej apoptóze, ktorá môže byť redukovaná podávaním vysokých dávok
EPO.

Kľúčové slová: erytropoetín; hemoglobín; DMT1; apoptóza

Úvod a formulácia cieľa
Proteín DMT1 (divalent metal transporter 1 = transportér divalentných kovov) funguje
ako membránový prenášač železa vo forme Fe2+ do enterocytov duodena a zároveň v bunkách
transportuje Fe2+ cez membránu endozómov [1, 2].
Recesívne mutácie inaktivujúce tento transportér vedú ku vzniku závažnej
hypochrómnej mikrocytárnej anémie a boli prvotne popísané na myšom modeli (tzv. mk/mk
myši) [2]. V ľudskej populácii je tento defekt vzácny [3]. Do dnešnej doby boli identifikovaní
len piati pacienti, pričom prvá mutácia v géne kódujúcom DMT1 (SLC11A2 1285G>C) bola
zistená u českej pacientky s vrodenou hypochrómnou mikrocytárnou anémiou [4, 5].
Ako najúčinnejšia terapia pri liečbe tejto anémie je podávanie vysokých dávok
rekombinantného erytropoetínu (EPO) [3, 6]. Našim cieľom bolo odhaliť mechanizmy, ktoré
vedú k úspešnosti liečby EPO v stave, kedy je erytropoéza postihnutá poruchou vo využití
železa v dôsledku narušeného transportu Fe2+ cez membránu endozómov. Vzhľadom
k vzácnosti DMT1 defektu u ľudí sme sa rozhodli pre analýzu myšieho modelu s mutáciou
v DMT1.
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Materiál a metódy
mk/mk

myši:

Heterozygotné

myši

s mutáciou

v DMT1

(mk/+)

(kmeň

129S6/SvEvTac) sme získali od Dr. M. Fleminga (Boston, USA) [1, 2]. Homozygotné mk/mk
myši boli identifikované genotypizovaním z krížení heterozygotov pomocou HRM analýzy
(LightCycler 480, Roche). Hematologické parametre boli merané z periférnej krvi odobranej
z chvosta pomocou analyzátora VET ABC animal blood counter (Scil Diagnostics Sdn. Bhd.).
Podávanie EPO mk/mk myšiam: Rekombinantný EPO (50 U/myš/deň) bol po dobu 4
dní aplikovaný intravenózne 8 – 12 týždňovým myšiam. Následné analýzy boli uskutočnené
16 hodín po poslednej dávke EPO.
TUNEL test: Pre detekciu apoptózy na histochemických rezoch kostnej drene a
sleziny bol použitý komerčný kit In Situ Cell Death Detection Kit, AP (Roche Applied
Science) podľa postupu doporučeného výrobcom. Tento test deteguje apoptotické bunky ako
TUNEL pozitívne (z ang. terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) na
základe fragmentácie DNA. Súčasné farbenie s protilátkou proti Ter119 (BD Biosciences)
umožnilo identifikovať erytroidné bunky. Percento erytroidných buniek podliehajúcich
apoptóze (Ter119+/TUNEL+) bolo stanovené pomocou svetelného mikroskopu (Olympus BX
51).
Imunodetekcia pomocou Western blotu: Proteínové lyzáty získané z buniek kostnej
drene a sleziny boli analyzované metódou Western blot s nasledujúcimi primárnymi
protilátkami: anti-BCL-XL (1:400, Abcam), anti-MCL-1 (1:500, Abcam), anti-tubulín (1:500,
Sigma-Aldrich).
Imunohistochemická

detekcia

transkripčného faktora STAT5: Ultratenké

parafínové rezy boli farbené primárnou protilátkou anti-phospho-STAT5 (Tyr 694/Tyr 699,
1:100, Santa Cruz Biotechnology), biotinylovanou Ig sekundárnou protilátkou (1:200, BD
Pharmingen) a následne streptavidínom konjugovaným s peroxidázou (1:40, Biogenex).
DAB+ (DAKO) bol použitý na vizualizáciu peroxidázy. Hodnotenie fosforylovaného STAT5
bolo uskutočnené pomocou svetelného mikroskopu (Olympus BX 51).

Výsledky a diskusia
V našej práci sme sa zamerali na sledovanie vplyvu EPO na erytroidné bunky DMT1
mutantných myší pred a po podávaní EPO. Zároveň sme naše výsledky porovnávali s
analogicky získanými výsledkami u českej pacientky s DMT1 mutáciou, ktorá podstupuje
liečbu rekombinantným EPO. Mk/mk myši majú zníženú hodnotu hemoglobínu (1,9-násobne),
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znížený hematokrit (2-násobne) a znížený počet erytrocytov (1,4-násobne) oproti wild-type
(wt) myšiam. Po aplikácií 4 dávok EPO im hodnota hemoglobínu signifikantne stúpla zo 7,5
g/dl na 9,5 g/dl (Tab. 1). Rovnaké zlepšenie hladiny hemoglobínu bolo dosiahnuté aj u
DMT1-mutantnej pacientky liečenej EPO. Hodnoty hemoglobínu sa jej po aplikácií vysokých
dávok EPO zvýšili zo 7,5 g/dl na 9,5 g/dl (normálna hodnota hemoglobínu: 12,0-15,6 g/dl)
[6].
Tab. 1 Hematologické parametre wt a mk/mk myší pred a po aplikácií EPO (± SD, n = 6)
Hematologické parametre/genotyp:

Wt

mk/mk

mk/mk EPO

Počet červených krviniek x 106/mm3

8,3 ± 1,2

5,9 ± 1,4

8,3 ± 1,5

Hodnota hemoglobínu v g/dl

13,9 ± 2,2

7,5 ± 0,6

9,5 ± 0,4

Hematokrit v %

44,9 ± 6,5

22,4 ± 6,2

30,2 ± 5,6

Následne sme sa zamerali na sledovanie apoptózy erytroidných buniek. Detekciou
DNA fragmentácie (tzv. TUNEL test) sme na imunohistochemických vzorkách kostnej drene
a sleziny sledovali pokles miery apoptózy erytroblastov u mk/mk myší po aplikácii EPO.
U mk/mk myší sme detegovali 4,6% Ter119+/TUNEL+ buniek v kostnej dreni a 7,4%
v slezine. Po aplikácií EPO došlo u mk/mk myší k zníženiu percenta Ter119+/TUNEL+ buniek
na 1,7% v kostnej dreni a 1,4% v slezine (Tab. 2), čo zodpovedá miere apoptózy detegovanej
u wt myší (Tab. 2). Tieto údaje zároveň zodpovedajú výsledkom získaným u českej pacientky
s DMT1 mutáciou, kedy po terapii EPO v kostnej dreni signifikantne klesol počet
erytroblastov podliehajúcich apoptóze (TUNEL+) zo 4% na 1,5% [7].

Tab. 2 Potlačenie apoptózy erytroidných buniek u mutantných myší podávaním EPO (± SD, n=3)
Kostná dreň

% Ter119+/
TUNEL+ buniek

Slezina

wt

mk/mk

mk/mk
EPO

wt

mk/mk

mk/mk
EPO

1,8 ± 0,2

4,6 ± 1,1

1,7 ± 0,8

2,1 ± 0,3

7,4 ± 0,9

1,4 ± 0,6

Western blot analýza proteínových lyzátov kostnej drene a sleziny s následnou
imunodetekciou ukázala zvýšenú expresiu anti-apoptotických proteínov MCL-1 a BCL-XL u
mk/mk myší po aplikácií EPO (Obr. 1). Tento výsledok koreloval so zvýšenou aktiváciou
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STAT5 transkripčného faktoru detegovanou na základe jeho zvýšenej fosforylácie a jadrovej
lokalizácie (Obr. 2). Aktivácia STAT5 je pritom dôležitá pre prežívanie erytroidných buniek.

Obr. 1 Porovnanie imunodetekcie anti-apoptotických proteínov MCL-1 a BCL-XL u mk/mk myší a mk/mk myší
na EPO

Obr. 2 Imunohistochemická detekcia fosforylovaného STAT5 transkripčného faktora v kostnej dreni a slezine
mk/mk myší pred a po podávaní EPO (do hneda sfarbené bunkové jadrá označujú prítomnosť aktivovaného
STAT5)
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Záver
Podávanie vysokých dávok rekombinantného EPO DMT1-mutantným pacientom
výrazne zmiernilo ich anémiu. Analogicky s týmito výsledkami aplikovanie EPO zvýšilo
hodnotu hemoglobínu mk/mk myší a zároveň došlo k redukcii počtu erytroidných buniek
podliehajúcich apoptóze. Naše analýzy ukázali, že za zlepšeným prežívaním DMT1mutantných erytroblastov je zvýšená expresia anti-apoptotických proteínov BCL-XL a MCL-1
a zvýšená aktivácia transkripčného faktora STAT5. Na základe našich výsledkov
predpokladáme, že DMT1-mutantné bunky vyžadujú pre svoje prežívanie zvýšenú aktiváciu
signálnej dráhy indukovanej EPO.
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Abstrakt
Herpetické vírusy sa považujú za fylogeneticky najstaršie a najrozšírenejšie vírusy. Myšací herpetický
vírus (MHV) je celosvetovo akceptovaný a dostupný model pre štúdium patogenézy geneticky a biologicky
príbuzných humánnych gamaherpetických vírusov, ako je vírus asociovaný s Kaposiho sarkómom (KSHV) a
vírus Epsteina a Barrovej (EBV). Uvedené lymfotropné vírusy sú zodpovedné za vznik akútnych ochorení, ktoré
prechádzajú do chronicity a môžu viesť až k navodeniu stavu trvalej imortalizácie a rozvoju malignít. Za účelom
sledovania latentnej infekcie na úrovni bunky sme sa v rámci našej štúdie upriamili predovšetkým na
tumorigénnu aktivitu latentne infikovanej bunkovej línie NB-78 a možnú reaktiváciu latentného MHV-78.
Onkogénny potenciál bol potvrdený s 85,7% pravdepodobnosťou a dôkaz prítomnosti vírusovej nukleovej
kyseliny, antigénu a infekčného vírusu jednoznačne svedčí o reaktivácii vírusu z latencie.

Kľúčové slová: MHV; bunková línia NB-78; onkogénny potenciál; reaktivácia latentného vírusu

Úvod a formulácia cieľa
Myšací herpetický vírus bol pôvodne izolovaný v roku 1976 z dvoch druhov drobných
myšovitých hlodavcov na území Slovenska [1]. Najlepšie je charakterizovaný prototypový
kmeň

MHV-68,

u ktorého

je známa kompletná nukleotidová sekvencia genómu

demonštrujúca výraznú podobnosť s genómami HSV, KSHV a EBV [2]. Jeho prevažná
väčšina

je

kolineárna

s genómom

EBV

a obsahuje

gény

konzervované

v rámci

gamaherpetických vírusov. Existencia viacerých izolátov MHV (60, 72, 76, 78, Šumava,
4556, 5682), umožňuje štúdium molekulárno-biologických, genetických a patogenetických
vlastností, najmä v komparácii s MHV-68 [3,4].
Perzistencia vírusového genómu v súčinnosti s absenciou vírusovej replikácie
v infikovaných bunkách reprezentuje nevyhnutné podmienky pre začatie transformačného
procesu. Ukázalo sa, že tumorigénny potenciál jednotlivých izolátov MHV varíruje od 7%
(MHV-78) až po 22% (MHV-60) [5,6].
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Latenciu je možné sledovať na úrovni organizmu (kde najčastejším modelom sú
infikované myši) alebo na bunkovej úrovni (tu sa využívajú najmä latentne infikované
bunkové línie). Z nádorov stimulovaných vírusmi bolo derivovaných mnoho takýchto
bunkových línií. Po infekcii myší MHV boli odvodené napr. línie S11 (MHV-68) alebo NB78 (MHV-78) [7, 8]. Vírusy perzistujúce v latentne infikovaných bunkách majú po inokulácii
takýchto buniek do hostiteľa schopnosť reaktivácie a indukcie tvorby malígnych
transformácií, ako to bolo dokázané v prípade MHV napríklad u bunkovej línie S11 po jej
vpravení týmus - deficientným „nude“ myšiam [8].
Predmetom našej štúdie bol popis základných charakteristík bunkovej línie nesúcej
perzistujúci genóm MHV (NB-78), ktorá bola derivovaná z lymfómu myši infikovanej
izolátom MHV-78 [8]. Po inokulácii uvedenej línie s transformovaným charakterom BALB/c
myšiam sme sa zamerali na sledovanie onkogénnej aktivity a možnej reaktivácie latentného
vírusu do lytickej fázy.
Materiál a metódy
Bunky: stabilizovaná nádorová bunková línia NB-78 nesúca perzistentný genóm MHV-78
Pasážovanie buniek: Na pasážovanie buniek sme použili metódu suchej trypsinizácie. Po
viditeľnom rozrušení bunkovej jednovrstvy účinkom trypsínu sme pridali čerstvé kultivačné
médium, ktoré obsahovalo glutamín, streptomycín, penicilín, gentamicín a 8% FBS.
Farbenie sklíčkových preparátov: Pripravili sme si sklíčkové kultúry NB-78 buniek, ktoré sme
následne fixovali v Carnoyovom roztoku a 96% alkohole. Na zafarbenie sme použili
hematoxylín, ktorý sme opláchli vodou. Po premytí 70% a 96% alkoholom sa preparáty farbili
eozínom, premývali 96% alkoholom, stabilizovali karboxylolom a xylolom a nechali schnúť
pri laboratórnej teplote. Následne sa krycie sklíčka lepili kanadským balzamom na podložné
sklíčka.
Infekcia myší a spracovanie materiálu: Skupine desiatich 4-dňových BALB/c myší sme do
cervikálnej oblasti subkutánne inokulovali NB-78 bunky (5x105 buniek/20µl/myš). Tri týždne
po infekcii boli usmrtené, pričom odobraté orgány a nádory sme po homogenizácii titrovali na
prítomnosť vírusu na permisívnych VERO bunkách a vyšetrovali imunofluorescenčne ako aj
molekulárno-biologicky.
Nepriama imunofluorescencia: Orgánové suspenzie sme premývali PBS a fixovali v 4%
paraformaldehyde pri 4oC. Po 3-násobnom premytí v PBS (centrifugácia pri 800g/5-8min) pri
izbovej teplote sme suspenzie inkubovali s primárnou protilátkou (polyklonálne králičie
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sérum MHV-S) v blokovacom roztoku 30 minút. Vzápätí sa opakovalo 3-násobne premývanie
v PBS, po ktorom nasledovala inkubácia so sekundárne značenou protilátkou (anti-králičia
kozia konjugovaná s TRITC). Opäť sa vzorky trikrát premývali v PBS a fixovali
parafenyldiamínom na podložné sklíčka.
Izolácia vírusovej DNA: Používali sme Wizard Genomic DNA Purification Kit. Bunky sme
stočili v centrifúge(13 000-16 000ot./10s) a po odsatí supernatantu, pridaní 200µl PBS
a centrifugácii sme pridali 600µl Nuclei Lysis Solution a následne 3µl Rnase Solution.
Invertovaním epp. skúmaviek sme premiešali obsah vzoriek a zmes sme po inkubácii pri
37oC, 15-30min. nechali stáť 5min pri izbovej teplote. Vzápätí sme pridali 200µl Protein
Precipitation Solution, vortexovali 20s na vysokých otáčkach a nechali na ľade 5min.
Nasledovala centrifugácia (13 000-16 000ot/4min.) po ktorej sme jemne odstránili supernatant
obsahujúci DNA a preniesli do skúmavky so 600µl izopropanolu. Roztok sme jemne
premiešavali obrátením skúmaviek až po objavenie viditeľných vlákien DNA. Po centrifugácii
(13 000-16 000ot/1min.) a odsatí supernatantu sme k bielemu peletu pridali 600µl 70%
etanolu. Za účelom premytia DNA sme skúmavky invertovali. Po ďalšej centrifugácii sme
opatrne odsali etanol a skúmavky nechali vyschnúť na vzduchu. Pridali sme 100µl DNA
Rehydratation Solution , vzorky sme inkubovali cez noc pri 4 oC a potom uskladnili pri -20oC.
PCR: Na izoláciu DNA z buniek sme zvolili modifikáciu PCR metódy, tzv. nestovanú PCR,
použili sme GoTaq Green Master Mix (Promega) a postupovali podľa inštrukcií v priloženom
manuáli. Po zmiešaní vzoriek s farbičkou sme produkty nPCR vizualizovali elektroforézou na
1% agarózovom géli. Ako marker molekulových hmotností sme používali High Ranger 1kb
DNA Ladder (NORGEN).
Tab. 1 Primery a teplotné programy reakcií pre ORF73
Primery
ORF73 n1 Forward 5’-TAGTACCTTCTACGCTGCTG-3’
ORF73 n1 Reverse 5’-GTAGGTGCTTCAACAAACCA-3’
ORF73 n2 Forward 5’-CCAAGGGTAAACGCTAACTG-3’
ORF73 n2 Reverse 5’-CCTTCATCACCAGTACATGAG-3’

Teplotný program PCR pre ORF73
95°C
3min
95°C
50s.
59°C
50s.
30x
72°C
1min.20s.
72°C
4°C

10min.
pauza

Výsledky a diskusia
Stanovenie rastovej krivky NB-78
Pre základnú charakterizáciu NB-78 sme zvolili zostrojenie rastovej krivky, pričom

339

BIOLÓGIA

sme vychádzali z priemernej hodnoty získanej z troch meraní. Maximálne množstvo buniek
bolo detegované po 72hod. kultivácie a v nasledujúcom časovom intervale už bola
zaznamenaná fáza odumierania.

Obr. 1 Rastová krivka NB-78. Údaje sú priemerom hodnôt z troch meraní.

Cytologické farbenie a nepriama imunofluorescencia NB-78
Na sledovanie cytomorfologických vlastností latentne infikovaných buniek sme použili
cytologické farbenie hematoxylínom-eozínom. Uvádza sa, že bunky boli krátko po izolácii
fibroblastoidného charakteru [7], avšak v našom prípade bol pozorovaný už len
transformovaný epiteloidný fenotyp. Imunofluorescenčným vyšetrením sa nám podarilo
demonštrovať pozitívny signál pre vírusový antigén v NB-78.

Obr. 2 A - NB-78 farbené hematoxylínom eozínom (zväčšené 400x), vpravo: B,C - Nepriama
imunofluorescencia NB-78 pre vírusový antigén (zväčšené 400x). Šípky ukazujú na pozitívny fluorescenčný
signál v bunkách.

Infekcia myší, vyšetrenie nádorov a vybraných orgánov
Z desiatich BALB/c myší, ktorým boli inokulované do záhlavnej oblasti bunky NB-78,
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tri myši následne po vpravení bunkovej suspenzie uhynuli. U 6 zo 7 myší sa po troch týždňoch
v mieste inokulácie vytvorili zreteľné nádory, pričom u dvoch myší došlo k indukcii
dvoch/troch tumorov. Skupinu laboratórnych zvierat s tumormi sme usmrcovali cervikálnou
dislokáciou v štvordňových intervaloch po dvoch myšiach a zisťovali sme prítomnosť
vírusového antigénu, DNA a infekčného vírusu. Pre názornosť postupu a výsledkov vyberáme
myš s tromi nádormi. Tkanivové homogenáty z nádorov, sleziny a pľúc sme titrovali na
permisívnych VERO bunkách. Uvedené orgány a jeden z nádorov boli pozitívne na vírus
v riedení 10-1 a zvyšné dva nádory v riedení 10-2. Imunofluorescenčnou analýzou sme úspešne
dokázali pozitívny signál pre vírusový antigén vo všetkých vzorkách a naviac v týmuse.
Prítomnosť vírusovej DNA (ORF73) sme overovali nestovanou PCR, pričom vírusovú
nukleovú kyselinu sa nám podarilo detegovať v týmuse, pľúcach a nádoroch. Získané
výsledky demonštrujú reaktiváciu latentného vírusu a schopnosť uvedenej bunkovej línie
indukovať tvorbu nádorov až u 85,7 % experimentálne infikovaných myší, čo je o 62,2% viac
ako v predchádzajúcich zisteniach [9].

Tab. 1 Prítomnosť vírusovej DNA, infekčného vírusu a antigénu u myši, ktorej boli inokulované NB-78 bunky.
+- pozitivita vzoriek; (+) pozitívne v riedení 10-1; (++) pozitívne v riedení 10-2; ND – nebolo robené.
Marker
vírusu
ORF73
Infekčný
vírus
Vírusový
antigén (IF)

Nádor/orgán
Týmus
Nádor 1
+
+

Slezina
-

Pľúca
+

(+)

(+)

ND

+

+

+

Nádor 2
+

Nádor 3
+

(++)

(+)

(++)

+

+

+

Obr. 3 Pozitívny fluorescenčný signál v: A - týmuse (zväčšené 400x); B - nádorových bunkách (zväčšené 400x);
C - pľúcach (zväčšené 200x); D - splenocytoch (zväčšené 400x).
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363bp

Obr. 4 Detekcia vírusovej DNA (ORF73) v nádoroch a orgánoch myší po inokulácii buniek NB-78. L - marker
molekulových hmotností; 1 - slezina; 2 - pľúca; 3 - týmus; 4 až 6 - nádor; 7 - pozitívna kontrola (veľkosť
produktu 363bp).

Záver
Po inokulácii NB-78, bunkovej línie nesúcej perzistentný genóm MHV-78,
laboratórnym BALB/c myšiam bola tumorigenéza indukovaná s 85,7 % pravdepodobnosťou.
Nádory sme definovali ako masívne, vyskytujúce sa jednotlivo aj vo väčšom počte a
lokalizované v záhlavnej oblasti, v mieste vpravenia bunkovej suspenzie. Uvedené zistenie je
zaujímavé z toho dôvodu, že v prípade samotného izolátu bol rozvoj tumorov pozorovaný len
u 7% myší [5]. Taktiež sme preukázali schopnosť reaktivácie vírusu prostredníctvom detekcie
vírusového antigénu, DNA a infekčného vírusu vo vybraných orgánoch ako aj nádoroch, čo
koreluje s jeho rozšírením v hostiteľskom organizme. Výsledky obsiahnuté v našej práci môžu
byť prínosom k štúdiu gamaherpesvírusov a nimi navodenej latencie, častokrát asociovanej
s onkogenicitou, na modeli latentne infikovaných bunkových línií.
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Porovnanie biomodulačného účinku extraktov z Armoracia rusticana a Gentiana
asclepiadea
Lucia Kellovská, Martina Ikréniová, Michala Gáfriková, Eliška Gálová, Eva Miadoková, Alexandra
Hudecová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava, Slovenská republika; lucia.kellovska@gmail.com

Abstrakt
Sledovali sme modulačný účinok negenotoxických koncentrácií rastlinných extraktov z Armoracia rusticana
a Gentiana asclepiadea na adaptívnu odpoveď (AR) indukovanú rádiomimetikom zeocínom na čerstvo izolovaných
ľudských lymfocytoch. Moduláciu AR sme realizovali predpovlyvnením lymfocytov rastlinnými extraktmi pred
aplikáciou nízkej koncentrácie (50 µg.ml-1) zeocínu a dvojhodinovou periódou regenerácie (recovery time) pred
ovplyvnením vysokou/testovacou koncentráciou (300 µg.ml-1) zeocínu a následného sledovania či už samotnej AR (0 h
regenerácia po vysokej dávke zeocínu) alebo reparácie/regenerácie v dvoch časových intervaloch (1, 4 h). Mieru
modulácie AR sme stanovili pomocou metódy Comet assay. Rastlinný extrakt z G. asclepiadea moduloval AR vo väčšej
miere ako rastlinný extrakt z A. rusticana. Najvýraznejšia oprava poškodenia DNA extraktom z G.. asclepiadea nastala
po 4 hodinovej regenerácii a pri A. rusticana po hodinovej regenerácii nasledujúcej po ovplyvnení vysokou/testovacou
dávkou zeocínu. Predpokladaný mechanizmus realizácie AR spočíval v oprave dvojvláknových zlomov DNA.

Kľúčové slová: adaptívna odpoveď; Comet assay; Armoracia rusticana; Gentiana asclepiadea

Úvod a formulácia cieľa
Rastliny sprevádzajú človeka počas celého života. Počas posledných desaťročí sa prírodným
produktom z rastlín, vzhľadom na ich rozmanitosť, všestrannosť a bezpečnosť, venuje osobitá
pozornosť nielen vo vede, ale aj vo farmaceutickom priemysle [2]. Medzi skupinu takýchto rastlín
zaraďujeme aj nami vybrané druhy Armoracia rusticana a Gentiana asclepiadea.
A. rusticana (chren dedinský) sa vyskytuje najmä v miernom pásme Ázie a Európy. Je to
trváca rastlina, ktorá patrí medzi často pestované druhy najmä pre jej podzemnú časť. Koreň sa
zbiera z dvojročných rastlín na jeseň, kedy je jeho horkosť najvýraznejšia. Obsahuje glukozinoláty
(hlavne sinigrín), silice, značné množstvo vitamínu C (50-100 mg v 100 g rastliny), sacharidy,
enzýmy, asparagín, glutamín, organické kyseliny a flavonoidy. Pri 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 [3].
G. 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 [4]. Najviac využívanou časťou rastliny je koreň

[5]. Medzi najdôležitejšie

fytochemikálie obsiahnuté v rastline G. asclepiadea patria depresín, mangiferín, isoorientín,
isovitexín, amaroswerín. Pri tejto rastline bol preukázaný antioxidačný, antigenotoxický
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a antimutagénny účinok [6,7,8].
Organizmy sú počas života vystavované pôsobeniu množstva rozličných fyzikálnych,
chemických a biologických genotoxických agensov (stresov). Adaptívna odpoveď (AR) je
považovaná za nešpecifický jav, pri ktorom vystavenie minimálnej dávke stresu vyvolá v bunke
zmeny, ktoré môžu mať za následok zvýšenú odolnosť voči vyššej dávke rovnakého typu stresu,
alebo iného stresového faktora aplikovaného neskôr. AR zahŕňa transkripciu mnohých génov
a aktiváciu viacerých signálnych dráh, ktorých cieľom je obranná reakcia bunky v podobe zvýšenej
detoxikácie voľných radikálov, zvýšenej produkcie antioxidantov, stimulácie DNA reparačných
systémov alebo vzniku novo-syntetizovaných proteínov [9].
Pre oba extrakty sme vybrali najnižšiu negenotoxickú koncentráciu, ktorá v predošlých
experimentoch nespôsobovala štatisticky preukázateľné poškodenia DNA. Predpokladali sme
pozitívny účinok sledovaných koncentrácií výťažkov nielen pri modulácii adaptívnej odpovede
indukovanej rádiomimetikom zeocínom, ale aj pri oprave dvojvláknových zlomov DNA.

Materiál a metódy
Rastliny A. rusticana a G. asclepiadea boli pestované v záhrade liečivých rastlín
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a boli zozbierané koncom augusta 2010. Zozbieraný a
roztriedený materiál o váhe približne 70 g pri A. rusticana a 50 g pri G. asclepiadea bol usušený pri
laboratórnej teplote. Všetky časti rastlín boli extrahované 4-krát ručne do 150 ml metanolu. Tuhý
zvyšok sa následne 4-krát extrahoval do H2O pri teplote 50 °C, kedy sa metanol zo zmesi odparil
a vznikol finálny extrakt, s ktorým sme pracovali. Pri rastline A. rusticana sme pracovali
z extraktom koreňa a pri rastline G. asclepiadea s extraktom z kvetu.
Na zistenie miery opravy dvojvláknových zlomov DNA poškodenia, sme využili rýchlu a
efektívnu metódu jednobunkovej gélovej elektroforézy, nazývanú Comet Assay [10]. Využívali sme
čerstvo izolované lymfocyty, odobrané pomocou metódy Finger prick. Vyizolované lymfocyty
sme 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 negenotoxickou koncentráciou rastlinných extraktov z A. rusticana a G. asclepiadea
(0,025 mg.ml-1, 30 min., 37°C), následne ovplyvnili nízkou dávkou zeocínu (50 µg.ml-1, 1 min.),
nechali regenerovať 2 hodiny (tlmivý roztok PBS, 4°C), ovplyvnili testovacou/vysokou dávkou
(300 µg.ml-1, 1 min.) a nechali rôzny čas regenerovať (0 hod. = adaptívna odpoveď, 1 a 4 hod. =
reparácia DNA). Ako pozitívnu kontrolu sme použili lymfocyty ovplyvnené nízkou aj
vysokou/testovacou dávkou zeocínu (1 min.). Ako negatívnu kontrolu sme použili neovplyvnené
bunky. Následne sme sklíčka s fixovanými bunkami vložili do lyzačného roztoku pre odstránenie
proteínov a vystavili pôsobeniu elektroforetického roztoku na odvíjanie. Počas následnej
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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 vizuálne
pomocou fluorescenčného mikroskopu (Olympus BX-51) pri zväčšení 200x.
Výsledky reprezentujú priemer z 3 experimentov ± štandardná odchýlka (SD). Signifikantné
rozdiely medzi priemermi sme stanovili pomocou t-Studentovho testu: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p
< 0,001.

Výsledky a diskusia
Porovnávali

sme

hodnoty

miery

poškodenia

buniek

po

ovplyvnení

nízkou

a vysokou/testovacou dávkou zeocínu s hodnotami, keď boli bunky predovplyvnené rastlinným
extraktom a následne vystavené pôsobeniu nízkej a vysokej/testovacej dávke zeocínu. Pre oba
extrakty sme ako pozitívnu kontrolu použili nízku a vysokú/testovaciu dávku zeocínu (50 µg/ml,
300 µg/ml, 1 min.). Poškodenie neovplyvnených buniek v negatívnej kontrole dosahovalo 6%.
Nízka dávka zeocínu (50 µg/ml) spôsobovala približne 40% poškodenie DNA a vysoká/testovacia
dávka zeocínu (300 µg/ml) takmer 80% poškodenie buniek. Adaptívna odpoveď (AR) indukovaná
len zeocínom je v grafe (0 h po aplikácii vysokej dávky zeocínu) označená červenou farbou.
V tomto modeli bolo výrazne vyššie poškodenie DNA buniek oproti modelu s predovplyvnením
buniek rastlinnými extraktmi.
Na Obr. 1 je zobrazená adaptívna odpoveď pre extrakt z kvetu G. asclepiadea. Poškodenie
v kontrole pre extrakt dosahovalo hodnotu 8%. Hodnoty poškodenia DNA buniek extraktom v čase
sú v grafe znázornené zelenou farbou. V prvom časovom intervale AR pre zeocín, keď sme bunkám
neposkytli žiadny čias na regeneráciu po ovplyvnení vysokou/testovacou dávkou zeocínu,
poškodenie DNA buniek dosahovalo hodnotu 42%. AR modulovaná rastlinným extraktom za
rovnakých podmienok vykazovala nižšiu hodnotu poškodenia (22%). V druhom časovom intervale,
keď sme sledovali kinetiku DNA reparácie s dĺžkou regenerácie 1 hod. po vysokej dávke zeocínu,
bolo zaznamenané 38% poškodenie DNA. 27% poškodenie DNA sme detegovali v
rovnakom modeli časovej regenerácie/reparácie modulovanej extraktom. Najvýraznejší pokles sme
zaznamenali v treťom časovom intervale po 4 hodinách regenerácie/reparácie po vysokej/testovacej
dávke zeocínu, kedy poškodenie buniek predovplyvnených extraktom vykazovalo o 43% nižšiu
hodnotu poškodenia. Záverom môžeme konštatovať, že rastlinný extrakt z G. asclepiadea
s negenotoxickou koncentráciou 0,025 mg.ml-1 je schopný modulovať adaptívnu odpoveď.
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Obr. 1 Percentuálne poškodenie DNA buniek predovplyvnených rastlinným extraktom z G. asclepiadea
(kvet/metanol) a vystavených pôsobeniu rádiomimetika zeocínu v čase. Signifikantné rozdiely medzi priemermi sme
stanovili pomocou t-Studentovho testu: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Na Obr. 2 je zobrazená adaptívna odpoveď pre extrakt z koreňa A. rusticana. Poškodenie
v kontrole pre extrakt vykazovalo hodnotu 5%. Hodnoty poškodenia DNA buniek extraktom v čase
sú v grafe znázornené zelenou farbou. V prvom časovom intervale AR pre zeocín bez regenerácie
po ovplyvnení vysokou dávkou zeocínu, predstavovalo poškodenie DNA buniek hodnotu 46%. AR
modulovaná rastlinným extraktom pri rovnakých podmienkach dosahovala hodnotu iba 34 %.
Najnižšie percento poškodenie DNA sme sledovali v druhom časovom intervale po 1 hodine
regenerácie/reparácie po vysokej/testovacej dávke zeocínu, kedy bunky predovplyvnené extraktom
vykazovali o 28 % nižšie poškodenie. V treťom časovom intervale sledovania DNA reparácie
s dĺžkou trvania regenerácie 4 hodiny po vysokej/testovacej dávke zeocínu, sme detegovali 38 %
poškodenie DNA. V modeli sledovania kinetiky reparácie modulovanej extraktom sme zaznamenali
36 % poškodenie DNA Môžeme teda povedať, že rastlinný extrakt z A. rusticana s negenotoxickou
koncentráciou 0,025 mg.ml-1 je tiež schopný modulovať adaptívnu odpoveď.
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Obr. 2 Percentuálne poškodenie DNA buniek predovplyvnených rastlinným extraktom z A. rusticana a vystavených
pôsobeniu rádiomimetika zeocínu v čase. Signifikantné rozdiely medzi priemermi sme stanovili pomocou tStudentovho testu: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Záver
Výsledky AR získané metódou Comet assay poukazujú, že AR bola vo väčšej miere
modulovaná extraktom z G. asclepiadea v porovnaní s extraktom z A.rusticana. Najvyššiu mieru
opravy poškodenia DNA sme pri extrakte z G. asclepiadea zaznamenali po 2 hod. regenerácii po
základnej dávke zeocínu a následnej 4 hod. regenerácii po vysokej/testovacej dávke zeocínu, kedy
poškodenia buniek kleslo približne o 40 %.
Pri extrakte z A. rusticana sme detegovali výrazne znížené percento poškodenia buniek po
dvojhodinovej regenerácii po základnej dávke zeocínu a následnej hodinovej regenerácii po
vysokej/testovacej dávke zeocínu, pričom táto hodnota poškodenia klesla približne o 30 %.
Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že sledované extrakty majú potenciálne
uplatnenie pri prevencii poškodenia DNA buniek pri liečbe rádiomimetikom zeocínom.
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Monitorovanie vývoja kvality životného prostredia analýzou peľovej
abortivity a prostredníctvom Tradescantia MCN testu v Horných Opatovciach
pri Žiari nad Hronom v rokoch 2009 až 2011
Erik Kerekeš a Karol Mičieta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révova 39,
811 02 Bratislava 1;kerekeserik@gmail.com

Abstrakt
V predloženej práci sa zaoberáme využitím základných metód efektívneho monitoringu vývoja kvality
životného prostredia. Využívame test abortivity peľových zŕn natívnej flóry a zároveň hodnotíme výskyt
chromozómových aberácii u pohlavných aj somatických buniek pomocou Tradescantia MCN testu. Cieľovou
lokalitou je okolie mesta Žiar nad Hronom, v ktorej sa môžeme oprieť o mnohoročný výskum v tejto mimoriadne
ekologicky zaťaženej oblasti. Spolu s výsledkami týchto výskumov v danej oblasti vytvárame a aktualizujeme
celkovú mozaiku vývoja environmentálnych podmienok.

Kľúčové slová: Ekogenotoxicita, abortivita peľu, Tradescantia MCN test, fytoindikácia.

Úvod a formulácia cieľa
Neustále rastie množstvo druhov znečisťujúcich látok človekom vypúšťaných do
prostredia. Odhady hovoria, že do prostredia je každý rok vypustených asi 1000 druhov nových
látok antropogénneho pôvodu [1]. Mnohé z nich sú mutagénne či karcinogénne a viaceré majú za
následok napríklad ochorenia dýchacích ciest.
Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú priemysel a doprava. V minulosti prevládal
priemysel avšak nie iba v dôsledku nerozvinutej dopravy, ale najmä kvôli nerozumnej
a ekologicky neplánovanej výstavbe priemyselných zariadení často v intravilánoch miest, či
bezprostrednej blízkosti obcí, ako tomu bolo aj v prípade dnes už zaniknutej obce Horné
Opatovce (obr. 1), ktorá je našim záujmovým územím.
Posledné roky sa do praxe zavádzajú stále modernejšie výrobné technológie, ktoré majú
za následok klesajúce trendy environmentálnej záťaže v niektorých lokalitách. Či však už ide
o nárast alebo pokles záťaže, na jej kvantifikáciu je potrebný vhodný monitoring. Najideálnejšie
čo možno najlacnejší a najdostupnejší. Vtedy sa naskytá príležitosť využiť rôzne formy
biomonitoringu tak, ako tomu je aj v tejto práci.
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Obr. 1 Dobová (rok 1933 - pred výstavbou priemyselného komplexu)1 a aktuálna fotografia (rok 2010)2 obce Horné
Opatovce. 1http://www.horneopatovce.pum.sk/ 1.3.2012 [2], 2http://www.google.sk/ 1.3.2012 [3]

Cieľom našej práce bolo využiť viaceré dostupné metódy pre efektívnu, dostupnú
a prehľadne interpretovateľnú analýzu vývoja kvality životného prostredia v prostredí, ktoré bolo
v minulosti dlhodobo vystavované negatívnym vplyvom antropogénnej činnosti. Na základe
trendov vyplývajúcich z predchádzajúcich výskumov sme predpokladali pokračovanie trendu
klesajúcej záťaže, avšak zároveň sme definovali príčiny tohto javu, čím sme sa snažili poukázať
na ojedinelosť tohto prípadu v kontraste s alarmujúcim stavom v iných lokalitách, ktoré sú
rovnako cieľom obdobných výskumov v oblasti fytobioindikácie prostredníctvom analýz
peľových buniek či už u divorastúcej alebo implantovanej flóry.

Materiál a metódy
Test abortivity peľových zŕn - sme realizovali podľa metodiky práce Mičietu resp.
Mičietu & Murína z roku 1996 [4]. V skratke išlo o zber peľu (in situ) divorastúcich druhov
vhodných pre náš výskum [5] a následné fixovanie, farbenie a štatistické morfologické
hodnotenie peľových buniek (obr. 2) [4].
Tradescantia MCN test - sme vykonávali podľa Ma T.-H. (1982) [6]. Išlo o expozíciu
predpestovaných jedincov Tradescantia paludosa na monitorovanom území a následný zber
a hodnotenie nie len buniek peľových zŕn ale aj koreňových vrcholov. Štatisticky sme po
zafixovaní a farbení hodnotili výskyt tzv. mikrojadier (obr. 3).
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Obr. 2 (vľavo) Mikroskopický preparát peľu druhu Cichorium intybus L. Nezafarbené a menšie abortívne peľové
zrno je vyznačené šípkou (autorská fotografia)
Obr. 3 (vpravo) Mikroskopický preparát buniek koreňového vrcholu druhu Tradescantia paludosa L. Mikrojadro je
vyznačené šípkou (autorská fotografia)

Z vhodných druhov rastlín pre test abortivity peľových zŕn [5] sme v rámci nami
hodnotenej lokality všetky tri sezóny opakovane našli spolu 17 druhov miestnej divorastúcej
flóry (tab.1). Vzorky sme v teréne odoberali v priebehu vegetačného obdobia opakovane. 5 krát
(rok 2009), 6 krát (rok 2010) a 4 krát (rok 2011). Pri každej jednotlivej návšteve lokality sme
zozbierali a neskôr hodnotili z každého indikačného druhu dovedna cca 6000 peľových zŕn. Išlo
vždy o cca 600 peľových zŕn z desiatich rôznych kvetných púčikov z desiatich rôznych
rastlinných indivíduí.
V rámci Tradescantia MCN testu sme pri každosezónnej prvej návšteve lokality do
prostredia implantovali kvetináče s jedincami Tradescantia paludosa a spolu s odberom vzoriek
natívnej flóry pre hodnotenie abortivity sme odoberali vzorky peľu resp. aj celé rastliny
Tradescantie paludosa.

Výsledky a diskusia
Keďže predchádzajúce fytoindikačné merania [7] poukazujú na dlhodobú tendenciu
klesajúcej ekogenotoxicity v oblasti, rovnako aj my sme predpokladali, že trend je zachovaný.
Naše hypotézy sa potvrdili v plnom rozsahu. V prípade dokumentácie abortivity obsahujúcej
informácie za 3 uplynulé vegetačné sezóny (vrátane poslednej z roku 2011) sme skutočne
dokázali pokračujúci pokles abortivity (tab. 1, graf 1).
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Artemisia vulgaris

Calystegia sepium

Carduus acanthoides

Chelidonium majus

Cichorium intybus

Conyza canadensis

Daucus carota

Lactuca seriola

Lamium maculatum

Lamium purpureum

Linaria vulgaris

Melandrium album

Melilotus albus

Melilotus officinalis

Pastinaca sativa

Tanacetum vulgare

Trifolium pratense

Tab. 1 Čiastočné zistené hodnoty indukčných indexov abortivity peľových zŕn za roky 2009 až 2011

2009

4,1

5,3

5,8

5,8

2,3

2,5

6,1

3,6

4,8

6,5

7,2

5,6

5,0

5,6

5,7

5,5

5,6

2010

4,0

5,1

4,8

5,7

1,9

2,1

5,5

2,6

4,2

5,7

6,7

5,2

4,5

4,6

5,3

4,6

5,4

2011

3,8

5,1

4,4

5,5

1,9

2,2

5,0

2,2

4,2

5,5

5,0

4,7

4,5

4,4

4,9

4,0

5,0

Graf 1 Graf čiastočných zistených hodnôt indukčných indexov abortivity peľových zŕn za roky 2009 až 2011

Obdobnú klesajúcu tendenciu sme preukázali aj pri analýzach frekvencie výskytu
mikrojadier v rámci Tradescantia MCN testu (tab. 2)
Tab. 2 Zistené čiastočné hodnoty výskytu buniek s mikrojadrami u peľových zŕn + koreňových špičiek za roky 2009
až 2011

Tradescantia

Rok

%

±

2010

2,5

0,5

2011

2,2

1,3
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Výsledky jednoznačne ukazujú neustále pokračujúci trend revitalizácie životného
prostredia záujmovej lokality.
Ďalším krokom bolo potvrdiť pretrvávajúcu existenciu vzťahu medzi klesajúcou
environmentálnou záťažou v podobe klesajúcich množstiev vypúšťaných antropogénnych
xenobiotických látok a zlepšujúcimi sa výsledkami našich testov. V našich predchádzajúcich
testoch sme do štatistiky zahŕňali zo stacionárnych zdrojov vypustené: tuhé znečisťujúce látky,
oxidy síry ako SO2, oxidy dusíka ako NO2, oxid uhoľnatý a tiež celkový súčet organického uhlíka
(do ktorého sú zahrnuté aj kritické polyaromáty). V tomto prípade sme čerpali údaje
z Národného emisného informačného systému (NEIS) [8], kde sú k dispozícii kompletné číselné
údaje.
Tab. 3 Tendencie vývoja množstva látok vypustených zo stacionárnych zdrojov v okrese Žiar nad Hronom podľa
Národného emisného informačného systému [8].
posledné desaťročie

posledné 2-3 roky

Tuhé zneč. látky

Pokles

mierny nárast

SO2

Pokles

bez zmeny

NO2

bez zmeny

bez zmeny

CO

mierny nárast

mierny pokles

Nárast

mierny pokles

org. C

Nakoľko nedošlo v množstvách vypúšťaných látok zo stacionárnych zdrojov za posledné
roky k výraznejším disturbanciám alebo boli prakticky stabilné, nemôžeme zadefinovať žiadnu
jednoznačnú koreláciu s environmentálnou záťažou cieľovej lokality.

Záver
V predloženej práci sme využili test abortivity peľových zŕn divorastúcej flóry a MCN
Tradescantia test na detekciu prítomnosti mikrojadier. Obidve metódy patria medzi ľahko
dostupné a interpretovateľné a preto skrývajú veľký potenciál budúceho využívania na
hodnotenie kvality životného prostredia. Tento potenciál sme v našej práci nie len potvrdili, ale
zároveň aj štatisticky podložili pomocou oboch metodík zlepšujúcu sa kvalitu životného
prostredia v okolí Žiaru nad Hronom.
Medzi naše nadchádzajúce méty patrí rozšírenie výskumu ako o metodiky (napr. comet
assay), tak aj o lokality a to najmä v náväznosti na zmenu dopravného režimu v lokalite ako
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dôsledku výstavby rýchlostnej komunikácie v okolí mesta.
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Biologická aktivita Salvia officinalis a jej zložiek v systéme in vitro
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Abstrakt
Človek a živé organizmy sú neustále vystavované negatívnemu vplyvu vonkajšieho prostredia, čím sa
poškodzuje ich genetický materiál. Poškodenie DNA vedie k vzniku rôznych ochorení. Medzi najčastejšie patrí
rakovina, ktorej prevencia je neustále predmetom viacerých výskumov. Jednou z možností prevencie voči týmto
ochoreniam sú biologicky aktívne látky vyskytujúce sa napríklad v rastlinách, ovocí a zelenine. V našich
experimentoch sme sa zamerali na stanovenie cytotoxických, genotoxických a protektívnych účinkov voči
peroxidu vodíka u rastliny Salvia officinalis a jej triterpénových kyselín, konkrétne kyseliny ursulovej a kyseliny
oleánolovej. Ich účinky sme testovali na HepG2 bunkách . Pre stanovenie cytotoxických účinkov sme využili
MTT assay a na stanovenie protektívnych a genotoxických účinkov sme využili metódu Comet assay
(jednobunkovú gélovú elektroforézu).

Kľúčové slová: Salvia officinalis; triterpénové kyseliny, Comet assay; MTT assay; HepG2 bunky

Úvod a formulácia cieľa
Už staroveké kultúry v Ázii, Afrike, Amerike, či v Európe porozumeli možnostiam,
ktoré rastliny a ich bioaktívne látky ponúkali. Široké spektrum rastlín a ich extraktov
poskytovalo bohatý, bezpečný a efektívny zdroj medicíny. Vďaka ich obsahu bioaktívnych
látok bolo liečenie s využitím rastlín prioritný zdroj pre prevenciu zdravia a základ pre všetky
medicínske terapie. V súčasnej dobe je na tradičnej medicíne závislých približne 80%
populácie [1]. Bioaktívne látky disponujú viacerými pozitívnymi účinkami ako sú stimulácia
imunitného systému, antibakteriálny, antivírusový, antihepatotoxický a protizápalový,
antimutagénny, antikarcinogénny a antioxidačný účinok. Tieto účinky 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 (Lamiaceae). Prvé zmienky o tejto rastlinke boli už v antickom
období. V dnešnej dobe je však kultivovaná na celom svete. Šalvia je malá trvalka, ktorá
dorastá do výšky 20 – 80 cm. Má krátku drevenú stonku, jej listy sú šedozelené, plstnaté a
majú výraznú vôňu. Šalvia predstavuje bohatý zdroj biologicky aktívnych látok, ktoré
disponujú širokou škálou liečivých a aromatických vlastností. Je využívaná pre jej
protizápalové, baktericídne a antiseptické účinky, taktiež proti potivosti a horúčke, proti
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reumatizmu, pri starostlivosti o kožu a vlasy, pri problémoch s menštruáciou a menopauzou a
pri liečení nervozity a duševného stavu ľudí [3]. Veľký záujem získala taktiež pre jej
antioxidačné účinky.
Triterpénové kyseliny sú dôležitou súčasťou celej rastlinnej ríše. Medzi najznámejšie
a najviac využívané a skúmané triterpenoidy patria kyselina oleánolová (OA) a kyselina
ursulová (UA) [4]. UA a OA majú v rastlinnej ríši veľké zastúpenie a vyskytujú sa prevažne
v liečivých rastlinách ako oregano, rozmarín, levanduľa, tymián, šalvia, ale aj napríklad
v morských riasach, či v šupkách rôznych druhov ovocia. Preukázali hepatoprotektívny,
antioxidačný,

antialergický,

kardioprotektívny,

antimikrobiálny,

gastroprotektívny,

hypolipidemický, antiaterosklerotický, protizápalový a analgetický účinok. V procese vývinu
tumorov sa podieľajú na inhibícii tumorogenézy, inhibícii promócie tumorov a indukcii
diferenciácie tumorových buniek [5].
Našim cieľom bolo stanoviť bioaktívne účinky rastliny Salvia officinalis a jej zložiek
UA a OA. Cytotoxicitu sme stanovili pomocou MTT assay a ich genotoxické a protektívne
účinky voči peroxidu vodíka sme detegovali prostredníctvom 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.
Cytotoxické účinky extraktu S. officinalis sme stanovili najskôr v rozsahu koncentrácii
0,01 - 100 mg.ml-1 a následne 1 – 10 mg.ml-1. OA a UA sme testovali v rozsahu 100 – 2,5
µmol.l-1. MTT test je kolorimetrická metóda, ktorou vyhodnocujeme prežitie nádorových
buniek na základe spektrofotometrie. MTT test je založený na redukcii MTT farbičky (3-[4,5dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromidu) na nerozpustný formazan (modré
kryštály hviezdicovitého tvaru). Reakcia prebieha na mitochondriálnej membráne živých
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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 sme využili Comet assay. S. officinalis sme
testovali v koncentráciach 0,5 - 2 mg.ml-1 a UA a OA v 2,5 – 10 µmol.l-1. 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.).

Výsledky a diskusia

Obr. 1 Percento prežívania buniek pri jednotlivých Obr.2 Graf znázorňujúci % poškodenia DNA vyvolaného
koncentráciach extraktu S. officinalis (1 – 10 mg.ml-1). rôznymi koncentráciami extraktu S. officinalis, H2O2 a
S. officinalis v kombinácii s H2O2.

Pri stanovení cytotoxicity extraktu S. officinalis sme zistili, že 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
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mg.ml-1 – 10 mg.ml-1) preukázala schopnosť prežívania buniek v rozmedzí 34% - 41%
(Obr.1).
Pomocou Comet assay sme u S. officinalis stanovili, že kontrola preukazovala
najnižšie poškodenie DNA (15,45%). Po ovplyvnení buniek extraktom s jednotlivými
koncentráciami sa % poškodenej DNA zvýšilo minimálne. Pri stanovení protektívnych
účinkov voči H2O2 sa po ovplyvnení kontrolnej skupiny buniek H2O2 zvýšilo % DNA
v chvoste na 41,50%. Koncentrácie 0,5 mg.ml-1 a 1 mg.ml-1 vykazovali zníženie DNA zlomov
vyvolané H2O2 (36,57% a 36,30%), ale najvýraznejšie zníženie poškodenia DNA preukázala
koncentrácia 2 mg.ml-1, konkrétne na 24,13% (Obr.2).

Obr.3Graf pre stanovenie % prežívania buniek po
ovplyvnení jednotlivými koncentráciami OA.

Obr.4 Graf znázorňujúci % poškodenia DNA vyvolaného
rôznymi koncentráciami OA, H2O2 a OA s H2O2.

Najnižšie použité koncentrácie OA (2,5 µmol.l-1 a 5 µmol.l-1) preukázali 96,79% a 96%
prežívajúcich buniek. Pri koncentrácii 10 µmol.l-1 sme stanovili percento prežívania buniek na
90,43% a postupne sa so zvyšujúcou koncentráciou zvyšovala aj cytotoxicita OA. Od
koncentrácie 20 µmol.l-1, ktorá preukazovala 87,38% prežívanie buniek sa postupne zvyšoval
počet mŕtvych buniek. Avšak percento prežívania kleslo pod 80% až pri koncentráciach 80
µmol.l-1 a 100 µmol.l-1, kde dosiahli 79,15% a 75,79% (Obr.3).
Pri comet assay preukazovala kontrola 12,98% poškodenej DNA. Pri koncentráciach
2,5 µmol.l-1 a 5 µmol.l-1 sme stanovili percento poškodenia na 15,75% a 17,82%. Najvyššie
množstvo zlomov DNA sme detekovali pri najvyššej koncentrácii 10 µmol.l-1. Ako pozitívnu
kontrolu sme použili H2O2, ktorý zvýšil poškodenie DNA na 45,36% v porovnaní s kontrolou.
Pri kombinácii H2O2 s jednotlivými koncentráciami OA sa znižovala hladina poškodenej
DNA. Najvyšší protektívny účinok voči H2O2 preukázala koncentrácia 5 µmol.l-1, u ktorej
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bolo 33,56% DNA v chvoste. Pri koncentrácii 10 µmol.l-1 sme detekovali taktiež významné
zníženie množstva poškodenej DNA (34,17%). Najnižšia použitá koncentrácia (2,5 µmol.l-1)
vykazovala najnižší protektívny účinok (Obr.4).

Obr.5 Graf pre stanovenie % prežívania buniek
po ovplyvnení jednotlivými koncentráciami UA.

Obr.6 Graf znázorňujúci % poškodenia DNA
vyvolaného rôznymi koncentráciami UA,
H2O2 a UA v kombinácii s H2O2.

Pri stanovení cytotoxicity UA sme detegovali, že najnižšia použitá koncentrácia (2,5
µmol.l-1) vykazovala len minimálne zníženie prežívajúcich buniek, konkrétne 98%.
Nasledujúce tri použité koncentráte (5 µmol.l-1, 10 µmol.l-1 a 20 µmol.l-1) preukázali
prežívanie buniek nad 90%. Extrakt s koncentráciou 30 µmol.l-1 znížil prežívanie buniek na
88,87%. So zvyšujúcou koncentráciou sa zvyšoval aj cytotoxický účinok extraktu a počet
mrtvých buniek. Pri koncentráciach 40 – 70 µmol.l-1 sme detekovali % prežívania buniek nad
70% a pri 80 µmol.l-1 sa znížilo prežívanie na hodnotu 64,73%. Najväčší cytotoxický účinok
(54,48%) preukazovala nami najvyššia použitá koncentrácia 100 µmol.l-1 (Obr.5).
Oproti kontrole 13,36% preukázala UA pri Comet assay pri koncentrácii 2,5 µmol.l-1
zvýšenie poškodenej DNA (18,10%). Následne sa aj pri ďalších dvoch koncentráciach zvýšilo
množstvo DNA v chvoste na 20,31% a 23,03%. Kombinácia použitia H2O2 na extraktom
neovplyvnené bunky (kontrolu) vykazovala 43,52% poškodenie DNA. U všetkých troch
použitých koncentrácii sme detekovali zníženie poškodenia DNA, ale najväčšie antioxidatívne
účinky sme stanovili u koncentrácii 5 µmol.l-1 a 10 µmol.l-1, kde sa % DNA v chvoste znížilo
na 33,32% a 33,39% (Obr.6).

Záver
MTT assay preukázala, že S. officinalis prejavuje cytotoxický účinok od koncentrácie
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4 mg.ml-1 a so zvyšujúcou koncentráciou sa zvyšuje. Hodnota IC50 (50% prežívanie buniek)
bola 6,2 mg.ml-1. Následne sme stanovili protektívne účinky tohto extraktu voči H2O2. Zistili
sme, že pri koncentrácii 2 mg.ml-1 má S. officinalis protektívne účinky voči H2O2 a znižuje
hladinu poškodenia DNA vyvolaného H2O2 o 41,86 % v porovnaní s účinkami samotného
H2O2.
Pozitívne účinky rastlín spočívajú v ich obsahu biologicky aktívnych látok. U S.
officinalis sme testovali tripterpénové kyseliny, ktoré obsahuje. Koncentrácie OA 2,5 – 10
µmol.l-1 neprekročili 90% prežívanie buniek. Následne sa so znižujúcou koncentráciou OA
znižovalo aj % prežívania buniek. Pri comet assay preukázali koncentrácie 5 µmol.l-1 a 10
µmol.l-1 výrazné zníženie hladiny poškodenia DNA vyvolaného H2O2 o 22,60% a 21,20%
v porovnaní so samotným H2O2.
V prípade UA sme pri stanovení cytotoxicity zistili, že UA v rozpätí koncentrácii 2,5 –
20 µmol.l-1 dosahuje prežívanie buniek do 90%. Následne % prežívania klesalo so zvyšujúcou
sa koncentráciou UA. Pri stanovení antioxidačných účinkov UA sme využili rovnaké
koncentrácie ako pri OA, konkrétne 2,5 µmol.l-1, 5 µmol.l-1 a 10 µmol.l-1. Koncentrácie 5
µmol.l-1 a 10 µmol.l-1 podobne ako u OA preukázali antioxidačné účinky a hladina
poškodenej DNA sa v porovnaní so samotným H2O2 znížila o viac ako 23%.
Stanovenie cytotoxicity, genotoxicity a antioxidačných účinkov S. officinalis a jej
zložiek je len prvým krokom. Následne by sme radi zamerali na priblíženie priebehu rôznych
mechanizmov, ktoré zabezpečujú pozitívne účinky testovanej rastliny a jej zložiek.
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Abstrakt
Soforolipidy sú biosurfaktanty produkované nepatogénnymi kvasinkami procesom fermentácie. Tvoria
skupinu mikrobiálnych glykolipidov. Rôzne formy soforolipidov, ich zmesi alebo vyselektované purifikované
izoláty vykazujú antibakteriálnu a antifungálnu aktivitu. Coxsackievírusy (CV) patria do rodu Enterovirus.
U ľudí vyvolávajú široké spektrum ochorení s charakteristickým klinickým obrazom a v poslednej dobe sú tiež
spájané so vznikom chronických ochorení. Liečba ochorení spôsobených coxsackievírusovou infekciou je
obmedzená. Cieľom tejto práce bolo sledovať vplyv vybraného typu soforolipidu na rast niektorých bunkových
línií, stanoviť jeho optimálnu netoxickú koncentráciu na bunky a študovať antivírusový účinok na
coxsackievírusy CVB1-CVB6, CVA7 a CVA9 metódou titrácie vírusov. Ako najvhodnejšia bola stanovená
koncentrácia soforolipidu 250 µg/ml a to u všetkých troch typov použitých buniek GMK, L929 a Hep-2.
Sledovali sme redukciu titra CV po inkubácii použitých buniek so soforolipidom. Nepozorovali sme významné
zníženie infekčnosti vírusov.

Kľúčové slová: soforolipid; coxsackievírus; antivírusový účinok; bunková línia
Úvod a formulácia cieľa
Coxsackievírusy sú malé neobalené vírusy s jednovláknovou RNA pozitívnej polarity,
patriace do čeľade Picornaviridae, rodu Enterovírus, druhu Human enterovirus B [1,2].
Infekcie vyvolané coxsackievírusmi prebiehajú prevažne asymptomaticky, bez zjavných
klinických príznakov alebo len s miernym priebehom, preto často ostávajú nepovšimnuté.
Väčšina pacientov sa spontánne uzdraví, vyskytnú sa však aj prípady akútnych a chronických
ochorení ojedinele končiace fatálne. V poslednej dobe sa venuje pozornosť vzťahu medzi
CVB infekciou a niektorými chronickými ochoreniami ako inzulín-dependentný diabetes
melitus (IDDM), chronické ochorenia srdca a niektoré neurologické a svalové ochorenia [3].
Soforolipidy patria do skupiny extracelulárnych glykoproteínov [4]. Sú to
biosurfaktanty s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré sú produkované nepatogénnymi
kvasinkami ako napríklad Candida bombicola, Yarrowia lipolytica, Candida apicola a
Candida bogoriensis [5]. Soforolipidy sú produkované ako zmes nelaktónových
a laktónových foriem [6]. Štrukturálne, sú soforolipidy glykolipidy, ktoré majú disacharidovú
soforózu glykozidicky naviazanú na predposledný uhlík hydroxylovej skupiny, C16 až C18
mastnej kyseliny [7]. V závislosti na kultivačných podmienkach a zdrojoch uhlíka [8], bolo
nájdených až 12 rôznych soforolipidov [4]. Predchádzajúce štúdie zaoberajúce sa
soforolipidmi preukázali široký potenciál ich využitia napr. v kozmetike a farmácii vďaka ich
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schopnostiam hydratovať pokožku, imobilizovať spermie, preukázanej anti-HIV aktivite
a mnohým ďalším účinkom [ 9, 10, 11].
Cieľom našej práce bolo zistiť prípadnú antivírusovú aktivitu vybraného soforolipidu
na niektoré sérotypy coxsackievírusov, prípadne zistiť zvýšenú rezistenciu buniek
opracovaných soforolipidom voči infekcii coxsackievírusmi. Nakoľko soforolipidy majú
v niektorých prípadoch preukázaný antibakteriálny, antifungálny aj antivírusový účinok, dalo
by sa očakávať, že zistíme antivírusovú aktivitu aj voči coxsackievírusom. Predtým však
musíme stanoviť vhodnú koncentráciu soforolipidu, ktorú budeme používať. Táto
koncentrácia nesmie negatívnym spôsobom ovplyvniť rast a metabolizmus buniek, musí byť
bez toxického efektu na použité bunky.

Materiál a metódy
Použité vírusy, bunkové línie a soforolipid
-

Bunkové línie: GMK (bunková línia pochádzajúca z obličiek Cercopithecus aethiops),
Hep-2 (bunková línia pochádzajúca z ľudského epidermoidného karcinómu hrtana),
L929 (bunková línia pochádzajúca z myšacieho aneuploidného fibrosarkómu)

-

SLLA (soforolipid odvodený od kyseliny linoleovej, acidická forma)

-

Vírusové sérotypy coxsackievírusov (CV): CVB1-CVB6, CVA7, CVA9

Rastová krivka jednotlivých bunkových línií za prítomnosti soforolipidu
Všetky tri bunkové línie sme postupne kultivovali na 24-jamkových platničkách za
prítomnosti rôznych koncentrácií soforolipidu. Z každej bunkovej línie sme si naložili 4
platničky s rovnakým množstvom buniek na každú jamku, za prítomnosti 5% fetálneho
bovinného séra (FBS) a média EMEM (Minimum Essential Medium Eagle). Jedna
z platničiek bola vždy kontrolná, bez obsahu soforolipidu, v druhej sme mali koncentráciu
soforolipidu 250 µg/ml, v tretej 350 µg/ml a vo štvrtej 450 µg/ml. Bunky sme počítali vždy
v čase 0 hod., 2 hod., 5 hod., 11 hod., 24 hod., 48 hod., 72 hod., 127 hod. od naloženia
platničiek. Pri počítaní buniek sme z každej platničky zmiešali obsah 2 paralelných jamiek,
spočítali bunky v Bűrkerovej komôrke a vypočítali počet buniek na 1 ml. Zo získaných
hodnôt sme následne zostavili jednotlivé rastové krivky a stanovili optimálnu koncentráciu
soforolipidu, ktorú sme použili v nasledujúcich experimentoch.
Titrácia vírusov
Titráciou sme zisťovali zníženie infekčnosti vírusov po opracovaní použitých
bunkových línií soforolipidom. V prvej časti mikrotitračnej platničky sme titrovali vírus na
bunkovej

línii

opracovanej

soforolipidom, v druhej

časti

platničky

vírus

bez

362

BIOLÓGIA

predchádzajúceho

styku

buniek

so

soforolipidom.

Zisťovali

sme

rozdiely

v

titroch jednotlivých sérotypov CV. Jednotlivé riedenia vírusov sme dávali do štyroch
paralelných jamiek. Titer vírusu sme vypočítali podľa Kärbera. Pri titráciách sme použili 3
rôzne postupy:
1. Nariedili sme si príslušné sérotypy vírusov (desiatkovým riedením) v médiu EMEM
s obsahom FBS (2%). Nariedené vírusy sme rozpipetovali do 96-jamkových platničiek
s plochým dnom, 50 µl/jamka. Pripravili sme si suspenziu buniek so SLLA (200 µg/ml)
a rovnakú suspenziu bez obsahu SLLA. Po 30 min inkubácii SLLA s bunkami sme
k nariedeným vírusom pridali 50 µl/jamka príslušnej bunkovej suspenzie. Na prvú časť
platničky sme pridávali suspenziu so SLLA a na druhú časť suspenziu bez SLLA. Konečná
koncentrácia SLLA v daných jamkách teda bola 100 µg/ml. Kultivovali sme pri teplote 37 °C,
za prítomnosti 5%CO2. Výsledky titrácie sme odčítali na piaty deň po infekcii.
2. Z narasteného 24-hodinového monolayera buniek sme odstránili staré médium a na
30 minút pridali médium s obsahom SLLA 100 µg/ml. Po 30 min inkubácii SLLA sme
médium z monolayera buniek odstránili a pridali 100 µl/jamka jednotlivých riedení vírusov.
Kultivovali sme pri teplote 37 °C, za prítomnosti 5%CO2 5 dní.
3. Bunkový monolayer rástol v prítomnosti SLLA (100 µg/ml). Po uplynutí 24 hodín
sme odstránili z vyrastenej jednovrstvy staré médium a nahradili ho desiatkovými riedeniami
jednotlivých vírusov. Kultivácia prebehla pri teplote 37 °C za prítomnosti 5%CO2 5 dní.

Výsledky a diskusia
Rastové krivky
Z hodnôt, ktoré sme získali po počítaní buniek ktoré boli kultivované v prítomnosti,
resp. neprítomnosti SLLA, sme zostavili rastové krivky, na základe ktorých sme určili
koncentráciu SLLA vhodnú na použitie v ďalších experimentoch.
Pre všetky použité bunkové línie (GMK, Hep-2, L929) bola stanovená optimálna
koncentrácia SLLA 250 µg/ml, prípadne nižšia a to na základe rastových kriviek, nakoľko sa
krivka tejto koncentrácie najviac zhodovala s rastovou krivkou buniek bez obsahu SLLA (obr.
1, obr. 2, obr. 3).
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Obr. 1 Rastové krivky bunkovej línie GMK

Obr. 2 Rastové krivky bunkovej línie Hep-2

Obr. 3 Rastové krivky bunkovej línie L929

Výsledky titrácií
Ako konečnú koncentráciu SLLA pri titráciách, sme si stanovili koncentráciu 100
µg/ml. Zvolili sme nižšiu koncentráciu ako bola optimálna, pretože pri prvom spôsobe
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titrovania vírusov (pridanie bunkovej suspenzie) boli bunky 30 minút vystavené koncentrácii
200 µg/ml SLLA (ktorá by nemala prekročiť 250 µg/ml, aby nedošlo k toxickému efektu na
bunky). Po inkubácii sme pridali bunkovú suspenziu v pomere 1:1, teda konečná koncentrácia
SLLA v daných jamkách bola 100 µg/ml. V dvoch ďalších spôsoboch sme používali
koncentráciu 100 µg/ml z dôvodu lepšieho porovnania výsledkov.
Výsledky titrácií na bunkových líniách GMK a Hep-2 prvým, druhým a tretím
spôsobom (tab.1) poukazujú na veľmi slabý antivírusový účinok SLLA na vybrané sérotypy
coxsackievírusov. Na bunkovej línii L929 sa nám aj napriek opakovaným pokusom
nepodarilo navodiť viditeľný cytopatický efekt u žiadneho z testovaných sérotypov CV.
V prípade bunkovej línie GMK bol titer vírusu v prítomnosti SLLA znížený maximálne o 1,5
log10. V prípade buniek Hep-2 bol titer znížený maximálne o 1,25 log10. Infekčnosť vírusov sa
nepodarilo významne znížiť opracovaním použitých bunkových línií SLLA pred ich použitím
v teste titrácie vírusov. Titer vírusov bol porovnateľný.

Tab. 1 Výsledky titrácií uvedené v jednotkách TKID50/ml.

GMK

SLLA
bez SLLA

B1
107,25
107,25

B2
107,5
107,5

B3
107,25
107,25

B4
107
107

B5
108,25
108,25

B6
108,25
108,25

A7
108,25
108,25

A9
108,25
108,25

Hep-2

SLLA
bez SLLA
SLLA
bez SLLA

1010,5
1010,5
1010,25
1010,25

108
108,75
1010,25
1010,5

1010,5
1011,75
108,5
108,5

107,75
109,75
108,25
109,25

1010,75
1010,75
107,25
107,25

109,75
1011,0
107,5
107,5

109,5
109,75
109,25
109,5

109,25
109,25
109,75
1010,5

SLLA
bez SLLA
SLLA
bez SLLA

1011,5
1011,5
109,5
109,75

1011,25
1011,25
108,0
109,5

1013,0
1013,0
109,25
1010,25

107,0
107,0
109,5
109,5

1011,25
1011,25
107,5
108,25

108,0
108,0
108,25
109,5

1012,0
1012,0
1010,5
1010,5

1010,25
1010,5
109,5
1010,5

SLLA
bez SLLA

1012,0
1012,0

1010,5
1010,5

1010,5
1010,5

107,25
107,25

1010,75
1012,0

109,5
109,5

1011,25
1011,25

108,25
108,25

1. spôsob
titrácie

GMK
2. spôsob
titrácie

Hep-2
GMK

3. spôsob
titrácie

Hep-2

Štúdium využiteľnosti soforolipidov pri znižovaní infekčnosti vírusov (ako
detergenčné činidlo) je v začiatočných štádiách. V budúcnosti by sa mohli dosiahnuť lepšie
výsledky použitím vyššej koncentrácie SLLA na monolayeri buniek, prípadne zisťovaním
virucídnej aktivity (priamou inkubáciou soforolipidov a vírusmi).

Záver
Nami použitá koncentrácia SLLA (100 µg/ml) prispela k zníženiu infekčnosti vírusov
len u niektorých sérotypov CV a to maximálne o 1,25 log10 až 1,5 log10. Preto môžeme
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povedať, že v tejto koncentrácii, vykazuje len veľmi slabé antivírusové účinky. V budúcnosti
bude vhodné študovať tieto látky z iných aspektov.
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Analýza dermatoglyfických minúcií slovenskej populácie pre forenzné účely
Daniela Kramárová, Radoslav Beňuš
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Mlynská
dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovensko; danielakramarova@gmail.com

Abstrakt
Dermatoglyfické minúcie sú drobné nepravidelnosti v priebehu papilárnych línií. Ich jedinečnosť,
neopakovateľnosť, stálosť a individuálna kresba umožňujú v kriminalistickej praxi individuálnu identifikáciu.
Sledovaný súbor predstavuje 102 mužov pochádzajúcich z celého územia Slovenskej republiky. Sledovaných
a vyhodnocovaných bolo 1020 odtlačkov distálnych článkov prstov ľavých a pravých rúk. Vyhodnocovalo sa 13
typov minúcií označovaných písmenami abecedy, a to a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e –
zlom, f – očko, g – prekrytie, h – „crossbar“, i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – „dock“, m –
otočenie. Štatistické spracovanie bolo vyhotovené v programe SPSS verzia 19.0. Najvyšší počet
dermatoglyfických minúcií bol zaznamenaný na ľavom palci (27,03 %). Na jeden prst pripadá 89,15 minúcie.
Najvyšší výskyt v sledovanom súbore bol zaznamenaný pre minúciu vidlica (43,02 %) a najnižší výskyt
v sledovanom súbore bol zaznamenaný pre minúciu trojitá vidlica (0,07 %).

Kľúčové slová: odtlačok prsta; daktyloskopia; osobná identifikácia; kriminalistika

Úvod a formulácia cieľa
Dermatoglyfické minúcie, tiež označované ako individuálne znaky (markanty), sú
drobné nepravidelnosti v priebehu papilárnych línií, ale aj medzi papilárnymi líniami, ktoré sa
vyznačujú stálosťou, neopakovateľnosťou, jedinečnosťou a individuálnou kresbou, čo
v kriminalistickej praxi umožňuje individuálnu identifikáciu [1, 2, 3].
Individuálny

obrazec

papilárnych

línií

je

založený

na

veľkom

počte

dermatoglyfických minúcií vyskytujúcich sa nezávisle a náhodne, vytvárajúcich v konečnom
dôsledku jedinečnú štruktúru odtlačku prsta, umožňujúcich ľahko navzájom odlíšiť jednotlivé
obrazce papilárnych línií [4, 5].
Dermatoglyfické minúcie kopírujú umiestnenie a tvar papilárnych línií [6], hoci môžu
vykazovať rozdiely vo frekvencii výskytu, v geometrickom tvare [1], v nepravidelnom
rozmiestnení či v konkrétnych tvaroch minúcií [5].
Kvalitný odtlačok prsta obsahuje 25 – 80 dermatoglyfických minúcií [7].
Nikodémusz-Székely a Székely [8] tvrdia, že odtlačok prsta obsahuje 50 – 80
dermatoglyfických minúcií. Podľa Honga, Wana a Jaina [9] typický odtlačok prsta obsahuje
približne 40 – 100 dermatoglyfických minúcií. Farina, Kovács-Vajna a Leone [10]
potvrdzujú, že dermatoglyfických minúcií nie je na odtlačku prsta viac ako 100.
Cieľom práce bolo určiť kvantitatívnu hodnotu výskytu dermatoglyfických minúcií
v sledovanom súbore.

367

BIOLÓGIA

Materiál a metódy
Materiál tvorí súbor odtlačkov distálnych článkov prstov pravých a ľavých rúk
probandov, ktoré nám poskytlo oddelenie EURODAC Kriminalistického a expertízneho
ústavu Policajného zboru v Bratislave z centrálnej zbierky. Odtlačky boli odobrané
pracovníkmi Policajného zboru v rokoch 1995 – 2010. Súbor pozostáva zo 102 jedincov
mužského pohlavia slovenskej národnosti pochádzajúcich z celého územia Slovenskej
republiky. Pri vyhodnocovaní sa pracovalo s 1020 odtlačkami distálnych článkov prstov.
Priemerný vek jedincov v sledovanom súbore je 21,77 rokov s vekovým rozpätím 14 – 51
rokov.
Kritériom pri výbere karty bola viditeľnosť 3-stupňových znakov (pórov) na
distálnych článkoch prstov, ktoré neskôr pri vyhodnocovaní 2-stupňových znakov (minúcií),
pomôžu určiť minúcie ako fragment (2 – 10 pórov vrátane), bodku (1 pór) či prekrytie (do 10
pórov, vrátane). Jednotlivé prsty na dekadických záznamových kartách boli naskenované
skenerom EPSON Perfection V700, Version 3.24E s rozlíšením 1000 dpi. Vyhodnocovanie
odtlačkov bolo robené v programe Adobe Photoshop CS2 s 200-percentným zväčšením.
Vyhodnocovaná bola celá plocha odtlačku prsta („inch“ – 2,5 cm x 2,5 cm) a jednotlivé
minúcie boli označované písmenami abecedy a – m (obrázok 1).
Pri štatistickom spracovávaní materiálu sa využíval program Microsoft Excel 2003 a
program SPSS verzia 19.0.

a

g

b

h

i

c

d

e

f

j

k

l

m

Obr. 1 Minúcie označované písmenami abecedy (a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom,
f – očko, g – prekrytie, h – „crossbar“, i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – „dock“, m – otočenie) [11]

Výsledky a diskusia
V tabuľke 1 je uvedená početnosť všetkých minúcií, ich frekvencia a priemery
výskytu na každom prste.
Najvyšší počet dermatoglyfických minúcií sa nachádza zostupne na ľavom palci
(27,03 %), na pravom palci (26,81 %), na pravom prstenníku (20,04 %), na ľavom prstenníku
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(19,81 %) na ľavom prostredníku (19,24 %), na pravom prostredníku (19,21 %). Najmenší
počet dermatoglyfických minúcií sa nachádza zostupne na ľavom malíčku (15,51 %), na
pravom malíčku (15,85 %), na pravom ukazováku (18,09 %) a na ľavom ukazováku (18,41
%).
Priemerný počet dermatoglyfických minúcií na jeden prst je 89,15 minúcie, pričom na
pravej ruke je priemerný počet 88,51 minúcie na jeden prst a na ľavej ruke je to 89,78
minúcie na jeden prst.

Tab. 1 Frekvencie minúcií na jednotlivých prstoch ruky

Minúcie
Prsty
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu

PRAVÁ RUKA
∑
12102
8166
8673
9048
7153
45142
ĽAVÁ RUKA
∑

f (%)
26,81
18,09
19,21
20,04
15,85
100,00

priemer
118,65
80,06
85,03
88,71
70,13
88,51

Minúcie
f (%)
priemer
Prsty
12376
27,03
121,33
1.
8432
18,41
82,67
2.
8808
19,24
86,35
3.
9071
19,81
88,93
4.
7102
15,51
69,63
5.
45789
100,00
89,78
Spolu
90931
89,15
Spolu na oboch rukách
Legenda: ∑: suma; f (%): frekvencia v percentách

V tabuľke 2 je uvedená frekvencia jednotlivých minúcií na každom prste a spolu na
oboch rukách.
Najvyšší výskyt v sledovanom súbore majú minúcie vidlica, ukončenie a fragment,
pričom najčastejšie sa vyskytuje minúcia vidlica (43,02 %) s najväčším výskytom tejto
minúcie na ľavom prostredníku (45,66 %) a na pravom malíčku (45,66 %). Vysoké hodnoty
tejto minúcie boli tiež pozorované na ľavom prstenníku (45,25 %) a na ľavom malíčku (45,04
%). Druhou najpočetnejšou minúciou je ukončenie (35,94 %), pričom najväčší výskyt tejto
minúcie bol zaznamenaný na pravom palci (37, 38 %). Minúcia fragment je treťou
najčastejšie sa vyskytujúcou minúciou (6,49 %) s najväčším výskytom na pravom palci (7,98
%), nasleduje očko (3,67 %), prekrytie (3,29 %), bodka (2,84 %), zlom (2,76 %), mostík (0,84
%), „crossbar“ (0,78 %) a skríženie (0,17 %). Druhou najmenej často sa vyskytujúcou
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minúciou je „dock“ (0,13 %) a najmenej často sa vyskytujúcou minúciou je trojitá vidlica
(0,07 %), pričom najväčší výskyt tejto minúcie bol zaznamenaný na ľavom ukazováku (0,61
%) a na ľavom malíčku (0,20 %). Minúcia otočenie sa nevyskytovala v celom súbore.

Tab. 2 Frekvencia jednotlivých minúcii na každom prste a spolu na oboch rukách
Prsty
Minúcie
Ukončenie
Vidlica
Fragment
Bodka
Zlom
Očko
Prekrytie
„Crossbar“
Mostík
Skríženie
Trojitá vidlica
„Dock“
Otočenie
Prsty
Minúcie
Ukončenie
Vidlica
Fragment
Bodka
Zlom
Očko
Prekrytie
„Crossbar“
Mostík
Skríženie
Trojitá vidlica
„Dock“
Otočenie
Prsty
Minúcie
Ukončenie
Vidlica
Fragment
Bodka
Zlom
Očko
Prekrytie
„Crossbar“
Mostík
Skríženie
Trojitá vidlica
„Dock“
Otočenie

1PR
∑
f (%)
4626
37,38
4599
37,16
987
7,98
474
3,83
423
3,42
530
4,28
475
3,84
103
0,83
104
0,84
34
0,27
1
0,01
20
0,16
0
3PR
∑
f (%)
3227
36,64
3869
43,93
510
5,79
242
2,75
256
2,91
282
3,20
256
2,91
79
0,90
63
0,72
14
0,16
4
0,05
6
0,07
0
5PR
∑
f (%)
2454
34,55
3243
45,66
420
5,91
180
2,53
186
2,61
241
3,39
226
3,18
59
0,83
60
0,84
17
0,24
8
0,11
8
0,11
0
-

1LR
∑
f (%)
4422
36,54
4872
40,26
886
7,32
365
3,01
372
3,07
473
3,91
423
3,50
120
0,99
118
0,98
27
0,22
8
0,01
16
0,13
0
3LR
∑
f (%)
3162
36,46
3960
45,66
458
5,28
207
2,39
215
2,48
267
3,08
252
2,91
58
0,67
70
0,81
8
0,09
8
0,09
8
0,09
0
5LR
∑
f (%)
2500
34,95
3222
45,04
452
6,32
184
2,57
166
2,32
253
3,54
214
2,99
61
0,85
69
0,96
8
0,11
10
0,14
14
0,20
0
-

2PR
2LR
∑
f (%)
∑
f (%)
3034
35,98
3044
37,28
3654
43,33
3527
43,19
538
6,38
485
5,94
230
2,73
193
2,36
228
2,70
210
2,57
328
3,89
305
3,73
279
3,31
257
3,15
46
0,55
63
0,77
66
0,78
52
0,64
12
0,14
13
0,16
7
0,08
50
0,61
10
0,12
12
0,15
0
0
4PR
4LR
∑
f (%)
∑
f (%)
3127
34,47
3086
34,11
4075
44,92
4094
45,25
574
6,33
597
6,60
265
2,92
239
2,64
235
2,59
220
2,43
332
3,66
322
3,56
301
3,32
311
3,44
63
0,69
59
0,65
76
0,84
86
0,95
12
0,13
9
0,10
4
0,04
12
0,13
7
0,07
13
0,14
0
0
Spolu na oboch rukách
∑
f (%)
32682
35,94
39115
43,02
5905
6,94
2579
2,84
2511
2,76
3333
3,67
2994
3,29
711
0,78
764
0,84
154
0,17
67
0,07
114
0,13
0
-

Legenda: ∑: suma; f (%): frekvencia v percentách; 1PR: pravý palec; 1LR: ľavý palec; 2PR: pravý ukazovák;
2LR: ľavý ukazovák; 3PR: pravý prostredník; 3LR: ľavý prostredník; 4PR: pravý prstenník; 4LR: ľavý
prstenník; 5PR: pravý malíček; 5LR: ľavý malíček

Záver
Dermatoglyfické

minúcie,

ktoré

sa

vyskytujú

s nízkou

frekvenciou,

majú

v kriminalistickej praxi vysokú výpovednú hodnotu, preto sú vhodné na osobnú identifikáciu.
Medzi takéto minúcie v sledovanom súbore patrí mostík (0,84 %), „crossbar“ (0,78 %),
skríženie (0,17 %), „dock“ (0,13 %) a najmenej často sa vyskytujúcou minúciou je trojitá
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vidlica (0,07 %). Pre identifikáciu bude pravdepodobne významná aj minúcia otočenie,
v našom súbore sa však vôbec nenachádzala.
Pokračovaním práce s dermatoglyfickými minúciami bude korelácia výskytu
jednotlivých typov minúcií, ktorá pomôže vytypovať páry minúcií vhodné pre osobnú
identifikáciu.
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Vplyv karvakrolu podávaného in vivo na schopnosť primárnych potkaních
testikulárnych buniek iniciovať proces reparácie
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Abstrakt
Karvakrol predstavuje veľmi častú zložku éterických olejov mnohých rastlín. Hoci prichádzame často
do kontaktu s týmto fenolovým derivátom, nepoznáme dostačujúco všetky jeho biologické efekty. Keďže v
predchádzajúcich štúdiách nášho laboratória bolo dokázané, že bunky z experimentálnych zvierat, ktorým bol
karvakrol podávaný v pitnej vode boli signifikantne odolnejšie voči indukcii poškodení DNA peroxidom vodíka,
v tejto práci nás zaujímalo, či testikulárne extrakty z týchto karvakrolom suplementovaných zvierat dokážu vo
vyššej miere rozoznať a vyštiepiť oxidačné poškodenie DNA a tým zvýšiť reparačnú kapacitu bunky. Naše
experimenty sme robili na HepG2 ľudskej nádorovej bunkovej línii a incíznu aktivitu testikulárnych extraktov
sme stanovili pomocou modifikovaného kométového testu. Nezaznamenali sme štatisticky preukazný rozdiel
v hladine poškodenia DNA medzi kontrolným testikulárnym extraktom a testikulárnymi extraktami zo zvierat
suplementovanými oboma dávkami karvakrolu (30 a 60 mg/kg) čo naznačuje, že karvakrol nemá vplyv na
reparačnú kapacitu testikulárnych buniek.

Kľúčové slová: karvakrol; testikulárne bunkové extrakty; oxidačné poškodenie DNA; Comet assay

Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch v spoločnosti vzrastá všeobecné znepokojenie s používaním
syntetických látok v potravinárstve, pričom sa zvyšuje záujem o prírodné potraviny a možnú
náhradu syntetických konzervantov a stabilizátorov potravín prírodnými. V tejto súvislosti sú
cenné najmä aromatické rastliny, presnejšie éterické oleje v nich, hlavne pre ich antioxidačnú
aktivitu. Prírodná antioxidačná aktivita éterických olejov preto našla široké použitie
v potravinárstve aj nápojovom priemysle [1,2].
Liečivé rastliny obsahujúce karvakrol boli používané v ľudovej medicíne dávno
predtým ako bolo známe, ktoré ich zložky sú zodpovedné za ich terapeutický účinok.
Karvakrol (2-metyl-5-(1-metyletyl)-fenol) je prevládajúci monoterpénový fenol, ktorý sa
vyskytuje v mnohých éterických olejoch rastlín čeľade Labiatae vrátene druhov Origanum,
Satureja, Thymbra, Thymus a Coridothymus [3].
Karvakrol je všeobecne považovaný za bezpečný výživový doplnok a používa sa ako
esencia v sladkostiach, nápojoch a žuvačkách. Karvakrol disponuje širokou škálou

372

BIOLÓGIA

farmakologických

vlastností,

ako

hepatoprotektívne,

protizápalové,

antioxidačné,

protinádorové, antimikrobiálne, antibakteriálne a antivirálne aktivity [4].
Keďže karvakrol vykazoval podľa viacerých autorov antioxidačnú kapacitu, zaujímalo
nás, či môže mať vplyv na proces opravy oxidačných poškodení DNA. Túto aktivitu
karvakrolu sme sledovali na základe schopnosti extraktov z testikulárnych buniek
(izolovaných z potkanov, ktoré karvakrol dostávali v pitnej vode) iniciovať reparáciu
oxidačných poškodení, ktoré sme indukovali v substrátovej DNA. Karvakrol bol podávaný
potkanom kmeňa Sprague-Dawley v pitnej vode počas 7 dní v dávke 30 alebo 60 mg/kg živej
váhy potkana. Kontrolné zvieratá pili čistú vodu. Po uplynutí 7 dní boli z kontrolných
a suplementovaných zvierat vyizolované testikulárne bunky a z nich pripravený extrakt
(postup opísaný v kapitole materiál a metódy).

Materiál a metódy
• HepG2 bunková línia
Ľudská bunková línia derivovaná z pečeňového tkaniva hepatocelulárneho karcinómu
(kultivácia: RPMI1640 médium, +Penicilín/Streptomycín, +Kanamycín, +10% fetálneho
teľacieho séra; pri pasážovaní buniek sme nasádzali 2,5×106 buniek na Petriho misku
s priemerom 10 cm).
• Príprava substrátovej DNA
Pred experimentom sme bunkovú kultúru prepásažovali na niekoľko malých Petriho
misiek s priemerom 2 cm podľa počtu testovaných koncentrácií. Nasádzali sme 2,5×105
buniek na Petriho misku s priemerom 4 cm. Pri ovplyvňovaní sme aplikovali 2,3-dimetoxy1,4-naftochinón (DMNQ; zásobný roztok 50 mM), agens vyvolávajúci oxidačné poškodenia
DNA, do bezsérového média na Petriho misky tak, aby výsledná koncentrácia bola 25 µM.
Bunky sme ovplyvňovali 30 min, potom sme ich premyli 2 ml PBSa a ďalej spracovali podľa
postupu na modifikovaný kométový test.
• Príprava extraktov z primárnych potkaních testikulárnych buniek
Testikulárne bunky boli izolované z pohlavne dospelých potkanov kmeňa SpragueDawley (SD) enzymatickým natrávením kolagenázou a trypsínom. Získaná suspenzia bola
prefiltrovaná cez nylonovú sieť (veľkosť pórov 100 µm). Vitalita izolovaných testikulárnych
buniek po farbení trypánovou modrou presahovala 95%. Následne sa izolované bunky premyli
v 3×riedenom pufri A (45 mM HEPES, 0,4 M KCl, 1 mM EDTA, 0.1 mM ditiotreitol, 10%
glycerol, pH=7.8 s KOH) a centrifugovali 5 min pri 1000 ot./min. Supernatant bol odobratý
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a pelet resuspendovaný v 100 µl pufru A na každých 107 buniek. Suspenziu buniek sme
rozdelili do 50 a 100 µl dávok, ktoré sa uchovávali zmrazené pri -80°C.
Tesne pred experimentom sme pripravenú suspenziu rozmrazili, pridali 12 µl 1%
Tritonu X-100 riedeného v pufri A a nechali lyzovať 5 min. Lyzát sme centrifugovali 5 min
pri 14000 g a teplote 4°C na odstránenie jadier a zvyškov buniek. Supernatant sme zmiešali s
319 objemovými dielmi pufru B s BSA (45 mM HEPES, 0,25 mM EDTA, 2% glycerol,
pH=7,8 s KOH; 0,3 mg/ml BSA), čím sme získali 0,015625× koncentrovaný bunkový extrakt,
resp. extrakt sme zriedili 64×.
Zároveň sme stanovili celkové koncentrácie proteínov v jednotlivých extraktoch
pomocou Bradfordovej metódy použitím Quick StartTM Bradford Dye reagentu (Biorad).
Extrakty sme rozmrazili, pridali RIPA lyzačný pufor (50 mM Tris pH=7,4, 150 mM NaCl, 1
mM Na2EDTA; 1% Triton X-100) a nechali lyzovať 30 min pri 4°C. Potom sme ich
centrifugovali 20 min pri 14000 g a teplote 4°C. Po centrifugácii sme odobrali supernatant,
pridali 100 µl 1 M NaOH a 800 µl Bradford reagentu, nechali 5 min pôsobiť
a spektrofotometricky stanovili celkovú koncentráciu proteínov. V kontrolnom extrakte bola
koncentrácia proteínov 3,22 mg/ml, v prípade extraktu z testikulárnych buniek potkanov
suplementovaných nižšiou dávkou karvakrolu (30 mg/kg) to bolo 5,07 mg/ml a v prípade
extraktu z testikulárnych buniek potkanov suplementovaných vyššou dávkou karvakrolu (60
mg/kg) sme stanovili celkovú koncentráciu proteínov na 3,35 mg/ml.
• Modifikovaný kométový test
Kontrolné HepG2 bunky a bunky ovplyvnené 25 µM DMNQ boli trypsinizované,
centrifugované (5 min pri 1000 ot./min) a resuspendované v 0,75% LMP agaróze. 85 µl
bunkovej suspenzie (približne 2×104 buniek) sme naniesli na základnú vrstvu (100 µl 1%
NMP agarózy) na mikroskopickom sklíčku. Po stuhnutí vrstvy LMP agarózy sme sklíčka
umiestnili do kyviet a zaliali vychladeným lyzujúcim roztokom (2,5 M NaCl, 0,1 M
Na2EDTA, 10 mM Tris-HCl, pH=10,0; 1% Triton X-100) na 1 h pri 4°C v tme. Po skončení
lýzy sme vzorky premyli 2×10 min v endopufri bez BSA (40 mM HEPES, 0,1 M KCl, 0,5
mM EDTA, pH=8.0 s KOH) – vzorky, na ktoré sme následne aplikovali Fpg enzým alebo
2×10 min v pufri B bez BSA (45 mM HEPES, 0,25 mM EDTA, 2% glycerol, pH=7,8 s KOH)
– vzorky, na ktoré sme násladne aplikovali extrakty z buniek kontrolných a suplementovaných
potkanov. 40 µl pufru B s BSA, Fpg enzýmu alebo bunkových extraktov bolo pridaných na
gély, prikrytých krycími sklíčkami a inkubovaných 30 min pri 37°C v humidifikovanej
atmosfére. Po ukončení pôsobenia sme stiahli krycie sklíčka a vzorky umiestnili do
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elektroforetického tanku, zaliali ich vychladením elektroforetickým pufrom (0,3 M NaOH, 1
mM Na2EDTA, pH≥13,0) na 40 min pri 4°C v tme (odvýjanie DNA). Elektroforéza
prebiehala 30 min pri napätí 25 V a prúde 300 mA. Po skončení elektroforézy sme sklíčka
neutralizovali 2×10 min v roztoku 0,4 M Tris-HCl, pH=7,5. Následne sme sklíčka zafarbili
fluorescenčnou farbičkou – etídium bromid (20 µl 5µg/ml EtBr) a vyhodnotili ich
fluoresenčným mikroskopom a softvérom Komet 5.5 (Kinetic Imaging, Liverpool, VB).
• Štatistická analýza
Výsledky predstavujú priemer z troch experimentov ± smerodajná odchylka (SD). Pri
inkubácii s Fpg enzýmom/testikulárnymi extraktami bolo spravených 6 paralelných sklíčok (3
pre inkubáciu s pufrom B s BSA a 3 pre inkubáciu s enzýmom/extraktami). Štatistická
preukaznosť medzi vzorkami bola stanovená Studentovým t-testom (* p < 0,05; ** p < 0,01;
*** p < 0,001; # p < 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001).

Výsledky a diskusia
Bunky HepG2 sme ovplyvnili 30 min v bezsérovom médiu 0 a 25 µM DMNQ. Na
DNA v agarózovom géli sme aplikovali enzým Fpg, extrakty z testikulárnych buniek
kontrolných potkanov, potkanov kŕmených nižšiou dávkou karvakrolu (30 mg/kg) a potkanov
kŕmených vyššou dávkou karvakrolu (60 mg/kg)(graf č. 1) a inkubovali 30 min pri 37°C.
Analyzovali sme nárast hladiny poškodenia vo vzorkách inkubovaných s extraktami oproti
kontrolným vzorkám (negatívna kontrola – pufor B na riedenie extraktov a pozitívna kontrola
– enzým Fpg) a nárast hladiny poškodenia vo vzorkách ovplyvnených kontrolným extraktom
oproti vzorkám, na ktoré sme aplikovali karvakrolové extrakty.
V prípade kontrolného bunkového extraktu (extrakt +) sme zaznamenali štatisticky
preukazné zvýšenie hladiny poškodenia DNA voči negatívnej kontrole – bunky inkubované s
pufrom B s BSA (extrakt -)(***p<0,001) a štatisticky preukazne zvýšenie, resp. zníženie
hladiny poškodenia DNA voči pozitívnej kontrole – Fpg enzým (#p<0,05). Schopnosť
kontrolného bunkového extraktu zvýšiť hladinu poškodenia DNA v porovnaní s bunkami
inkubovanými s pufrom B s BSA (negatívna kontrola) v oboch prípadoch (pri bunkách
neovplyvnených alebo ovplyvnených DMNQ) naznačuje jeho schopnosť rozoznať a štiepiť
poškodenie DNA. Keďže je však incízna aktivita kontrolného extraktu na bunkách
neovplyvnených DMNQ vyššia ako v prípade pozitívnej kontroly – enzýmu Fpg, toto
pozorovanie naznačuje, že bunkový extrakt štiepi DNA poškodenie nešpecificky.
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Obr. 1 Hladina poškodení DNA indukovaných DMNQ (0 a 25 µM) v bunkách HepG2 po aplikácii extraktov
z testikulárnych buniek kontrolných potkanov, z testikulárnych buniek potkanov kŕmených nižšiou dávkou
karvakrolu (30 mg/kg) a vyššou dávkou karvakrolu (60 mg/kg); šedé stĺpce znázorňujú negatívnu kontrolu –
bunky inkubované s pufrom B s BSA, svetlomodré stĺpce vzorky, na ktoré bol aplikovaný kontrolný extrakt,
modré stĺpce - vzorky, na ktoré bol aplikovaný karvakrolový extrakt (30 mg/kg), tmavomodré stĺpce - vzorky, na
ktoré bol aplikovaný karvakrolový extrakt (60 mg/kg) a žlté stĺpce znázorňujú pozitívnu kontrolu – vzorky
inkubované s enzýmom Fpg (± smerodajná odchýlka). Výsledky predstavujú priemer z troch nezávislých
experimentov. Štatisticky preukazné výsledky ***p< 0,001; **p< 0,01; *p< 0,05 sa vzťahujú na rozdiely
v incíznych aktivitách medzi negatívnou kontrolou a extraktami z testikulárnych buniek získaných z kontrolných
potkanov a zvierat suplementovaných obidvomi dávkami karvakrolu a #p<0,05 sa vzťahuje na rozdiel zistený
pri detekcii oxidačných poškodení DNA medzi pozitívnou kontrolou (enzým Fpg) a vzorkami ovplyvnenými
kontrolným testikulárnym extraktom

V prípade extraktov pripravených z testikulárnych buniek potkanov kŕmených nižšou
(30 mg/kg) i vyššou dávkou karvakrolu (60 mg/kg) (extrakt +) sme zaznamenali štatisticky
preukazné zvýšenie hladiny poškodenia DNA voči negatívnej kontrole – bunky inkubované s
pufrom B s BSA (extrakt -)(*p<0,05; **p<0,01). Rovnako ako v prípade kontrolného
extraktu, extrakty z testikulárnych buniek potkanov kŕmených oboma dávkami karvakrolu (30
a 60 mg/kg) zvyšovali hladinu poškodenia DNA voči negatívnej kontrole pri bunkách
neovplyvnených DMNQ. Hladina incíznej aktivity karvakrolových extraktov v prípade buniek
neovplyvnených DMNQ presahovala hladinu incíznej aktivity Fpg enzýmu (pozitívna
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kontrola), čo poukazuje na nešpecificitu študovaných extraktov voči indukovaným oxidačným
poškodeniam.
Pri porovnaní hladín poškodení DNA v HepG2 bunkách inkubovaných s kontrolným
bunkovým extraktom a hladinou poškodení v HepG2 bunkách inkubovaných s extraktami
získanými z testikulárnych buniek potkanov kŕmených obidvomi dávkami karvakrolu (30 a 60
mg/kg) sme nezaznamenali štatisticky preukazný rozdiel. Tento výsledok naznačuje, že
karvakrol nemá vplyv na reparačnú kapacitu testikulárnych buniek potkanov.

Záver
Z uvedených výsledkov možno usúdiť, že karvakrol podávaný experimentálnym
zvieratám in vivo nemá vplyv na špecifické rozoznávanie oxidačných poškodení DNA
v bunkách a jeho protektívne pôsobenie opísané v literatúre pravdepodobne spočíva
v antioxidačnej ochrane bunky pred indukciou oxidačného poškodenia, ale nie v odstranení už
vzniknutého oxidačného poškodenia.
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Abstrakt
Živé organizmy sú každodenne vystavované vplyvu rozličných faktorov, ktoré môžu mať negatívny
dopad na DNA. Aby sa predišlo poškodeniu organizmu, bunka si vytvorila celý súbor reparačných
mechanizmov. Medzi ne patrí aj bázová excízna oprava (BER), ktorej hlavným substrátom pre opravu je
oxidačné poškodenie báz. Takto modifikované bázy, ako napr. 8-oxoguanín (8-oxoG) a formamidopyrimidíny
(Fapy), môžu viesť k nesprávnemu párovaniu pri replikácii DNA, a tak prispievajú k vzniku mutácií. Zdrojom
oxidačného poškodenia nie sú len exogénne činitele, ale aj endogénne reaktívne formy kyslíka (ROS), ktoré sú
prirodzenou súčasťou metabolizmu. V prípade nerovnováhy medzi vznikom a odstraňovaním ROS dochádza
k oxidačnému stresu a poškodeniu DNA, či už v podobe zlomov DNA alebo modifikácii báz. Na detekciu
poškodení DNA bola vyvinutá jednoduchá metóda Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza). Vďaka jej
modifikácii pomocou pridania reparačných enzýmov je možné sledovať excíziu poškodených dusíkatých báz, čo
je prvým krokom pri BER.

Kľúčové slová: In vitro repair assay; poškodenie DNA; oprava poškodenia DNA; Ro 19-8022; BER
Úvod a formulácia cieľa
Špecifické párovanie báz v DNA je kľúčom k zachovaniu informácií obsiahnutých v
genóme. Štruktúra báz však môže byť poškodená vplyvom reakcií s rôznymi činiteľmi. Tým
sa mení molekulárny základ dôležitý pre špecificitu párovania [1]. K exogénnym činiteľom
spôsobujúcim poškodenia DNA patria napríklad UV žiarenie a rozličné environmentálne
toxické látky. Endogénne zdroje poškodenia DNA v princípe zahŕňajú reaktívne formy
kyslíka (ROS), ktoré ale takisto môžu vznikať vplyvom exogénnych činiteľov. Počas
normálneho bunkového metabolizmu sú ROS produkované najmä v mitochondriách [2].
Vplyvom ROS vznikajú v bunke oxidačné poškodenia makromolekúl aj lipidov, pričom
v rámci DNA je najlepšie preskúmanou poškodenou bázou 8-oxo-7,8-dihydroguanín (8oxoG). Poškodené bázy sú potenciálne mutagénne [3]. V našej práci sme sa zamerali práve na
oxidačné poškodenie 8-oxoG a jeho opravu v rámci DNA bázovou excíznou opravou (BER).
Bunka je vybavená viacerými reparačnými mechanizmami, ktoré jej pomáhajú
prekonať stres spôsobený oxidáciou báz. Najúčinnejšou opravnou dráhou, ktorá odstraňuje
oxidačné poškodenie je BER. Vo všeobecnosti BER rozpoznáva modifikované bázy, abázické
miesta (AP) aj jednoreťazcové zlomy DNA (SSB) [4].
Samotný poškodený nukleotid odstráni BER v dvoch za sebou idúcich krokoch. Prvý
krok je katalyzovaný DNA glykozylázou. Glykozyláza štiepi N-glykozidovú väzbu medzi
bázou a deoxyribózou (deglykozylácia) a vyštiepi poškodenú bázu (excízia). Vzniká abázické
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miesto (AP). V druhom kroku je potrebné upraviť vznikajúci 3’ koniec tak, aby bolo možné
AP miesto doplniť. Toto zabezpečí AP endonukleáza 1 (APE1) [5].
Naším cieľom bolo zaviesť metódu In vitro repair assay do bežnej laboratórnej praxe
tak, aby sa v budúcnosti mohla využiť pri sledovaní biologickej aktivity látok prírodného
pôvodu na schopnosť opravy DNA. Keďže táto metóda v našom laboratóriu nebola ešte nikdy
realizovaná, optimalizovali sme podmienky experimentu. V prvom kroku bolo potrebné
nakalibrovať FPG enzým, tak aby sme ho mohli použiť ako pozitívnu kontrolu a porovnať
s aktivitou nášho bunkového extraktu, ktorý obsahuje zmes reparačných enzýmov. FPG je
bakteriálny enzým, patriaci do skupiny glykozyláz, ktoré rozpoznávajú modifikované bázy
v DNA a zabezpečujú ich excíziu. Jeho analógom u ľudí je 8-oxoguanín glykozyláza (OGG1)
[6]. Ako substrátové bunky sme použili ľudské lymfocyty, ktoré obsahovali oxidačné
poškodenie vyvolané mutagénom Ro 19-8022. Na takto poškodené bunky sme aplikovali
získaný bunkový extrakt. Sledovali sme aktivitu extraktu v prípade ovplyvnenia buniek
mutagénom alebo bez ovplyvnenia.

Materiál a metódy
Kalibrácia komerčného enzýmu FPG
Enzým FPG (formamidopyrimidín glykozyláza) sme mali k dispozícii v podobe, ktorá
nebola prvotne určená pre potreby Comet assay. Z tohto dôvodu sme určili aktivitu FPG
kalibráciou.
Kalibráciu sme robili 100 x nariedeným enzýmom v tlmivom roztoku F (BF), ktorý
sme uchovávali ako alikvóty po 10 µl pri -70°C. Následne sme ho ďalej riedili v BF
s obsahom BSA (bovine serum albumin).
Zvolili sme riedenie 1:1 000, 1:3 000, 1:6 000, 1:9 000, 1:30 000. Tieto koncentrácie
enzýmu však spôsobovali vysoké nešpecifické poškodenie DNA (výsledky nepublikované).
Preto sme sa rozhodli použiť následné nižšie koncentrácie. Koncentrácie 1:100 000, 1:300
000, 1:500 000, 1:700 000, 1:900 000 sme následne použili na izolované lymfocyty podľa
postupu In vitro repair inkubácie (spomenuté nižšie), bez použitia mutagénu. Koncentrácie,
ktoré nespôsobovali nešpecifické poškodenie a poškodenie DNA nepresiahlo bazálnu hladinu
10%, sme aplikovali na bunky poškodené mutagénom Ro 19-8022 (ďalej iba Ro). Po pridaní
2µM Ro sme bunky ožiarili halogénovou žiarivkou (380-780 nm, 500 W) 5 minút na
ľade, scentrifugovali a ďalej sme postupovali podľa protokolu Comet assay [7].
Izolácia reparačných enzýmov
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Bunkový extrakt obsahujúci zmes enzýmov sme pripravili z vyizolovaných
lymfocytov, vychádzali sme z protokolu podľa Collins (2001) a Gaivão (2007)[8] [9]. Čerstvo
odobratú krv sme prevrstvili Histopaque a následne scentrifugovali pri laboratórnej teplote, 30
minút a 1200 rpm. Lymfocyty, ktoré vytvorili oblak nad vrstvou Histopaque sme odobrali do
pripraveného tlmivého fosfátového roztoku (PBS) a znova scentrifugovali pri laboratórnej
teplote, 20 minút a 1200 rpm. Supernatant sme opatrne zliali a pelet rozsuspendovali v PBS,
roztok sme nariedili tak, aby alikvóty po 1 ml obsahovali 107 buniek.
Takto pripravené skúmavky sme stočili pri 4°C, 5 minút a 2000 rpm. Pelet sme
rozsuspendovali v 3x zriedenom tlmivom roztoku A (BA) a scentrifugovali pri 4°C, 5 minút
2800 rpm. Po odstránení supernatantu a pridaní nezriedeného BA (100 µl/107 buniek)
sme pripravili 40 µl alikvóty, ktoré sme zmrazili v tekutom dusíku. Po rozmrazení a pridaní
BA + 1% Triton-X100 sme vzorky scentrifugovali pri 4°C, 5 minút a 14 000 rpm. Opatrne
sme odobrali supernatant a zmiešali so zmesou 10% glycerolu a BF, následne sme ich
rozpipetovali do mikroskúmaviek a zamrazili pri -80°C.
In vitro repair assay
V experimente sme ako substrátové bunky použili lymfocyty, ktoré sme po izolácii
rozdelili na dve skupiny. Jednu skupinu sme vystavili účinku Ro, druhú, ktorú sme
neovplyvnili Ro sme použili ako kontrolu. Po ukotvení buniek na sklíčko a lýze sme na gély
naniesli 50 µl BA, BF, FPG, PBS alebo 30 µl bunkového extraktu. Vzorky sme inkubovali vo
vlhkej komôrke 30 minút pri 37°C. Potom sme postupovali podľa štandardného protokolu
Comet assay [6].

Výsledky a diskusia
Našim cieľom bolo zaviesť metódu In vitro repair assay, do bežnej laboratórnej praxe.
Výsledky potvrdili, že sa nám podarilo úspešne stanoviť koncentráciu FPG enzýmu, na
základe ktorého vieme porovnať aktivitu bunkového extraktu. Na obr. 1 môžeme vidieť, že
zvolené koncentrácie (riedenia) enzýmu FPG nespôsobovali nešpecifické poškodenia vyššie
ako je bazálna hladina. Tieto sme používali ďalej s mutagénom Ro a zisťovali, akú majú
špecifickú aktivitu.
Obr. 2 predstavuje špecifickú aktivitu enzýmu FPG po ovplyvnení buniek
s mutagénom Ro. Zistili sme, že najvyššiu aktivitu má riedenie 1:100 000 FPG, pričom
najvyššie poštiepenie DNA znamená najvyššiu enzýmovú aktivitu. Pri ostatných
koncentráciách aktivita postupne klesala. Z tohto dôvodu sme vybrali 1:100 000 FPG ako
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najvhodnejšiu pre ďalšie použitie ako pozitívnu kontrolu v In vitro repair assay na
porovnanie aktivity enzýmových bunkových extraktov.
Po úspešnej kalibrácii, sme izolovali z krvi zmes enzýmov a následne sme pristúpili
k realizácii samotnej In vitro repair assay. Z obr. 3 vidno, že náš bunkový extrakt sa
vyznačuje excíznou aktivitou, keďže pomocou Comet assay vieme zachytiť jedno-,
dvojreťazcové zlomy a aj apurínové/apyrimidínové (AP) miesta. Vďaka porovnaniu s FPG
môžeme predpokladať, že bunkový extrakt obsahuje glykozylázy rozoznávajúce 8-oxoG. Aby
sme predišli možnému štiepeniu DNA nešpecifickými DNázami, aplikovali sme bunkový
extrakt na substrátové bunky bez ovplyvnenia s Ro. Napriek tomu, že zlomy DNA presahujú
bazálnu hladinu, stále je percento štiepenia nižšie v porovnaní s FPG a naším bunkovým
extraktom, ktoré boli pridané k bunkám s mutagénom. Pri inkubácii s Ro bez pridania enzýmu
alebo bunkového extraktu sme zaznamenali zvýšený výskyt zlomov, čo môže znamenať, že
Ro okrem modifikácie báz je schopné štiepiť DNA. Testy budeme opakovať, aby sme
potvrdili tento predpoklad.

Obr. 1 Nešpecifická aktivita FPG – Pozitívna kontrola H2O2, negatívna kontrola BF (tlmivý roztok F). Ďalšie
čísla predstavujú riedenie enzýmu FPG.
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Obr. 2 Aktivita enzýmu FPG po použití Ro – Negatívna kontrola BF. Ďalšie čísla označujú riedenie enzýmu
FPG.

Obr. 3 In vitro repair assay – Substrátové bunky, ktoré boli ovplyvnené mutagénom a bunky neovplyvnené
mutagénom po pridaní FPG enzýmu a bunkového extraktu.

Záver
Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že sa nám podarilo získať
bunkový extrakt, ktorý sa vyznačoval excíznou aktivitou a v porovnaní s FPG vidíme, že
rozoznával 8-oxoG. Napriek týmto pozorovaniam sme zaznamenali pomerne vysoké percento
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poškodenia ku bazálnej hladine 10% v prípade ovplyvnenia buniek samotným Ro, bez
pridania enzýmov. Experimenty budeme opakovať, aby sme optimalizovali metódu
a pripravili ju na skúmanie biologických aktivít rastlinných extraktov.
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Účinok bioaktívnych látok na zástupcov grampozitívnych
a gramnegatívnych baktérií.
Jana Kubíčková, Alena Donauerová, Lucia Černáková, Helena Bujdáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a
virológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; janka.kubickova@gmail.com

Abstrakt
Jedným z hlavných problémov súčasnosti je nárast baktérií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam.
Z týchto dôvodov sa hľadajú nové látky a metódy zamerané na eradikáciu baktérií. Fotodynamická terapia
využíva fotoaktívne látky, akou je i metylénová modrá (MM), pričom účinok sa môže zvýšiť po naviazaní MM
na vhodný nosič a za ožarovania svetlom určitej vlnovej dĺžky. Výsledky tejto práce potvrdili, že MM má
inhibičný účinok na rast Staphylococcus aureus (inhibícia rastu oproti kontrole bola na 42,78%) aj na
Escherichia coli (inhibícia rastu oproti kontrole bola na 40,33%) v tme, pričom účinok sa zvýšil po ožarovaní
svetlom s vlnovou dĺžkou 400-700 nm. Rast S. aureus bol inhibovaný na 78,87% a rast E. coli na 63,51% oproti
kontrole. Dokonca prežívanie sa znížilo ak MM bola kombinovaná so zirkónium fosfátom (ZF) (pri S. aureus
rast inhibovaný na 79,9% za tmy a za svetla na 90,72% a pri kmeni E. coli rast inhibovaný na 65,13% za tmy
a na 77,83% za svetla). Výsledky potvrdili, že ZF sám nemá inhibičné účinky na baktérie, ale významne
potencuje antibakteriálny účinok MM.

Kľúčové slová: Staphylococcus aureus; Escherichia coli; metylénová modrá; zirkónium fosfát

Úvod a formulácia cieľa
Grampozitívna baktéria Staphylococcus aureus, ako aj gramnegatívna baktéria
Escherichia coli patria k najrozšírenejším baktériám a zároveň k pôvodcom mnohých infekcií
človeka. Z dôvodov rastúcej rezistencie baktérií voči antimikrobiálnym látkam sa hľadajú
nové metódy liečby zamerané na eradikáciu baktérií. Medzi takéto metódy patrí i
fotodynamická terapia. Výhodou antimikrobiálnej terapie pomocou fenotiazínových farbív,
medzi ktoré patrí MM, sa zdá byť hlavne fakt, že nebol zatiaľ pozorovaný vznik rezistencie
voči ich pôsobeniu. Pri ožarovaní týchto farbív viditeľným svetlom sa tvorí singletový kyslík,
čo vedie k osemnásobnému zníženiu ich minimálnej letálnej koncentrácie. Vo všeobecnosti sú
šesťkrát účinnejšie na S. aureus ako na E. coli [1]. Baktericídny efekt MM je predovšetkým
závislý od jej koncentrácie a svetelnej dávky [2]. Predpokladá sa, že vodný roztok MM
pôsobí fotodeštruktívne na fosfolipidovú dvojvrstvu mikroorganizmov [3].
Zirkónium fosfát je syntetický vrstevnatý sorbent s kryštalickou štruktúrou. Má vysokú
tepelnú a chemickú stabilitu. V pevnom skupenstve je odolný voči ionizujúcemu žiareniu, má
iónovú vodivosť a schopnosť inkorporovať rôzne typy molekúl, vrátane bioaktívnych látok s
rôznou veľkosťou medzi svoje vrstvy. Sorbent ZF má široké využitie v rôznych oblastiach,
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okrem iného aj ako nosič liekov [4], v onkologickej liečbe [5], katalýze [6], nanočasticiach [7]
a spracovaní rádioaktívneho odpadu [8].
Cieľom práce bolo zistiť, či ZF je schopný potencovať antimikrobiálnu účinnosť MM
za svetla v porovnaní s čistým roztokom MM, prípadne sprostredkovať lepšie viazanie farbiva
na bunky baktérií.
Materiál a metódy
Experimenty boli robené s kmeňmi Escherichia coli CCM 3954 a Staphylococcus
aureus CCM 3953 (CMM – Česká zbierka mikroorganizmov). Farbivo MM bolo pripravené
ako roztok s koncentráciou 0,52 mmol/dm3 a disperzia sorbentu bola pripravená
rozsuspendovaním 0,02g ZF v 100 ml sterilnej destilovanej vody. Na kultiváciu sme využili
tekutý Mueller-Hinton bujón (MHB).
Konečný objem testovaných vzoriek bol 20 ml, pričom každá obsahovala tekutý MHB,
50 µl suspenzie buniek s hustotou 1,5.107 b/ml (0,5 McFarland- MF) vo fyziologickom
roztoku, pripravenom rozpustením 8,5 g NaCl v 1000 ml destilovanej vody. Predbežné
výsledky ukázali, že počet prežívajúcich buniek v kontrolách, ktoré obsahovali len MHB
a príslušnú koncentráciu mikroorganizmov, sa signifikantne nelíšil od počtu buniek
prežívajúcich v prítomnosti ZF (0,2 mg/ml). Z tohto dôvodu sme ako kontrolu v nasledujúcich
experimentoch používali MHB (19 ml), 50 µl suspenzie mikroorganizmov s koncentráciou
zodpovedajúcou 0,5 MF a 1 ml ZF (2 mg/ml). Testované vzorky teda obsahovali:
1. MM (0,026 mmol/dm3)
2. kombináciu ZF + MM (1+1 ml)
Baktérie s príslušnými látkami a ich kombináciou sa kultivovali pri 37 °C v tme a na
svetle počas 24 h. Vzorky kultivované za svetla boli ožarované viditeľným svetlom zo
žiariviek (6 x 36 W F-33) s vlnovou dĺžkou 400-700 nm umiestnené vo vzdialenosti 0,4 m.
Následne sme jednotlivé vzorky riedili desiatkovým riedením a posledné riedenia sme vysiali
na tuhé médium – Mueller-Hinton Agar, na ktorom sa odčítali počty kolónií, ktoré zároveň
reprezentujú počty prežívajúcich buniek, ktoré sa prepočítali na 1 ml média. Experimenty boli
opakované niekoľkokrát a sú označené poradovým číslom.

Výsledky a diskusia
Keďže výsledky so samotným ZF ukázali, že medzi rastom mikroorganizmov
rastúcich na svetle a v tme nebol štatisticky signifikantný rozdiel (p > 0,05), použili sme ako
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kontrolu priemer buniek kultivovaných za svetla a za tmy. Kontrolné kmene narástli
nasledovne: S. aureus CCM 3953 19,4.107±0,15 b/ml a E. coli CCM 3954 49,6.107±1,1 b/ml.
Tieto hodnoty odpovedajú 100% rastu. Presné počty prežívajúcich buniek sú uvedené
v tabuľkách 1 a 2. Výsledky naznačujú, že u oboch mikroorganizmov prežíval signifikantne
nižší počet buniek, ak bola MM kombinovaná so ZF (p < 0,001), dokonca sa tento účinok
vplyvom svetla ešte zvýšil (p < 0,001). Percentuálne vyjadrenie prežívania je zhrnuté
v tabuľke 3. Vo vzorke s MM sme pozorovali znížený rast baktérií oproti kontrole pri S.
aureus CCM 3953 v priemere o 42,78% za tmy a o 78,87% za svetla pri E. coli CCM 3954 o
40,33% za tmy a o 63,51% za svetla. V poslednej vzorke s kombináciou MM a ZF bol rast
najnižší. Vo vzorke so S. aureus CCM 3953 bol nárast inhibovaný na 79,9% a za svetla na
90,72% a pri kmeni E. coli CCM 3954 za tmy na 65,13% a za svetla na 77,83%. Pre lepšie
znázornenie výsledkov sú hodnoty spracované aj v grafoch (Obr. 1, 2).

Tab. 1 Účinok MM samostatne a v kombinácii so ZF na Staphylococcus aureus
CCM 3953 kultivovanom za svetla a za tmy
TMA

SVETLO

Počet buniek
kontrola MM
MM+ ZF MM
MM+ ZF
x107 b/ml
experiment 1 19,7
11,5
4,0
4,5
1,5
experiment 2 19,7
12,0
4,5
3,5
2,5
experiment 3 20,2
11,5
3,5
4,0
1,5
experiment 4 18,2
10,0
3,0
3,5
1,5
experiment 5 19,2
10,5
4,5
5,0
2,0
Priemer ±SD 19,4±0,15 11,1 ±0,74 3,9±0,58 4,1±0,58 1,8±0,40
ZF zirkónium fosfát, MM metylénová modrá, SD smerodajná odchýlka

Tab. 2 Účinok MM samostatne a v kombinácii so ZF na Escherichia coli
CCM 3954 kultivovanej za svetla a za tmy
TMA
SVETLO
Počet buniek
kontrola MM
MM+ ZF MM
MM+ ZF
x107 b/ml
experiment 1 48,7
28,5
15,5
16,0
9,0
experiment 2 50,7
28,5
18,0
17,0
12,5
experiment 3 49,7
30,0
15,0
18,5
11,5
experiment 4 50,0
31,5
19,5
20,0
10,0
experiment 5 48,7
29,5
18,5
19,0
12,0
Priemer±SD 49,6±1,1 29,6±1,11 17,3±1,75 18,1±1,43 11,0±1,30
ZF zirkónium fosfát, MM metylénová modrá, SD smerodajná odchýlka

386

BIOLÓGIA

Tab. 3 Percentuálne vyjadrenie prežívajúcich mikroorganizmov
počas kultivácie za tmy a za svetla
TMA
kontrola

MM

SVETLO
MM+ZF

MM

MM+ZF

S. aureus 3953

100%

57,22%

20,10%

21,13%

9,28%

E. coli 3954

100%

59,67%

34,87%

36,49%

22,17%

ZF zirkónium fosfát, MM metylénová modrá

Počet prežívajúcich buniek

Staphylococcus aureus CCM 3953
25
20
tma

15
10

svetlo

5
0
Kontrola

Metylénová modrá

Metylénová modrá + zirkónium
fosfát

Experimenty

Obr. 1 Staphylococcus aureus CCM 3953, účinok MM samostatne a v kombinácii so ZF v tme a za svetla; čísla
zobrazené v grafe zodpovedajú priemerným hodnotám jednotlivých experimentov (x107 b/ml)

Počet prežívajúcich buniek

Escherichia coli CCM 3954
60
50
40

tma

30
svetlo

20
10
0
Kontrola

Metylénová modrá

Metylénová modrá + zirkónium
fosfát

Experimenty
Obr. 2 Escherichia coli CCM 3954, účinok MM samostatne a v kombinácii so ZF v tme a za svetla; čísla
zobrazené v grafe zodpovedajú priemerným hodnotám jednotlivých experimentov (x107 b/ml)

Phoenix et al. (2003) publikovali, že fenotiazínové farbivá majú inhibičný účinok na
S. aureus a E. coli, pričom na S. aureus boli až šesťkrát účinnejšie ako na E. coli [1]. Zároveň
tieto farbivá účinkujú aj na Candida albicans [9]. Podobne aj v našej práci sa preukázal
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inhibičný účinok MM na obe baktérie, pričom výraznejší bol na S. aureus. Tento účinok
významne potencoval sorbent ZF. Predpokladáme, že antimikrobiálny účinok mohol byť
zvýšený v dôsledku transportu MM týmto syntetickým nosičom priamo k mikroorganizmom.

Záver
Po kultivácii kmeňov S. aureus a E. coli v prítomnosti MM a ZF v tme a po ožarovaní
viditeľným svetlom sme pozorovali zvýšený inhibičný účinok MM v prítomnosti ZF, ktorý sa
ešte zvýšil po ožarovaní svetlom. Jednoznačne sme preukázali fotodynamický účinok
metylénovej modrej a zároveň schopnosť ZF potencovať jej účinok na patogénne
grampozitívne aj gramnegatívne baktérie.
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Abstrakt
Ľudský Y chromozóm reprezentuje len 2% celkového počtu génov ľudského genómu, ale
má nepostrádateľnú funkciu. Na dlhom ramienku Y chromozómu sa nachádza tzv. AZF oblasť (azoospermia
factors). Delécie v tejto oblasti spôsobujú poruchy spermatogenézy a pacienti trpia oligospermiou až
azoospermiou, a tým spôsobenou neplodnosťou. Konštitučné chromozomálne zmeny môžeme nájsť u 15%
mužov s azoospermiou a u 6% s oligospermiou. V súčasnosti existujú viaceré spôsoby odhalenia genetických
príčin mužskej neplodnosti: od klasickej cytogenetiky, cez molekulovo cytogenetické metódy, až po moderné
metódy molekulovej biológie, prípadne sa veľmi často využíva kombinácia všetkých troch prístupov.

Kľúčové slová: mužská neplodnosť; ring chromozóm; AZF; cytogenetika; FISH

Úvod a formulácia cieľa
Neplodnosť je veľmi vážnym zdravotným problémom a v súčasnosti postihuje približne
15 % párov v reprodukčnom veku. Z toho asi v 50% prípadov je príčinnou neplodnosti páru
mužský faktor, pričom signifikantnú časť mužskej neplodnosti predstavujú poruchy
spermatogenézy, výsledkom ktorých je azoospermia, prípadne rôzne formy oligospermie.
Geneticky podmienenej mužskej neplodnosti je venovaná posledné roky zvýšená pozornosť a
molekulovo-genetické techniky výrazne zasiahli do „genetiky“ mužskej neplodnosti [1]. De
novo delécie Y chromozómu sú vo väčšine prípadov príčinou defektov na úrovni
spermatogenézy. Delécie môžu zahrňovať tak SRY gén, ako aj AZF oblasť a z toho vyplýva
aj fenotypový obraz ochorenia. Nie všetky delécie sú detekovateľné mikroskopicky.
Z mikroskopicky pozorovateľných delécií sú častejšie zastúpené monocentrický Yqchromozóm (46,XYq-), dicentrický izochromozóm Yp-. Muži s takýmto nálezom sú väčšinou
fenotypovo normálni, ale neplodní. Mikroskopicky neviditeľné delécie postihujú AZF oblasť
dlhého ramena Y chromozómu [2;3]
Pri zisťovaní, prečo je muž neplodný, sa musí postupovať systematicky, aby sa získali všetky
informácie, ktoré potvrdia alebo vylúčia samotnú príčinu. Zisťovaniu príčin mužskej
neplodnosti predcháza genetické vyšetrenie spermiogramu, hormonálne testy, ultrazvukové
vyšetrenie mieška, semenníkov a slabín, kultivačné vyšetrenie spermatozoidov.
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Genetické vyšetrenie primárne zahŕňa cytogenetickú analýzu, ktorej výsledkom je
skonštruovanie konštitučného karyotypu.

Pri podozrení na prítomosť chromozómovej

abnormality sa pokračuje v jej potvrdení pomocou FISH. Fluorescenčná in situ hybridizácia je
relatívne nová metóda, ktorá umožňuje detekciu špecifických úsekov, čo vzhľadom na nízku
rozlišovaciu schopnosť v prípade analýzy karyotypu nie je možné. Touto metódou je však
možné potvrdiť predpokladaný cytogenetický nález. Na zistenie mikrodelécií v AZF oblasti Y
chromozómu ako aj zistenie prítomnosti SRY génu používame komerčne dodávaný kit
Devyser AZF (Devyser AB, Švédsko), ktorý obsahuje primery pre 14 sekvencií Y
chromozómu. Okrem SRY a ZFY génov, obsahuje všetky sekvencie doporučené EAA
(Európska andrologická akadémia) a EMQN (Európska skupina pre monitoring kvality).
Cieľom práce bolo okrem osvojenia si použitých metód (cytogenetika, FISH, fragmentačná
analýza), zistenie genetických príčin mužskej neplodnosti, ako aj doriešenie pacienta
s diagnostikovaným ring chromozómom.

Materiál a metódy
Do laboratória bolo od roku 2010 do roku 2012 zaslaných 96 pacientov s rôznymi
formami mužskej neplodnosti (dg.N46). Pacienti boli vyšetrený cytogenetickými (G, Cprúžkovanie), molekulovo-cytogenetickými (FISH) a molekulovými metódami (fragmentačná
analýza).
Cytogenetická analýza
Cytogenetická analýza pozostávala z kultivácie a spracovania leukocytov, farbenia hotových
preparátov (G, C prúžkovanie) a následného hodnotenia preparátu pod svetelným
mikroskopom. Hodnotili sme 20 metafáznych jadier po G-prúžkovaní a 5 metafáznych jadier
po C-prúžkovaní.
FISH
FISH zahŕňa hybridizáciu jednej alebo viacerých fluorescenčne značených DNA prób k
metafáznym chromozómom alebo interfáznym jadrám. Hybridizácii predchádza denaturácia
FISH próby a cieľovej DNA a hodnoteniu výsledku odmytie nenaviazanej sondy. Výsledok
hodnotíme

pomocou

flourescenčného

mikroskopu.

Na

spresnenie

príp.potvrdenie

cytogenetického nálezu sme použili rôzne DNA sondy (celochromozómová, centromerická).
Molekulová analýza
DNA z periférnej krvi sme izolovali pomocou QIAamp DNA Blood Mini kit (Qiagen,
Nemecko). Na potvrdenie nálezu sme použili Devyser Azf a Devyser Extend (Devyser AB,
Švédsko), postupovali sme podľa pokynov výrobcu.
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Výsledky a diskusia
Z 96 vyšetrených pacientov s diagnózou mužskej neplodnosti sme potvrdili nález ring
chromozómu (46,r(Y)(?)) a deléciu všetkých oblastí AZF u jedného pacienta.
Po 72 hodinovej kultivácii periférnej krvi sme numericky zhodnotili 20 metafáz G
prúžkovavím

(obr

1).

Metódou

C-prúžkovania

sme

potvrdili

deléciu

celej

heterochromatínovej oblasti distálnej časti dlhého ramienka tohto chromozómu. Za použitia
FISH analýzy (celochromozómovej FISH sondy) sme zaznamenali prítomnosť ring
chromozómu Y a translokáciu časti chromozómu Y na dve miesta chromozómu X(obr 2).
Prítomnosť centroméry na ring chromozóme sme dokázali použitím centromérovej sondy pre
tento chromozóm (obr 3) a taktiež použitím kitu Devyser Extend sme potvrdili prítomnosť
AMELY génu v centromerickej oblasti, daným kitom sme však zistili deléciu v oblasti
Yq11.223.
Deléciu celej AZF oblasti sme detegovali pomocou Devyser Azf. Delécia postihla
minimálne tieto sekvencie - AZFa (sY86, sY625, sY84, M259), sY90, AZFb (sY127, sY131,
sY134) a AZFc (sY254, sY255, sY157).
AZF delécie sú genomické delécie euchromatínovej časti dlhého ramena Y
chromozómu (Yq11) súvisiace s azoospermiou alebo ťažkou oligospermiou. Predpokladá sa,
že tieto delécie porušujú Y chromozómové gény zodpovedné za spermiogenézu [4;5] Dôkaz
delécií špecifických génov AZF oblasti Y chromozómu pomáha mužom s idiopatickou
formou neplodnosti a následne aj neplodnému páru objasniť príčinu ich neplodnosti,
poukazuje na riziko prenosu delécií do nasledujúceho mužského potomstva pomocou techník
in vitro fertilizácie. Prítomnosť delécií zvyšuje instabilitu Y chromozómu a vedie k riziku
vzniku iných možných chromozomálnych anomálií ako je napr. Turnerov syndróm, alebo
iných foriem mozaicizmu pohlavných chromozómov, zahrňujúcich obojpohlavné genitálie
[6].
Pomocou nami použitých metód sme u pacienta s ring chromozómom, karyotyp
46,r(Y)(?), zistili prítomnosť SRY génu, AMELY génu, sekvencie sY 81, čím sme potvrdili
prítomnosť krátkeho ramienka a centroméry Y chromozómu. To zodpovedá mužskému
fenotypu pacienta. Delécia v AZF oblasti potvrdila diagnózu mužskej neplodnosti a s tým
spojenú azoospermiu.
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Obr. 1 G-prúžkovanie chromozómov

Obr. 2

Translokácia časti chromozómu Y na dve miesta chromozómu X, použitá celochromozómová FISH
sonda pre chromozóm Y

Obr. 3

Dôkaz prítomnosti centroméry na ring chromozóme Y, použitá celochromozómová sonda pre
chromozóm Y
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Záver
Cytogenetické vyšetrenie chromozómových abnormalít sa stalo bežnou súčasťou pri
stanovení diagnózy v širokej klinickej praxi. Súčasne s rozvojom metód molekulovej biológie
a ich vstupom na pole laboratórnej diagnostiky sa rozvíjala aj klinická cytogenetika. Jej
dôležitou súčasťou sa stala molekulová cytogenetika (FISH), ktorá umožnila presnejšie
stanovenie nálezu, vyššiu citlivosť, ale jej najväčšou výhodou je využitie nedeliacich sa
buniek. Metódy molekulovej biológie (využitie genetického analyzátora- sekvenovanie,
fragmentačná analýza) našli svoje uplatnenie v odhalovaní zmien/mutácií (mikrodelécie,
bodové mutácie) na úrovni DNA s citlivosťou na úrovni jednej bázy.
Cytogenetické, molekulovo cytogenetické ako i molekulové metódy sú úspešne zavádzané do
rutinnej laboratórnej praxe a sú efektívne využívané.
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Sledovanie vplyvu nového antivirotika OHS-20 na replikáciu vírusu chrípky
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Abstrakt
Infekcie kmeňmi vírusu chrípky typu A spôsobujú bezpríznakové až ťažké ochorenia sprevádzané
komplikáciami, ktoré môžu skončiť až smrťou. Na liečenie chrípky sa používajú dva typy antivirotík, ktorých účinok
je obmedzený mnohými faktormi ako je rezistencia či nepriaznivé vedľajšie účinky. Na prevenciu sa používa
vakcinácia, ktorá musí byť každý rok aktualizovaná. Aj kvôli týmto dôvodom je nutné stále vyvíjať a testovať nové
antivirotické látky. V našej práci sme sledovali vplyv nového antivirotika s pracovným názvom OHS-20 na
replikáciu rôznych kmeňov vírusu chrípky typu A. V testoch na bunkovej línii MDCK sa nepreukázal žiaden účinok
antivirotika. Pri očkovaní do kuracích embryí OHS-20 obmedzilo replikáciu vírusu no neinhibovalo ju úplne.

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; antivirotiká

Úvod a formulácia cieľa
Vírus chrípky typu A patrí spolu s vírusmi chrípky typu B a C do čeľade
Orthomyxoviridae. Genóm vírusu chrípky typu A pozostáva z ôsmich segmentov jednovláknovej
RNA negatívnej polarity, ktoré kódujú 12 vírusových proteínov [1]. Vírus chrípky typu
A spôsobuje u človeka ochorenie dýchacieho traktu, pri systémovej infekcii môžu byť postihnuté
aj srdce, mozog, pečeň, obličky a svaly. Často dochádza k zápalu pľúc vyvolanému sekundárnou
bakteriálnou infekciou. Najčastejšie príznaky ochorenia spôsobeného vírusom chrípky typu A sú
zápal nosovej sliznice, bolesť hrdla a hlavy, celková slabosť, kašeľ, zvýšená telesná teplota
a horúčky. Komplikácie nastávajú ak je infekciou zasiahnutý nervový, gastrointestinálny, svalový
alebo kardiovaskulárny systém, v niektorých prípadoch môže dôjsť až ku smrti [2].
Na prevenciu chrípkových ochorení sa používa trivalentná vakcína, ktorá obsahuje
inaktivovaný vírus vo forme subviriónu (split), purifikovaný povrchový antigén (podjednotková)
a celý vírus. Na liečbu chrípkových ochorení v súčasnosti existujú dva typy liečiv a to inhibítory
M2 iónového kanálu a inhibítory neuraminidázy. Inhibítory M2 iónového kanálu (deriváty
adamantánu) Amantadín a Rimantadín majú dve formy účinku v závislosti od koncentrácie. Pri
nízkej koncentrácii, inhibujú iónový kanál tvorený proteínom M2, čím bránia vyzliekaniu vírusu
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chrípky typu A počas endocytózy. Pri vyššej koncentrácii sa akumulujú v lyzozómoch kde
zvyšujú pH čím bránia vírusmi indukovanej fúzii membrán. Tento účinok však nebol pozorovaný
pri koncentráciách, ktoré je možné dodať liekovou formou. Nevýhodou týchto liekov je
rezistencia kmeňov vírusu chrípky typu A bežne kolujúcich v populácii a tiež prirodzená
rezistencia vírusov chrípky typu B. Inhibítory neuraminidáz Oseltamivir a Zanamivir selektívne
blokujú vírusovú neuraminidázu, čím bránia uvoľneniu nových vírusových častíc z infikovanej
bunky. Oseltamivir je proliečivo, ktoré je prostredníctvom esteráz v pečeni konvertované na
aktívnu zlúčeninu (oseltamivir karboxylát). Rezistencia voči oseltamiviru sa nevyskytuje tak
často ako rezistencia voči inhibítorom iónového kanálu M2. Zanamivir sa podáva inhaláciou, čím
sa dosiahne vysoká koncentrácia liečiva v dýchacom trakte kde aj dochádza k infekcii vírusom
chrípky. Môže sa vyskytnúť alergia na Zanamivir, ktorá sa prejavuje vyrážkou a opuchom
nosohltanu [3,4,5].
Vzhľadom na obmedzenú možnosť použitia súčasných antivirálnych liečiv, či už kvôli
potvrdeným rezistenciám, vedľajším účinkom či komplikáciám u ľudí s rôznymi chronickými
chorobami je nutné stále vyvíjať a testovať nové antivirotiká proti vírusu chrípky typu A. Našim
cieľom bolo otestovať potenciálny účinok antivirotika s pracovným názvom OHS-20 na inhibíciu
replikácie vírusu chrípky typu A v bunkovej kultúre a živom systéme.

Materiál a metódy
Bunková línia a vírusy:


MDCK (Madin Darby canine kidney) je stabilizovaná bunková línia pochádzajúca
z obličiek psa.



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



A/chicken/Germany/34 (H7N1) – vírus chrípky typu A patriaci do kmeňa Rostock.

 A/chicken/Germany/27 (H7N7) – vírus chrípky typu A patriaci do kmeňa Weybridge.
Testovanie OHS-20 na bunkovej kultúre
Bunkovú kultúru MDCK sme 24 hod. kultivovali na 12 jamkovej platničke, následne sme
ju nainfikovali vírusom A/chicken/Germany/34 (H7N1). Vírus bol riedený v pomere 1:7000. Po
hodinovej infekcii pri 37°C sme pridali OHS-20 v koncentráciách 0 µM, 125 µM, 500 µM a 10
mM. Nechali sme pôsobiť 24 hod., 48 hod. a 72 hod., po uplynutí týchto intervalov sme bunky
s médiom zoškrabali z platničky. Zoškrabané vzorky sme použili pri teste ELISA, na ktorý sme
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použili 96 jamkové platničky s bunkami MDCK. Vzorky sme riedili v pomere 1:5, zo
spektrofotometricky získaných výsledkov sme zhotovili grafy.
Testovanie OHS-20 na kuracích embryách
Z vírusov A/PR/8/34 (H1N1), A/chicken/Germany/34 (H7N1) a A/chicken/Germany/27
(H7N7) sme pripravili riedenia 103,104,105 a 106 v PBS. Jednotlivé riedenia sme zmiešali s OHS20 tak aby boli výsledné koncentrácie OHS-20: 9,5 µM, 19 µM, 39 µM, 78µM, 156 µM, 312
µM, 625 µM, 1,25 mM, 2,5 mM, and 5mM a nechali sme inkubovať 1 hod. pri 4°C. Následne
sme každou vzorkou vírusu s OHS-20 naočkovali štyri vajcia s 10 dňovými kuracími embryami.
Z vajec sme po 48 hod. inkubácii pri 36°C odobrali alantoickú tekutinu. Titer vírusu
v odobratých alantoických tekutinách určili hemaglutinačným testom a z výsledkov sme zostrojili
grafy.

Výsledky a diskusia
Účinok antivirotika s pracovným názvom OHS-20 na replikáciu vírusu chrípky typu
A sme najskôr testovali na bunkovej línii MDCK, bunky sme nainfikovali vírusom
A/chicken/Germany/34 (H7N1). Po hodinovej infekcii sme pridali OHS-20 v troch rôznych
koncentráciách, do kontroly nebolo pridané OHS-20. Po 24 hod., 48 hod. a 72 hod. sme
zoškrabali bunky s médiom a pomocou testu ELISA určili titer vírusu.
Obr.1 znázorňuje inhibíciu replikácie vírusu po 24 hod. a 48 hod. inkubácii s OHS-20
z grafov nie je pozorovateľný žiaden účinok antivirotika. Na Obr.2 je znázornený účinok OHS-20
po 72 hod. pôsobení. Testovaná látka OHS-20 nemá žiaden vplyv na replikáciu vírusu
A/chicken/Germany/34 (H7N1) v bunkách MDCK.
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Obr.1 Účinok antivirotika OHS-20 na replikáciu vírusu A/chicken/Germany/34 (H7N1) po 24 hod. a 48 hod.
pôsobení v bunkách MDCK. Kontrola- bunky infikované vírusom bez pridania OHS-20.

Obr.2 Účinok antivirotika OHS-20 na replikáciu vírusu A/chicken/Germany/34 (H7N1) po 72 hod. pôsobení
v bunkách MDCK. Kontrola- bunky infikované vírusom bez pridania OHS-20.

Vplyv antivirotika OHS-20 na replikáciu vírusu chrípky typu A sme následne testovali na
kuracích embryách, pričom sme použili tri kmene vírusu a desať rôznych koncentrácií OHS-20.
Na stanovenie titra vírusu v alantoickej tekutine sme použili hemaglutinačný test. Na replikáciu
vírusu A/PR/8/34 mali najvýraznejší účinok koncentrácie OHS-20: 39 µM a 1,25 mM (Obr. 3).
Vplyv OHS-20 na replikáciu vírusu A/chicken/Germany/34 je znázornený na Obr. 4, najväčší
vplyv mali koncentrácie 19 µM a 1,25 mM. Rovnaký výsledok sme dostali aj pri víruse
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A/chicken/Germany/27, kde malo OHS-20 najväčší účinok na replikáciu vírusu pri
koncentráciách 19 µM a 1,25 mM (Obr. 5).

Obr. 3- 4 Hemaglutinačný titer vírusu v alantoickej tekutiny získanej z vajec naočkovaných vírusmi A/PR/8/34 a
A/chicken/Germany/34 (Rostock) predinkubovanými s rôznymi koncentráciami OHS-20.

Obr. 5 Hemaglutinačný titer vírusu v alantoickej tekutine získanej z vajec naočkovaných vírusom
A/chicken/Germany/27 (Weybridge) predinkubovaným s rôznymi koncentráciami OHS-20.
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Záver
Testované antivirotiku OHS-20 malo najvyšší účinok pri koncentrácii 19 µM a 1,25 mM
ak bolo očkované do vajec s 10 dňovými kuracími embryami. Replikáciu vírusu znížilo o viac
než polovicu no nepodarilo sa ju inhibovať úplne. Pri testovaní na bunkovej kultúre sa
nepreukázal žiaden účinok antivirotika OHS-20 na replikáciu vírusu chrípky typu A.
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Ornitocenóza Šúrskeho rybníka a jeho blízkeho okolia v priebehu rokov
2010, 2011 a 2012
Jozef Lacko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika, jozef.lacko217@gmail.com

Abstrakt
Práca je zameraná na kvalitatívno-kvantitatívny výskum a analýzu vtáčej populácie rybníka a jej
celoročnej dynamiky počas uplynulých dvoch rokov so zreteľom na ekologické gildy. Práca podáva sumár
avifauny na tomto území a porovnáva naše výsledky s poslednou prácou zameranou na výskum ornitocenózy
Šúrskeho rybníka.

Kľúčové slová: výskum; ornitocenóza; gildy; rybník

Úvod a formulácia cieľa
Prírodná rezervácia Jurský Šúr sa nachádza na Podunajskej nížine pod
juhovýchodným úpätím pohoria Malé Karpaty, v katastri mesta Svätý Jur a obce Chorvátsky
Grob približne 12 km severovýchodne od Bratislavy. Rezervácia je ohraničená na
severozápade a juhu obvodovým kanálom Moravod a na východe potokom Čierna voda.
Celková výmera rezervácie je 800 ha, vlastná PR zaberá 655 ha a ochranné pásmo 145 ha [1].
Nadmorská výška územia je 128-132 m. Súradnice územia sú: 48°14´N, 17°13´E [2].
Uvedenú tému sme zvolili z dôvodu poznania výrazných ekologických zmien na tejto
lokalite (zazemňovanie rybníka a narastajúci antropický tlak), ktoré majú relevantný dosah aj
na vtáčiu populáciu samotného rybníka. Ďalej sme zistili, ako tieto zmeny ovplyvňujú
ornitofaunu z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska a ako ona recipročne na nich reaguje
na základe sezónnosti. Poslednou komplexnou ornitologickou prácou zameranou na výskum
avifauny rybníka bola práca Kalivodovej z roku 1691 [3], ktorá bola zameraná na vtáčiu
zložku fauny rybníka v rezervácii a jej ročnej dynamiky, a preto z uvedeného dôvodu som
chcel poznať ako sa zmenila diverzita avifauny rybníka z kvalitatívneho i kvantitatívneho
hľadiska za posledných 50 rokov.
Cieľom práce je kvalitatívno-kvantitatívny výskum a analýza vtáčej populácie rybníka
a jej celoročnej dynamiky počas uplynulých dvoch rokov so zreteľom na ekologické gildy,
ako aj inventarizácia druhov a porovnanie získaných výsledkov s poslednou prácou
zameranou na výskum ornitocenózy Šúrskeho rybníka.
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Materiál a metódy
Ornitocenózu Šúrskeho rybníka sme skúmali od septembra 2010 do marca 2012.
Počas hniezdneho obdobia sme používali ako hlavnú metódu výskumu metódu
priameho vyhľadávania hniezd, ktorú sme aplikovali v rámci plochy rybníka a pásovú metódu
využitú

v brehovom

poraste

a taktiež

sme

druhy

registrovali

i akusticky

[4].

V mimohniezdnom období sme jednotlivé druhy enumerovali sčítacou metódou z brehu
rybníka vizuálne pomocou ďalekohľadu (zväčšenie 7x50) a akusticky.
Zistené druhy sme klasifikovali základnými kvantitatívnymi charakteristikami vtáčej
populácie a použitím viacerých štatistických metód [5]. Z kvantitatívnych charakteristík
ornitocenóz boli použité:
1. abundancia
2. denzita
3. dominancia:
• viac ako 10% - eudominantný druh
• 5 – 10% - dominantný druh
• 2 – 5% - subdominantný druh
• 1 – 2% - recendentný druh
• menej ako 1% - subrecendentný druh
4. frekvencia:
• 0 – 25% - akcidentálne druhy
• 25 – 50% - akcesorické druhy
• 50 – 75% - konštantné druhy
• 75 – 100% - eukonštantné druhy
5. Shannonov-Weanerov index diverzity
6. Sörensenov index podobnosti pre vymedzené biotopy rybníka
Z kvantitatívnych metód matematicko-štatistického spracovania mnohorozmerných dát
sme použili metódu Wardrovej zhlukovej analýzy (cluster analysis) s vytvorením
dendrogramu a z unimodálnych metód ako vhodná metóda bola zvolená PCA analýza.

Výsledky a diskusia
Výskum sme začali realizovať od 7.9.2010 až do 23.2.2012. Celkovo bolo na lokalite
zaznamenaných 80 druhov, z toho akvatických druhov bolo 18 (22%), semiakvatických 15
(19%), terestrických 47 (59%) druhov a 47 nidifikantov (59%).

401

BIOLÓGIA

Tab. 1 Prehľad všetkých zistených druhov vtákov na rybníku a v jeho blízkom okolí za celé výskumné obdobie
2010, 2011 a 2012
Vysvetlivky: „+” - druh prítomný na lokalite, „ –“ - druh absentujúci, „N“ - nidifikant
Druh

Preferencia

Jesennáa

Zimný výskyt

Jarná

Nidifikácia

Jesenná

Zimný výskyt

biotopu

migrácia

2010/2011

migrácia

2011

migrácia

2011/2012

2010
Acrocephalus
arundinaceus
Aegithalos
caudatus
Aix
galericulata
Alcedo atthis

2011

2011

semiakvatický

+

-

+

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

akvatický

-

-

+

-

-

-

semiakvatický

+

+

N

+

+

+

Anas acuta

akvatický

-

-

+

-

-

-

Anas crecca

akvatický

+

-

+

-

-

-

Anas penelope

akvatický

-

-

+

-

-

-

Anas
platyrhynchos
Anas strepera

akvatický

+

-

N

+

+

-

akvatický

+

-

+

-

-

-

Apus apus

terestrický

+

-

+

+

+

-

Ardea alba

semiakvatický

+

+

+

+

+

+

Ardea cinerea

semiakvatický

+

+

N

+

+

+

Ardea
purpurea
Athene noctua

semiakvatický

+

-

+

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

Aythya ferina

akvatický

+

-

+

+

+

-

Aythya fuligula

akvatický

+

-

+

+

+

-

Aythya nyroca

akvatický

-

-

+

-

-

-

Botaurus
stellaris
Bucephala
clangula
Carduelis
carduelis
Certhia sp.

semiakvatický

-

-

-

-

-

+

akvatický

-

-

+

-

-

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

+

N

+

+

+

Circus
aeruginosus
Coccothraustes
coccothraustes
Columba oenas

semiakvatický

-

+

N

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

-

-

-

+

-

-

Cyanistes
caeruleus
Cygnus olor

terestrický

+

+

N

+

+

+

akvatický

-

+

N

+

+

-

Delichon
urbicum
Dendrocopos
major
Dendrocopos
medius
Dryobates
minor
Dryocopus
martius
Egretta
garzetta
Emberiza
citrinella
Emberiza
schoeniclus
Erithacus
rubecula
Ficedula
albicollis

terestrický

+

-

+

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

+

N

+

+

+

semiakvatický

+

-

-

-

+

-

terestrický

+

+

+

+

+

+

semiakvatický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

-

N

+

+

-
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Fringilla
coelebs
Fulica atra

terestrický

+

-

N

+

+

-

akvatický

+

-

N

+

+

-

Gallinula
chloropus
Garrulus
glandarius
Hippolais
icterina
Hirundo
rustica
Chloris chloris

semiakvatický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

-

+

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

-

Chroicocephal
us ridibundus
Ixobrychus
minutus
Jynx torquilla

semiakvatický

-

-

+

+

+

-

semiakvatický

-

-

-

-

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

Luscinia
megarhynchos
Mergus
merganser
Motacilla alba

terestrický

+

-

N

+

+

-

akvatický

-

-

+

-

-

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

Nannus
troglodytes
Nycticorax
nycticorax
Oriolus oriolus

terestrický

+

+

N

+

+

+

semiakvatický

-

-

-

-

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

Parus major

terestrický

+

+

N

+

+

+

Passer
montanus
Phalacrocorax
carbo
Phoenicurus
ochruros
Phylloscopus
sibilatrix
Phyloscopus
collybita
Picus canus

terestrický

+

+

N

+

+

+

akvatický

+

-

+

+

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

+

+

+

+

+

Picus viridis

terestrický

+

+

N

+

+

+

Podiceps
cristatus
Poecile
palustris
Pyrrhula
pyrrhula
Querquedula
querquedula
Serinus serinus

akvatický

-

-

+

-

-

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

+

N

+

+

+

akvatický

+

-

+

+

-

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

Sitta europea

terestrický

+

+

N

+

+

+

Spatula
clypeata
Spinus spinus

akvatický

+

-

+

-

-

-

terestrický

-

+

-

-

+

-

Sterna hirundo

semiakvatický

-

-

-

+

+

-

Streptopelia
turtur
Stryx aluco

terestrický

+

-

+

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

-

N

+

+

-

akvatický

+

-

+

+

+

-

semiakvatický

-

-

-

+

-

-

Sturnus
vulgaris
Sylvia
atricapilla
Sylvia borin
Tachybaptus
ruficollis
Tringa
ochropus
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+

N

+

+

+

Turdus
philomelos
Turdus pilaris

terestrický

+

-

N

+

+

-

terestrický

+

+

N

+

+

+

Turdus
viscivorus

terestrický

+

+

N

+

+

+

L2

+

L1

terestrický

L3

Turdus merula

0

0,6

1,6

1,2

1,2
L1 volna_hladina
0,8

hustota vegetacie

1,8

Distance

2,4

3

3,6

0,4

-3

-2

-1
-0,4

1

2

3

4

5

L3 brehova vegetacia

-0,8
4,2

-1,2
L2 porasty
-1,6

4,8

-2
5,4

vzdialenost od vody
6

Obr. 2 Zhluková analýza s použitím Wardrovej metódy

Obr. 3 Analýza hlavných komponent

Zhluková analýza rozdelila jednotlivé biotopy na základe podobnosti na tri ekologicky
funkčne odlišné biotopy. Z grafu vyplýva, že biotop č.1 (voľná vodná plocha) a č.2
(vegetačné litorálne pásmo) sú veľmi podobné na rozdiel od biotopu č.3 (brehové porasty),
ktorý sa nenachádza na spoločnej osi, čo znamená, že je druhovo odlišný.
Pri analýze hlavných komponent (PCA) sú biotopy rozdelené podľa osí x a y. V grafe
na osi „x“ sú rozmiestnené biotopy a v nich zastúpené druhy na základe vzdialenosti resp.
preferencie druhov k vodnej ploche a na osi „y“ sú jednotlivé biotopy umiestnené v závislosti
od hustoty vegetácie.

Záver
Na skúmanej lokalite sme v rokoch 2010 a 2011 celkovo zaznamenali 80 druhov
vtákov, z toho akvatických druhov bolo 18 (22%), semiakvatických 15 (19%), terestrických
47 (59%) a 47 nidifikantov (59%).
V porovnaní s prácou Kalivodovej z roku 1961, ktorá na lokalite zaznamenala 53
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vodných a na vodu viazaných druhov náš výskum preukázal výskyt len 33 akvatických a
semiakvatických druhov. Dôvodom takéhoto radikálne menšieho počtu zaznamenaných
druhov vysvetľuje hlavne fakt, že Kalivodová svoj výskum realizovala v rámci dlhšieho
časového obdobia. Ďalším faktorom je vtedajší manažment rybníka – pravidelné kosenie
porastov v rybníku.
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Chcem sa poďakovať môjmu školiteľovi, RNDr. Bystríkovi Ambrušovi, PhD., za jeho
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Štvorročný monitoring vektora nákazy bluetongue – pakomárikov rodu
Culicoides
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Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika

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. V období sledovania štyroch rokov (2008 - 2011) sme celkovo odchytili 42 889 ks pakomárikov
rodu Culicoides. Zaznamenali sme komplexy C. obsoletus (2 7202 ks; 63,43 %), C. pulicaris (2206 ks; 5,14 %),
C. nubeculosus (57 ks; 0,13 %). Do skupiny neurčených druhov pakomárikov rodu Culicoides sme zaradili 13
424 ks (31,3 %). Pri sledovaní štruktúry samičiek na základe sfarbenia bruška sme zistili ich prevahu v kategórii
„nulliparous“ (14 399 ks, 48,85 %). Druhý najvyšší výskyt bol zaznamenaný v kategórii „parous“ (7554 ks
;25,62 %). Najmenej bolo odchytených v kategórii „bloodfed“ (1992 ks; 6,76 %). V kategórii „gravid“ bolo
odchytených 4807 samičiek (16,31 %). Počas sledovania sme nezistili prítomnosť hlavného vektora nákazy
bluetongue, C. imicola. Zistili sme však iných potenciálnych vektorov s dominanciou komplexu C. obsoletus
a kategórie samičiek „nulliparous“.

Kľúčové slová: vektor; Culicoides; bluetongue; monitoring

Úvod a formulácia cieľa
Rod Culicoides je početný (približne 1 400 popísaných druhov)[1,2]. Krv prijímajú len
samičky [3]. Živia sa na rôznych druhoch hostiteľov, vrátane cicavcov, vtákov
a obojživelníkov. Len niekoľko druhov pakomárika rodu Culicoides je zaradených medzi
skutočných alebo potencionálnych vektorov choroby modrý jazyk [4]. Za hlavného vektora sa
pokladá Culicoides imicola, ktorý je typickým druhom vyskytujúcim sa v Afrike, Ázii a teraz
už aj v južnej Európe. Na našom území doteraz nebol pozorovaný. Vyskytujú sa tu však, ako
bolo spomenuté iní potencionálni prenášači, najčastejšie zástupcovia komplexov C. obsoletus,
C. pulicaris a C. impunctatus [5]. Druhu C. imicola pravdepodobne nevyhovujú teploty pod
10 ˚C [6].
Cieľom práce bolo v rámci štúdia potencionálneho výskytu nákazy modrého jazyka
sledovať prítomnosť vektora tohto významného orbivírusového ochorenia – pakomárikov
rodu Culicoides v oblasti spadajúcej do oblasti ochrannej zóne ohnísk nákazy bluetongue
v Maďarsku. Zároveň zistiť druhové a sezónne zastúpenie vektora, jeho populačnú dynamiku
a biologickú aktivitu, geografické zastúpenie jednotlivých komplexov resp. druhov
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pakomárikov rodu Culicoides a ich úlohu ako vektora pri prenose febris catharalis ovium na
zvieratá.

Materiál a metódy
Hmyz sme odchytávali v týždennom intervale v období štyroch rokov (2008 - 2011) na
farme s chovom oviec. V roku 2008 sme s odchytom začali v máji a skončili v septembri.
V nasledujúcich rokoch bol odchyt realizovaný od apríla do novembra.
Na odchyt hmyzu sa použil model lapača JW1212 s využitím UV svetla (320 - 420
nm). Tento lapač bol inštalovaný 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 bahníc vo výške 1,5 - 2 m od zeme so zamedzením prístupu zvierat. Miesto
odchytu sa nemenilo počas celého obdobia prieskumu. Vzdialenosť od stien budov bola 2,5 m
[7].
Pred samotným zapnutím prístroja sa pripravila zberná nádobka, do ktorej sa nalialo
150 ml pitnej vody a 2 - 3 kv. detergentu (Jar). Princíp funkcie odchytového zariadenia
spočíva v tom, že lietajúci hmyz je lákaný trvale svietiacou ÚV lampou (0,86 Amp./hod.
napojená na 6V batériu), ktorý je následne ventilátorom vháňaný do zbernej plastovej nádoby.
Všetok odchytený hmyz bol potom najneskôr do 48 hodín od odchytu v riadne označenej
nádobke (dátum a miesto odchytu) transportovaný do laboratória. 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 obsah po otvorení nádobky
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
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) [7,8,9].Do
komplexov sú zaraďované druhy so skoro identickým vzorovaním krídel. Tieto druhy sme
sledovali vo vzťahu k prenosu významného orbivírusového ochorenia oviec febris catarhalis
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ovium.
Zároveň bolo hodnotené pigmentové zafarbenie bruška samičiek. Rozlišujeme štyri
farebné stupne, označované ako „nulliparous“ – t.j. samičky, ktorým chýbajú vaječné folikuly
(tzv. „hladné samičky“ so svetlým bruškom, brušká sú transparentné, bez pigmentácie,
prázdne bez krvi alebo vajíčok); „parous“ – t.j. samičky, ktoré po nacicaní sa krvi hostiteľa
formujú folikuly (pigmentované bruško, buď s tmavo ružovými kvapkami alebo s jasne
červene sfarbenou krvou); „gravid“ – gravidné samičky (bruško je naplnené len s formujúcimi
sa vajíčkami); „bloodfed“ – samičky s tmavým až čiernym bruškom (so strávenou krvou
hostiteľa a s vytvárajúcimi sa vajíčkami) a „poškodené“ – samičky s chýbajúcimi bruškami
[10, 11; 12].

Výsledky a diskusia
Počas sledovaného obdobia sme odchytili celkom 42 889 ks pakomárikov rodu
Culicoides. Pri diferenciácii jednotlivých druhov, resp. komplexov, sme nezistili prítomnosť
Culicoides imicola, hlavného vektora nákazy. Určili sme však zástupcov komplexov
Culicoides spp. pokladaných za potencionálnych vektorov nákazy. Najvyšší počet
odchytených jedincov sme zaznamenali pri komplexe Culicoides obsoletus (27 202 ks; 63,43
%). Z ďalších komplexov Culicoides prenášajúcich vírus BT sme odchytili zástupcov
komplexov Culicoides pulicaris (2206 ks; 5,14 %) a Culicoides nubeculosus (57 ks; 0,13 %).
Iných druhov pakomárikov Culicoides bolo odchytených 13 424 ks (31,3 %) (Obr. 1). Počas
obdobia august až december 2006 pri entomologickom sledovaní v Belgicku odchytili
zástupcov 16 rôznych druhov Culicoides, spolu 1959 jedincov. Pri diferenciácii jednotlivých
druhov taktiež zistili prítomnosť zástupcov komplexov Culicoides obsoletus (1322 ks; 67,5
%), Culicoides pulicaris (111 ks; 5,67 %) a Culicoides nubeculosus (11 ks; 0,56 %) [13]
Oproti našim výsledkom zaznamenali percentuálne vyšší odchyt komplexu Culicoides
nubeculosus.
Najviac pakomárikov rodu Culicoides bolo odchytených v letných mesiacoch, čo
súvisí aj s vhodnými klimatickými podmienkami pre život a vývoj vektora v tomto období.
Zvýšenie počtu odchytených jedincov bolo zaznamenané aj na začiatku odchytu, v máji (v
roku 2008) a na konci, na prelome septembra a októbra (v rokoch 2009 a 2010) (Obr. 2). Na
počet odchytených pakomárikov rodu Culicoides majú vplyv aj teplota a relatívna vlhkosť
vzduchu. V Nemecku v roku 2007 pri sledovaní sezónnej dynamiky pakomárikov rodu
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Culicoides došli k podobným výsledkom. Vrcholy počtov odchytených pakomárikov rodu
Culicoides zaznamenali počas mesiacov jún, august a október [14] (Clausen et al., 2009).

Obr.1 Percentuálne zastúpenie jednotlivých komplexov Culicoides

Obr. 2 Sezónna dynamika odchytených pakomárikov rodu Culicoides so znázornením priemerných teplôt
a relatívnej vlhkosti vzduchu

Podľa sfarbenia bruška, nacicanosti samičiek krvou a natrávenosti krvi v ich bruškách,
bolo sledovaných 29 478 ks samičiek pakomárikov komplexov Culicoides obsoletus, C.
pulicaris a C. nubeculosus. Kategória samičiek „nulliparous“, tvorila najpočetnejšiu skupinu
(14 399 ks, 48,85 %). Druhý najvyšší počet odchytených samičiek pakomárikov bol
zaznamenaný v kategórii „parous“ s celkovým počtom 7554 ks (25,62 %). Samičiek
s označením „gravid“ bolo 16,31 % (4807 ks). Najmenej bolo odchytených samičiek
pakomárikov v kategórii „bloodfed“ kde bolo odchytených celkovo 1992 jedincov (6,76 %).
Poslednú skupinu tvoria samičky s poškodenými bruškami (726 ks; 2,46 %). 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
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s označením „gravid“ s vytvorenými vajíčkami v brušku sa stávajú pri opakovanom cicaní
krvi potencionálnymi vektormi vírusu pre neinfikovaných hostiteľov. 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 [10]. Oproti našim výsledkom, zistili menej pakomárikov rodu Culicoides
kategórie „bloodfed“ a viacej pakomárikov rodu Culicoides v kategórii „gravid“.

Tab. 1 Rozdelenie samičiek pakomárikov jednotlivých komplexov rodu Culicoides podľa sfarbenia brušiek
Komplex
Culicoides
obsoletus
Culicoides
pulicaris
Culicoides
nubeculosus
Spolu

Nulliparous
13 276

Parous
7194

Bloodfed
1746

1098

344

25
14 399

Gravid
4478

Poškodené
521

239

325

200

16

7

4

5

7554

1992

4807

726

Záver
Pri našej práci sme nezistili prítomnosť hlavného vektora Culicoides imicola v nami
vybranej lokalite východného Slovenska. Zistili sme však prítomnosť iných potencionálnych
vektorov nákazy bluetongue, tzv. studenomilné druhy s prevahou zástupcov komplexu
Culicoides obsoletus. Zaznamenali sme taktiež vyšší počet samičiek kategórií, ktoré pri
opätovnom prijímaní krvi od vnímavých druhov zvierat sú schopné preniesť vírus za
predpokladu, že sú infikované.
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Abstract
After traumatic injury of CNS fibrotic scar is created. In studies of neurodegenerative processes in vitro
model of fibrotic scar is routinely used. Fibrotic scar produces growth inhibitory molecules that prevent
outgrowth of neuronal processes. In such affected neurons also calcium signalling is modulated. In this work we
were focused on changes of gene expression of IP3R1 in correlation with change of length of neuronal processes
of neurons growing separately, on astrocytes and on fibroblasts (scar like structures). Our results showed that
inhibition of neurite lengths was dependent not only on agenses (TGF- β1 and 2APB) administered to neurons
but also on base culture neurons were grown on.

Key words: neuron; IP3Rs; astrocytes; fibroblasts; CNS damage.

Introduction and formulation of objective
Neurons are excitable cells capable of transport of electrochemical signals. Ca2+ acting
as a second messenger is an important molecule which mediates many diverse reactions on
chemical and electric impulses. Ca2+ allows neurons to accomplish many processes ensuring
their normal function. In order to Ca2+ can realize these functions, neurons must be able to
regulate it intracellular concentration. This is accomplished by several calcium transporters,
which are in these cells expressed on the plasma membrane as well as on the intracellular
structures, like endoplasmic reticulum and mitochondria [4].
During damage of central nervous system (injury, neurodegenerative diseases) a
fibrotic scar is created after migration of fibroblasts to this area, which is surrounded by
astrocytes tips that form hedge inhibiting the growth of neurites [3]. Scar partakes in reduction
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of neurite length as well as depreciation of neuron adhesion by production of growth
inhibitors, like tenascines, neurocans or phosphacans [6].
In our research we work with in vitro model of fibrotic scar, which is formed after
fibroblasts and astrocytes co- cultivation that create coat around scar called glia limitans, in
presence of transforming growth factor (TGF- β1), factor inducing creation of fibrotic scar.
Expression of TGF- β1 increases during formation of scar on damage area [2].
The goal of our presented work was monitoring of differences in neurite length of
cerebellar granule neurons (CGNs) growing on poly-L-lysine coat, also CGNs growing on
astrocytes and CGNs growing on fibroblasts - in control conditions and after administration of
TGF- β1 and 2APB (IP3 receptor blocker) and their combination, eventually.

Materials and methods
Cerebellar granule neurons used for experiments were isolated from 8 day old rats of
Wistar strain. Cerebella were dissected and digested with trypsin and dissociated cerebellar
cells (3x104 cells/ 100µl) were plated on poly-L-lysine (PLL, Sigma Aldrich) coated Petri
dish or onto astrocytes or fibroblasts plated 7 days earlier. Astrocytes were isolated from
cerebral cortices and fibroblasts were isolated from meninges of 2 days old rats. Cells were
cultivated in a BMEM medium (Basal Medium Eagel with 10% FBS, L-glutamine,
gentamycine and 25mM KCl) at 37°C and 5% CO2 for 2-9 days. Granule neurons were
seeded on PLL-coated dish or culture of astrocytes and fibroblasts. Astrocytes and fibroblasts
were pre-treated with TGF-β1 (10 nM, Biomedica s.r.o) for min. 3 days before granule
neurons were seeded. CGNs growing on PLL-coated dish and growing separately on
astrocytes and fibroblasts were used for measurement of length of neurites.
Isolation of RNA with TriReagent method was followed by Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) with specific pairs of primers. PCR specific for the
IP3R1 was carried out using following primers: IP3R1A: 5 -GTG GAG GTT TCA TCT GCA
AGC-3 (position 70–90) and IP3R1B 5-GCT TTC GTG GAA TAC TCG GTC-3 (position
456–476, Rattus norvegicus GI: 1055286) giving a 537 bp fragment of neuronal form as
described in [1]. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) was amplified with
primers GA1: 5-AGA TCC ACA ACG GAT ACA TT-3 (position 795–814) and GA2: 5-TCC
CTC AAG ATT GTC AGC AA-3 (position 506–525) giving 309 bp fragment [6]. GAPDH
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was used as a housekeeper gene for semi-quantitative evaluation of PCR. Each PCR program
started with initial denaturation at 94°C for 5 min, followed by 35 (for IP3R1) or 30 (for
GAPDH) cycles of denaturation at 94°C for 1 min, annealing at 60°C for 1 min, and
polymerization at 72°C for 1 min. PCRs were terminated by final polymerization at 72°C for
7 min. All PCR products were analyzed on 2% agarose gels. Signals were evaluated by
PCBAS 2.0 software.
Measurements of neurite length extended were determined form microscope images in
Photoshop and NeuronJ imaging software.

Statistical analysis
Each value represents the average of 25 measurements. Results are presented as means ±
S.E.M. Statistical diﬀerences among groups were determined by one-way analysis of variance
(ANOVA). Statistical significance p<0.05 was considered to be significant. Statistical
analyses were made in STATISTICA7, CZ.

Results and discussion
Results of our research indicate decreased neurite length of cultivated CGNs after
administration of 2APB in comparison with control (Fig. 1).

Fig. 1 Comparison of neurite length of control CGNs (C) and CGNs treated with 2APB (2APB). Administration
of 2APB decreased the length of outgrown neurites. Each value represents an average of 25 measurements and is
expressed as mean ± S.E.M.

CGNs growing on astrocytes show significantly decreased neurite length after
treatment with TGF- β1, scar- inducing factor, in comparison with control. However, neurite
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length slightly increased after TGF- β1/2APB treatment in comparison with only TGF- β1
treatment, but it was still lower than control (Fig. 2).

Fig. 2 Comparison of neurite length of control CGNs (C), CGNs treated with TGF-β1 (TGF) and simultaneous
administration of TGF-β1 and 2APB (TGF+2APB) growing on astrocytes. Administration of TGF-β1
significantly decreased the length of outgrown neurites. Simultaneous administration of TGF-β1 and 2APB also
showed decreased average neurite length compared to control. Statistical significance between control and TGFβ1 treated neurons was considered as * p<0.05. Each value represents an average of 25 measurements and is
expressed as mean ± S.E.M.

CGNs growing on fibroblast were significantly affected neither with 2APB nor with
TGF- β1 nor by their combination (Fig.3).

Fig. 3 Comparison of neurite length of control CGNs (C), 2APB treated CGNs (2APB), CGNs treated with
TGF-β1 (TGF) and simultaneous administration of TGF-β1 and 2APB (TGF+2APB) growing on fibroblasts.
Administration of 2APB, TGF-β1 even their combination did not change the average length of neurites
outgrown on fibroblasts. Each value represents an average of 25 measurements and is expressed as mean ±
S.E.M.
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Changes of mRNA gene expression of IP3R1 correlated with changes of CGNS neurite
outgrowth after administration of TGF-β1 and 2APB (Fig. 4).

Fig. 4 Comparison of IP3R1 mRNA gene expression in control CGNs (C), TGF-β1 (TGF) and 2APB (2APB)
treated CGNs). Administration of TGF-β1 and 2APB significantly decreased the gene expression of IP3R1
compared to control. Results were evaluated relatively to gene expression of housekeeper gene GAPDH.
Statistical significance between control and treated neurons was considered as * p<0.05 and ** p<0.01. Each
value represents an average of 25 measurements and is expressed as mean ± S.E.M.

Conclusion
Our preliminary data point to explicit involvement of IP3Rs in signalling of neurite
outgrowth in normal and also pathophysiological conditions. Different lengths of neuronal
processes were dependent on the base culture that neurons (CGNs) were grown on. Behaviour
of neuronal cells in pathophysiological conditions (fibrotic scar/lesion) and its calcium
signalling in response therefore should be studied in context of micro- environment of
supporting cells.
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Abstrakt
V ľudskej populácii bolo dosiaľ identifikovaných osem vírusov označovaných ako Human herpesvirus z
radu Herpesvirales. Ich charakteristickou vlastnosťou je, že u infikovaného človeka pretrvávajú celoživotne
v latentnom bezpríznakovom stave. Za určitých podmienok, ako sú napríklad stres, expozícia UV alebo
imunosupresia, sa nielen reaktivujú, ale môžu sa prenášať na iného človeka. Pre ľudský cytomegalovírus
(HCMV) aj Epstein-Barrovej vírus (EBV) je typický prenos spútom (slinami). Pretože ochorenia vyvolané
reaktiváciou týchto vírusov majú podobné, prekrývajúce sa symptómy, je včasná diferenciácia medzi nimi
citlivými molekulárnymi metódami v jedinom klinickom materiáli veľmi významná najmä u rizikových skupín,
akými sú napríklad gravidné ženy a imunosuprimovaní pacienti. Novú metódu diferenciálnej detekcie EBV
a HCMV sme aplikovali na diagnostiku týchto vírusov v klinických materiáloch 4 pacientov (v spúte a vo výtere
z hrdla). Z našich výsledkov vyplýva, že táto metóda môže prispieť k skvalitneniu diagnostiky herpetických
ochorení s nezanedbateľným benefitom úspory financií.

Kľúčové slová: herpetické vírusy; HCMV; EBV; PCR; diferenciálna diagnostika
Úvod a formulácia cieľa

Čeľaď vírusov Herpesviridae pozostáva zo skupiny veľkých dvojvláknových DNA
vírusov, ktoré sú veľmi rozšírené najmä u stavovcov. V ľudskej populácii patria herpetické
vírusy HHV1-HHV8 do podčeľadí Alfa- Beta- a Gamaherpesviridae k najrozšírenejším vôbec
[1]. Perzistencia herpetických vírusov aj napriek sofistikovanosti nášho imunitného systému
indikuje, že tieto vírusy vyvinuli rozličné mechanizmy vyhýbania sa imunitnej odpovedi [2].
HCMV je ľahko prenášateľný vírus, ktorý u hostiteľa navodzuje perzistentnú infekciu.
Vzhľadom na nebezpečenstvo nákazy plodu počas tehotenstva seropozitívnej ženy sa mnohé
štúdie zaoberajú rizikom kongenitálnej infekcie a infekcie novorodencov pri dojčení, ktoré
sú príčinou vysokej morbidity a mortality [3]. Prenatálna infekcia sa podobá mononukleóze
alebo prebieha asymptomaticky [4]. Infekcie s HCMV sú závažným rizikom u ľudí s
poruchami imunity a u HIV pozitívnych pacientov [5]. Súčasná diagnostika HCMV sa opiera
o stanovenie protilátok proti vírusu, no využíva sa tiež molekulárna diagnostika, PCR,
v prípadoch vyžadujúcich stanovenie vírusu v slinách alebo v moči.
Podobne ako HCMV, aj EBV je v ľudskej populácii veľmi rozšírený. Serologické
štúdie ukazujú, že protilátky proti nemu sa vyskytujú u viac než 90 % dospelých a 85 % detí
vo veku do štyroch rokov [6]. Veľká časť infekcií prebieha asymptomaticky prípadne má
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mierny horúčkovitý priebeh. Syndróm infekčnej mononukleózy spôsobenej EBV postihuje
najmä

mladých ľudí vo veku 15-24 rokov, ktorí neprišli do kontaktu s vírusom.

K závažnejším ochoreniam asociovaných s EBV patrí nazofaryngeálny karcinóm, Hodgkinov
lymfóm a Burkittov lymfóm, ktoré sú sprevádzané zväčšením lymfatických uzlín a sleziny,
poškodeniím kostnej drene a týmusu, hepatitídou a myokarditídou [7]. Rovnako ako u
HCMV, najcitlivejšou metódou detekcie EBV je metóda PCR.
Pre oba vírusy je prenos slinami typický a najčastejší. Problémom pri určení
diagnózy herpetickej infekcie s HCMV alebo EBV sú prekrývajúce sa symptómy ochorenia
vyvolané reaktiváciou týchto vírusov. Využitie nových molekulárnych metód schopných
odlíšiť HCMV a EBV v klinickom materiáli je významné najmä pre rizikové skupiny ľudskej
populácie, ako sú gravidné ženy, novorodenci a imunosuprimovaní jedinci.
Materiál a metódy
Bunky, vírusy, pozitívna kontrola, klinický materiál, bakteriálne bunky
- bunková línia Vero- fibroblastoidná adherentná, stabilizovaná línia derivovaná z buniek
obličky opice Cercopithecus aethiops, bunková línia Raji- B-lymfocytárna línia derivovaná
z Burkittovho lymfómu (línia ATCC-CCL-86), ktorá obsahuje 40-50 kópií genómu EBV na
bunku, bunková línia A549- derivovaná z bazálnych epiteliálnych buniek z pľúc pacienta
sadenokarcinómom zo zbierky ATCC (CCL185), bakteriálne bunky E. coli JM 109
(Promega).
- DNA HCMV kmeňa AD-169 zo zbierky ATCC (VR-538),
- pozitívna kontrola- plazmidy s naklonovanou špecifickou sekvenciou HCMV a EBV ,
- klinický materiál: 1- spútum (sliny) pacientov, ktoré bolo odoberané v množstve približne
1ml 3 krát v 7 dňových intervaloch, alebo jednorázovo a uchovávané na ľade maximálne dve
hodiny po odbere, 2- výter z hrdla kultivovaný na bunkách A549.
Kultivácia a pasážovanie buniek Vero a Raji
Bunky Vero a Raji sme kultivovali v plastových kultivačných fľašiach (250ml,
Sarstedt) v prostredí 5% CO2 /37°C v médiu DMEM (Vero) alebo RPMI 1640 (Raji) s 5-10%
obsahom

teľacieho

a streptomycínu

séra

(20U/ml,

(BioWhittaker)
Gibco).

Bunky

a antibiotík
boli

po

penicilínu
sedimentácii

(20U/ml,

Gibco)

800g/5min./4°C

resuspendované v kultivačnom médiu a pasážované (5x105 buniek/fľašu) do nových
kultivačných fliaš.
Purifikácia DNA z buniek Vero a Raji
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Po pasážovaní sme bunky Vero centrifugovali pri 800g/5min./4°C, následne 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 proteinázou K (100µg/ml, Sigma) a 1/10 objemu proteinázového tlmivého pufru (0,2mol/l
TRIS, 2 % SDS, 0,25mol/l EDTA, 0,3 mol/l NaCl) 1hod./37°C. Zmes sme inkubovali pri
37°C/16hod., prípadne pri 56°C/2hod. Bunkovú DNA sme extrahovali fenolom a
chloroformom a precipitovali trojnásobným objemom etanolu v prítomnosti NaCl (0,1M/l).
Po precipitácii sme DNA centrifugovali 20min./13 000g/4°C, premyli 2x 75% etanolom,
vysušili a rozpustili v príslušnom objeme tlmivého roztoku TE. Nakoniec sme koncentráciu
DNA stanovili spektrofotometricky.
Izolácia DNA z klinického materiálu
K odobratému spútu pacienta, sme pridali 10x proteinázový tlmivý pufor v množstve
1/10 celkového objemu zmesi a proteinázu K (100µg/ml). Zmes sme inkubovali 16 hod./37°C
(prípadne 1 hod./56°C) a pri izolácii DNA sme postupovali rovnako, ako pri izolácii DNA
z buniek Vero alebo Raji.
Výter z hrdla bol kultivovaný na bunkách A549 do dosiahnutia 80% CPE. Infikované bunky
boli centrifugované (800g/5 min.) a DNA bola izolovaná zo supernatantu a buniek zvlášť (viď
purifikácia DNA z buniek Vero a Raji) a tento materiál bol diagnostikovaný na prítomnosť
EBV a HCMV. Ako kontrolný materiál boli použité neinfikované bunky a médium, z ktorých
bola rovnako vyizolovaná DNA.
Pozitívne kontroly
Ako kontroly sme použili rekombinantné plazmidy pGEMT CMV a pGEMT EBV
obsahujúce špecifické sekvencie vírusov

pripravené podľa Halásová a spol. [8].

Amplifikáciou pozitívnych kontrol v duplexnej nestovanej polymerázovej reťazovej reakcii
(PCR) sme vírus špecifickými primermi identifikovali prítomnosť 229 bp (HCMV) a 172 bp
(EBV) dlhého PCR produktu [9].
Duplexná nestovaná PCR
Na amplifikáciu cieľových úsekov DNA (EBV a HCMV) pomocou dvoch párov
špecifických primerov na templáte DNA izolovanej z klinického materiálu a pozitívnych
kontrol sme používali duplexnú nestovanú PCR. Citlivosť duplexnej nestovanej PCR sme
identifikovali v setoch PCR reakcií, v ktorých ako templát slúžili pozitívne kontroly pGEMT
CMV a pGEMT EBV, ktoré sme riedili v desiatkovom riedení od 3x1012 do 3x101 kópií (Obr.
1). Prvá aj nestovaná PCR prebiehala v reakčnej zmesi s objemom 20-25µl, v 35 alebo 40
cykloch. Podmienky PCR reakcií boli podobné. Denaturácia prebiehala pri 95°C/1-2 minúty,
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annealing pri 56-60°C/30-60 sekúnd a polymerizácia pri 72°C/30 sekúnd. Reakčná zmes
obsahovala 0,5-2U GoTaq polymerázy (Promega), 1x reakčný pufor pre PCR, 1,5 mM MgCl2
(Invitrogen), 0,2 mmol každého zo štyroch dNTP (Invitrogen) a 200 µM každého zo štvorice
primerov a templát DNA, pričom templátom v nested PCR bol 1-2 µl z prvej PCR. Veľkosť
získaných produktov sme identifikovali elektroforézou nanesením 10-15µl alikvotu zmesi z
PCR na 1-2% agarózový gél, ktorý obsahoval GoldView (GeneShun Biotech). Elektroforéza
prebiehala v horizontálnej elektroforetickej aparatúre, v roztoku 1xTAE (0,04 mol/l Trisacetát, 0,001 mol/l EDTA), pri 80-120mA.
Výsledky a diskusia
V našej štúdii sme diagnostikovali prítomnosť HCMV a EBV v klinických
materiáloch (spúte a výtere z hrdla) 4 pacientov metódou diferenciálnej nestovanej PCR.
Citlivosť metódy, ktorú sme používali v duplexnej nestovanej PCR, sme stanovili riedením
pozitívnych kontrol, ktorých zmes slúžil ako templát v sérii PCR. Ako vyplýva z Obr. 1
pomocou duplexnej nestovanej PCR bolo možné stanoviť súčasne prítomnosť 30 kópií
genómu EBV a 3.102 kópií genómu HCMV. Detekcia CMV a EBV v spúte 4 pacientov bola
robená paralelne, v 100 ng a/alebo 300 ng DNA izolovanej zo spúta, pomocou duplexnej
nestovanej PCR. Citlivosť detekcie HCMV a EBV bola 4 kópie a 0.6 kópií kompletného
genómu daných vírusov [9].
Pacient č. 1 bol pri diagnostike spúta (spútum 1I, 1II, 1III) na prítomnosť EBV a
HCMV metódou

diferenciálnej PCR pozitívny na prítomnosť EBV i HCMV, a to vo

všetkých troch odberoch. U tohto pacienta je prevalentná infekcia s HCMV.

392bp
305bp
Obr. 1 Detekcia HCMV a EBV v spútum pacienta č.1 (v 300 ng DNA izolovanej so spúta) metódou
diferenciálnej diagnostiky (duplexná nestovaná PCR): 1- HyperLadder I (Bioline), 2- pGEM T EBV, 3- pGEM T
HCMV, 4- pGEM T HCMV+ pGEM T EBV, 5- spútum 1I ., 6- spútum 1II., 7- spútum 1III., 8- H2O z 1. PCR
9- nestovaná H2O

Pacient č. 2 bol pri diagnostike spúta na prítomnosť EBV a HCMV metódou
diferencialnej PCR pozitívny na prítomnosť EBV i HCMV, a to v 3. odbere (Obr. 2, dráha
3,spútum 2III.). Výsledky diagnostiky spúta ukázali, že pacient aktívne vylučuje slinami vírus
Epsteina-Barrovej. Pacient bol následne liečený antivírusovou látkou. Po liečbe sme odbery
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spúta opakovane odobrali, a to opäť trikrát v týždňových intervaloch (spútum 3I, 3II, 3III).
Z výsledkov, vyplýva, že pacient bol pozitívny na prítomnosť EBV aj HCMV (Obr.2, dráha
4), prítomnosť len HCMV sme zistili v druhom a treťom odbere po liečbe (Obr. 2, dráha 5
a 6). Výsledky ukazujú, že liečba bola pravdepodobne účinná len proti infekcii s EBV.

392bp
305bp

Obr. 2 Detekcia HCMV a EBV v spútum pacienta č.2 odoberaného v týždňových intervaloch (klinický
materiál 2I, 2II, 2III, 3I, 3II, 3III vždy 300 ng DNA izolovanej zo spúta) pred a po liečbe antivírusovým liečivom
metódou diferenciálnej diagnostiky (duplexná nestovaná PCR) :1- spútum 2I., 2- spútum 2II., 3- spútum 2III., 4spútum 3I., 5- spútum 3II., 6- spútum 3III., 7- HyperLadder I (Bioline), 8- spútum 4I., 9- spútum 4II., 10- pGEM
T HCMV, 11- pGEM T EBV, 12- pGEM T HCMV+ pGEM T EBV, 13- H2O z 1. PCR, 14- nestovaná H2O

Pacient č.3 bol pri diagnostike na prítomnosť EBV a HCMV v spúte (spútum 4I a 4II)
metódou diferenciálnej diagnostiky pozitívny na oba vírusy, a to v množstve 100 ng i 300 ng
DNA izolovanej zo spúta (Obr.3, dráha 2 a 3), pričom je zrejmá prevalencia infekcie s EBV.

392bp
305bp

Obr. 3 Detekcia HCMV a EBV v spútum pacienta č.3 (klinický materiál 4I a 4II v množstve 100 a 300
ng DNA) metódou diferenciálnej diagnostiky (duplexná nestovaná PCR) 1- HyperLadder I (Bioline): 2- spútum
4I., 3- spútum 4II., 4- pGEM T HCMV, 5- pGEM T EBV, 6- pGEM T HCMV+ pGEM T EBV, 7- H2O z 1. PCR
8- nestovaná H2O

Diagnostika klinického materiálu na prítomnosť EBV a HCMV od pacienta č.4
dokázala prítomnosť HCMV (Obr.4, dráha 1) i EBV (Obr.4, dráha 3).
392bp
305bp

Obr. 4 Detekcia EBV a HCMV vo výtere z hrdla pacienta č.4 metódou diferenciálnej
diagnostiky (duplexná nestovaná PCR) 1- DNA z média buniek infikovaných klinickým materiálom, 2DNA z média kontrolných buniek , 3- DNA z buniek infikovaných klinickým materiálom, 4-DNA
s kontrolných buniek, 5- HyperLadder I (Bioline), 6- pGEM T HCMV, 7- pGEM T EBV, 8- pGEM T
HCMV+ pGEM T EBV, 9- H2O z 1. PCR, 10-nestovaná H2O
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Záver
Metódu diferenciálnej detekcie dvoch herpetických vírusov- EBV a HCMV,
prenosných v ľudskej populácii najmä spútom, sme aplikovali na diagnostiku týchto vírusov v
klinických materiáloch 4 pacientov. Táto nová citlivá metóda predstavuje prostriedok na
súčasnú citlivú detekciu EBV a HCMV v jednej skúmavke v jednom klinickom materiáli.
Nami vypracovaná metóda umožňuje znížiť riziko prenosu EBV a HCMV nielen od
chronicky infikovaných jedincov, ale aj z matky na plod počas tehotenstva. Diferenciálna
diagnostika HCMV a EBV prináša zníženie nákladov na diagnostiku, úsporu času, ale aj
veľmi významnú včasnú detekciu prítomnosti EBV a HCMV u rizikových skupín.
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Abstract
The paper summarizes recent research results on introduced higher freshwater crustacean species
(Crustacea, Malacostraca) in Slovak waters and their status, invasion history and current distribution is
discussed. Altogether 17 non-indigenous species of higher freshwater crustaceans do occur in aquatic habitats of
Slovakia and some of them are the most recent invaders. Recently, a half of all reported higher freshwater
crustaceans occurring in Slovakia are not native for this region.

Key words: Non-indigenous species; Crustacea; Malacostraca; Slovakia.
Introduction and aim formulation
Invasive alien species are non-native species that were introduced to a new region of
their occurrence or actively spread outside their original area and pose a risk to biodiversity.
Invasive alien species are recognized to be the second most important thread to biodiversity at
the global level after direct habitat loss or destruction.
Several vectors are known to be responsible for species introduction. The most
important introduction vector is the shipping (canals, ship’s hull, ballast water and sediments
transfer) [25]. Range extension of aquatic Ponto-Caspian species in Europe have been mainly
facilitated by the interconnection or river basins, beginning in the 17th century [1]. The
connection of the Danube with the Main River has been in plan since the 8th century. The
Main-Danube canal (operated from 1992) does represent the most important connection that
allows the faunal exchange between Danube and Rhine rivers [39]. This connection is called
the southern corridor and is a pathway that most affect our indigenous assemblages.
Furthermore the Rhine River is a final part of the central corridor as well. This connection of
the Europe main dispersal routs of Ponto-Caspian species represents one of the most
important connections allowing them the colonization of the whole Europe [1, 19].
Several compilation papers were published in regard to the non-indigenous fauna
presenting the check-lists of invasive alien species for specific country [13, 15, 31] or a list of
non-indigenous crustaceans in European inland waters [e.g. 16]. In relation to non-indigenous
fauna occurring in Slovakia, only partial studies were published. Among the most recent more
complex studies dealing with crustaceans was the work by Nesemann et al. [27], Brtek [10]
and Stloukal [34]. Recently, in the light of new data and research, a check-list of nonindigenous invasive species of the class Malacostraca occurring in the Slovak part of the
Danube River and its tributaries in Slovakia can be presented.
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Material and methods
Material was sampled in the littoral zone of rivers by kick and sweep method to
maximum depth of 0.5 m. Samples were taken from twenty eight sites across the whole
section of the Danube River and some of its tributaries in Slovakia during the year 2011.
Material was fixed in 96% ethanol and is deposited at the Department of Zoology, Comenius
University in Bratislava, Slovakia.
Preserved individuals were identified in optical microscope and documented by
microphotography set by Canon. Photographs were stacked by the Combine ZP software to
obtain sharp deep field images from sets of frames.
Species were identified according to identification keys [7, 10, 11, 20] and the
nomenclature is in accordance with the Fauna Europaea [8].
Results and discussion
Four orders of freshwater crustacean species (Decapoda, Amphipoda, Isopoda and
Mysida) of the class Malacostraca are taken to consideration. In total, 36 species are present
in Slovak surface waters (23 species of order Amphipoda, 3 species of Mysida, 7 species of
Decapoda and 3 species of Isopoda). Total number of non-indigenous species of higher
crustaceans recently confirmed in Slovakia is 17 (9 of them belong to Amphipoda, 3 to
Mysida, 4 to Decapoda and 1 to Isopoda [3, 5, 10, 12, 18, 24, 28, 27, 30, 33, 34, 37, 33].
Comparing the list of native and non-indigenous species, we found that 47% of the studied
malacostracan species known from Slovakia are of non-indigenous origin. These species
origin mainly from Ponto-Caspian region, from which some are actively spreading upstream
the Danube River (e.g. Obesogammarus obesus) or as a result of human-mediated transport
e.g. to the Upper-Danube area, and consequently spreading downstream the river (e.g.
Echinogammarus trichiatus), what is in accordance with finding of Bij de Vaate et al. [1] and
Borza [5]. The non-indigenous freshwater crayfish species (Crustacea, Decapoda) were
introduced mainly from North American continent. These species were introduced to Europe
due to their resistance to crayfish plague to re-establish crayfish populations in European
rivers which significant declined after infection by Aphanomyces astaci [22, 23].
Astacida
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) was the first non-indigenous crayfish to be
intentionally introduced into Europe from the USA. In reference to Danube River in late
1980s two populations (dispersal centres) of O. limosus could be distinguished. Population of
low density found in Bavarian Upper-Danube and the more frequent and abundant population
in the Hungarian Middle-Danube, which is a source of progressive spreading [27]. O. limosus
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was recorded for the first time in Slovakia in 2007 in rivers Váh and Ipeľ [17]. Recently, it is
present in the Slovak stretch of Danube River [17, 30, 34], tributaries of the Danube River,
(rivers Ipeľ, Hron and Váh) and it was also found in Morava River [27].
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) is another American freshwater crayfish species
known to occur in Slovak inland waters. So far P. leniusculus is to be found in Morava River
only [28, 34]. The species is widespread all over Austria [29].
Eriocheir sinensis Milne Edwards, 1853 is a commercially important catadromous
species native to Eastern Asia [32]. The specimen was several times recorded in Hungarian
part of the Danube and is to be found in Austrian and Serbian stretch of the river as well [32,
31]. This species is also confirmed from Slovak section of the Danube River [Janský in verb.].
Procambarus sp. was found in gravel pit near by the River Váh in 2010. The species
does reproduce parthenogenetically and extension of its range is therefor a serious threat for
the native species [18].
Amphipoda
Corophium curvispinum Sars, 1895 as like C. sowinskyi Martynov, 1924 is among the
first invaders that extended its range of occurrence [1, 6]. C. curvispinum is known from the
Slovak part of the river since 1950s [9] and is now the most widespread corophiid species in
the Middle-Danube [6, 27]. The species has also colonized the Tisa River, reaching up to
Eastern Slovakia [6]. Range extension route of this species was the central corridor and is the
first Ponto-Caspian crustacean to have invaded Polish inland waters [1]. The earliest record of
C. curvispinum outside its native range was in the Spree-Havel system near Berlin.
C. sowinskyi is the first of Ponto-Caspian species that extended its range towards
Western Europe through the southern corridor. The species was recorded in the Hungarian
stretch of the Danube already in 1917 and later it was detected in the Slovak-Hungarian
section of the Danube [6] and in the lower parts of the Danube in Slovakia [10, 35]. The
species is very similar to C. curvispinum and its status was uncertain for a long time [20].
C. robustum Sars, 1895 is the newest element to the Slovak fauna. The species was
found on the Hungarian side of the Danube River in 2007 and then later in 2009 [6] and
recently we reported it in Slovak side of the Danube [24]. The species is spreading
downstream from the upper Danube [7] and is known from the Main and Rhine rivers [2].
Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) and the D. bispinosus Martynov,
1925 arrived in the Slovak-Hungarian stretch of the Danube River approximately at the same
time. The species are listed in Brtek [9, 10] and Brtek & Rothschein [12]. D. haemobaphes
extended its range colonizing the Upper-Danube from where it reached the Main-Danube
Canal and spread to the Main River in 1993 and later in 1994 to the Rhine River [1, 27, 39].
The species also extended its range through the central corridor where it penetrated in Polish
inland waters and spread extensively [14]. Both species are widely distributed through the
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whole section of the Danube River in Slovakia. D. haemobaphes is considered as the most
widespread amphipod in Slovak stretch of the Danube River [10].
Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) was known from the Hungarian reach of
the Danube from the beginning of the faunistic investigation of this section of the river in
early 20th century [27]. Original species distribution range reached the river kilometer 1707,
near the confluence of the Ipeľ River. The species absents in earlier works on Slovak fauna [9,
12] and the first record for Slovakia is presented in paper by Šporka [37]. The species
extended its range through the southern corridor, and in 1992 it was found abundantly in the
Bavarian Danube and later invaded the Rhine River as well [27]. In Hungarian stretch of the
Danube D. villosus is the most wide spread amphipod species [7]. D. villosus can be found
through the whole Slovak section of the Danube River as well as in lower parts of the rivers
Morava and Váh.
Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899) is a Ponto-Caspian species known from
Slovak section of the Danube river since the 1950s [9, 12]. The species extended its range
upstream and is to be found in Austrian section of the Danube [27]. Main route of dispersion
for this species is the central corridor [1].
Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932) is one of the most recent nonindigenous species occurring in the Slovak and Hungarian section of the Danube. First record
of the species for Slovakia is published by Borza [5]. Species occurs in the upper section of
the Slovak Danube River reaching up to city of Rajka (Hungary) so far.
Obesogammarus obesus (Sars, 1894) is native to the lower part of the Danube River
and its native range of occurrence has been far up to Serbia [10, 26, 27]. Like other species of
Ponto-Caspian amphipods O. obesus began to move upstream the Danube River [1]. The
species was later found in the Rhine River arriving there through the Main-Danube Canal in
2004 via the ship traffic [26]. First record for Slovakia was published by Šporka & Elexová
[38].
Isopoda
Jaera istri Veuille, 1979 is the only species of the genus Jaera that occur in the main
course of Slovak section of Danube River, although Brtek [11] described a new species to
science found in Danube River in Slovakia, the Jaera danubica Brtek, 2003. The species was
not confirmed for the second time and its validity is questionable. J. istri was in the older
literature erroneously described as Jaera sarsi [11, 27] despite older samples, this species was
mentioned as first record for Slovakia by Šporka in 1999 [37]. Occurrence of the species in
this part of the river can be dated back to the 1930s [9, 36] reporting it from Vienna. J. istri is
a species that spread its range of occurrence in southern corridor where it reached MainDanube canal and spread further to Western Europe through the Rhine River [1, 40].
Mysida
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Limnomysis benedeni Czerniavsky 1882 was the first species from the order Mysida
known in Slovak part of the Danube River [12]. Species extension route is the southern
corridor and its spreading is well documented [1]. The species successfully invaded the whole
southern corridor and is to be found in Dutch Rhine River as well [21].
Hemimysis anomala (Sars, 1907) is one of the most successful invaders of European
inland and coastal waters and continues to colonize new areas [4]. The species is photophobic
and is active at night where it usually forms pelagic swarms. Species also avoids strong
current and during the day hides in the deeper water [3, 4]. First record in Slovak stretch of
the Danube in 2005 was published by Wittmann [41].
Katamysis warpachowskyi Sars, 1877 is a Ponto-Caspian species that extended its
range in the upper and middle Danube River. It was found for the first time in 2001 at several
sites of the Austrian and the Slovakian-Hungarian reach of the Danube [3, 41]. The species
prefers deeper waters and can tolerate strong current [3].
Conclusions
There are 17 non-indigenous invasive species of higher crustacean known to be
occurring in Slovakia. Our data shows a lack of native crustaceans from each locality
inhabited by the alien ones. However, the invasive species were not observed in the higher
parts of the tributaries of the Danube. Monitoring of the development of the ecosystems
invaded by the non-indigenous species and determination its direction of the development is
of vital importance for preserving the valuable ecosystems. In the future, more alien invasive
species can be expected in the region.
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Štúdium toxického vplyvu kadmia a účinku kremíka na in vitro kultúry
vybraných hybridov kukurice siatej (Zea mays L.)
Denis Líška; Jana Kohanová; Alexander Lux
Univerzita Komenského v Bratislave, 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 najpestovanejších plodín na Slovensku i vo svete.
Kontaminácia pôdy kadmiom (Cd), neesenciálnym a toxickým prvkom, sa stala vážnym problémom ohrozujúcim
životné prostredie. Touto prácou poukazujeme na vnútrodruhovú variabilitu a na rozdiely v reakcii na Cd
v interakcii s kremíkom (Si), ktorý je pre mnohé druhy prospešný. V práci uvádzame vplyv kadmia na rast
a vývin rastlín kukurice siatej. Výsledky rastových parametrov a prvkového zloženia rastlín sú odvodené od
rastlín vystavených vysokej koncentrácii kremíka (5 mM Si) a kadmia (100 µM Cd) v in vitro podmienkach.
Vybrali a porovnali sme dva hybridy kukurice (Jozefína a Reduta). Tieto hybridy sa líšili vo viacerých
parametroch, preto porovnávame rastové parametre a obsahy Cd a Si v nadzemných a podzemných častiach
rastlín v jednotlivých variantoch, ktorými sa snažíme poukázať na vnútrodruhovú variabilitu v in vitro
kultivačných podmienkach ako aj na rozdiely oproti hydroponickej kultivácii.

Kľúčové slová: In vitro; kadmium; kremík; kukurica siata; toxicita kadmia; Zea mays L.

Úvod a formulácia cieľa
Kukuricu siatu (Zea mays L.) radíme na druhé až tretie miesto za pšenicu a ryžu, čo sa
týka celosvetovej produkcie a pestovateľských plôch [4]. Vo svetovej produkcii má najväčší
podiel Severná a Stredná Amerika (45,6 %) a Ázia (29,5 %). Výskum a šľachtenie je
orientované na získavanie takých hybridov kukurice siatej, ktoré budú odolné voči nepriazni
počasia, kontaminácii pôdy a ďalším biotickým a abiotickým stresom prostredia s ohľadom na
výnos. In vitro kultivácia je jedným z najefektívnejších, najekonomickejších a najlepších
spôsobov ako získať veľké množstvo výstupov z jednotlivých experimentov, a to s malými
priestorovými nákladmi [5].
Kadmium (Cd) je silne toxickým prvkom pre rastlinu a karcinogénnou látkou.
Biologická dostupnosť kadmia v pôde je závislá od druhu rastliny, pH pôdy, redoxného
potenciálu a zloženia pôdneho roztoku. Rozpustnosť Cd stúpa so zvyšujúcou sa kyslosťou
prostredia. Pri pH 7,5 prestáva byť Cd v pôde rozpustné a jeho príjem rastlinou je
znemožnený. Negatívne ovplyvňuje aj pôdnu mikroflóru. Negatívny vplyv Cd na rast a vývin
rastliny a jeho vysoká toxicita súvisia s jeho vysokou rozpustnosťou vo vode [6]. Kadmium je
prijímané z pôdy koreňmi a transportované do nadzemných častí rastliny [7].
Kremík (Si) predstavuje druhý najrozšírenejší prvok zemskej kôry. V pôde sa kremík
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vyskytuje predovšetkým vo forme kyseliny kremičitej a oxidu kremičitého. Rastliny prijímajú
z pôdneho roztoku kyselinu kremičitú koreňmi a transportujú ju xylémovou časťou cievnych
zväzkov [8]. Kremík je pre rastliny neesenciálny prvok, označuje sa ako užitočný. Jeho hlavnú
úlohu možno pozorovať pri znižovaní vplyvu biotických a abiotických stresových faktorov.
Jednou z jeho vlastností je i znižovanie vplyvu toxických látok na rast a vývin rastlín [9].
Kremíkom indukovaný efekt znižovania toxicity kadmia môže byť čiastočne
spôsobený redukciou translokácie Cd z koreňov do stoniek [9]. Liang et al. [11] dokázal, že
pri rastlinách kukurice ošetrených Si sa výrazne znížila koncentrácia Cd v nadzemnej časti
rastliny. Lukačová Kuliková & Lux [10] pri testovaní senzitivity 30 hybridov na toxicitu Cd
zistili, že množstvo Cd v stonkách a koreňoch bolo porovnateľne vyššie pri variantoch
ošetrených Si v porovnaní s variantmi bez Si. Dôvodom týchto rozdielov môžu byť rozdielne
kultivačné podmienky a vnútrodruhová variabilita. Jednou zo stratégií obrany rastliny pred
toxicitou Cd je i tvorba suberínovej lamely v endoderme, ktorá sa pri rastlinách vystavených
účinkom Cd zakladá bližšie ku koreňovej špičke. Vaculík et al. [3] pri štúdiu vplyvu Cd
ukazuje význam zakladania suberínovej lamely ako ochrannej apoplastickej bariéry. Tá bráni
príjmu Cd do rastliny a jeho následnému transportu do nadzemných častí rastliny. Jej
zakladanie v endoderme kukurice (Zea mays L., hybrid Jozefína) pestovaných v laboratórnych
podmienkach v hydropónií je bližšie ku koreňovému vrcholu vo variantoch, ktoré obsahovali
Cd v porovnaní s kontrolou. Pri pestovaní v Cd + Si podmienkach sa však suberínová lamela
zakladala v menšej vzdialenosti od vrchola.
Cieľom tejto práce je dokumentovať, ako reagujú vybrané hybridy kukurice na toxicitu
kadmia a zistiť prípadný protektívny vplyv kremíka, ktorý má pomáhať pri znižovaní toxicity
kadmia aj v in vitro podmienkach.

Materiál a metódy
Na experimentálnu prácu sme použili rastliny kukurice siatej (Zea mays, L.), hybrid
Jozefína a Reduta. Semená poskytla firma Sempol spol. s.r.o. Semená kukurice sme
sterilizovali podľa Naqui et al. [2]. Semená boli najprv ošetrené prípravkom Jar. V našich
pokusoch sme na semená namočené v sterilnej destilovanej vode 24 hodín použili na
sterilizáciu nezriedenú formu prípravku Savo a nechali posobiť po dobu 30 minút. Po premytí
boli semená až do výsevu uložené v sterilnej destilovanej vode. Sterilizácia nástrojov,
Erlenmayerových baniek, MS média a príslušenstva bola v autokláve pri tlaku 1,5 MPa po
dobu 20 min. Povrchovo sterilizované semená sme očkovali na príslušné varianty média
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v aseptických podmienkach flowboxu Fatran.
Rast kukurice siatej (Zea mays L.) sme pozorovali na MS médiu [1] bez pridania
fytohormónov. pH média sme upravili na 5,8. Pre vzájomné porovnanie sme pripravili 4
varianty MS médií: v prvom variante sme pridali Si, v druhom Cd, tretí variant obsahoval Cd
+ Si a štvrtý tvorila kontrola. Obsah kadmia bol 100 µM Cd(NO3)2.4H2O a kremíka 5 mM
Na2O7Si3. Kultivácia rastlinného materiálu bola po dobu 20 dní v 150 ml Erlenmayerových
bankách. Semená po výseve do in vitro podmienok (vždy jedno semeno do banky) na
kultivačné médium sme umiestnili pri teplote 26 ± 1°C v tmavej kultivačnej komore po dobu
klíčenia, t.j. 3 dni. Následne sme ich preniesli do svetlej kultivačnej komory s 16 hodinovou
fotoperiódou pri rovnakej teplote. Svetelná intenzita bola 40 µmol.m-2.s-1 PAR.
Po 20 dňoch kultivácie sme stanovili čerstvú hmotnosť nadzemnej časti (stonka a listy)
a podzemnej časti (korene). Potom sme vzorky vysušili v sušičke pri teplote 70°C počas 7 dní.
Po odvážení vysušeného materiálu sme stanovili percento suchej hmotnosti (vypočítali sme ho
ako podiel suchej hmotnosti jednotlivých variantov k ich čerstvej hmotnosti x 100).
Výsledky rastových parametrov sme vyhodnotili štatisticky pomocou Microsoft Office
Excel 2007 a Stathgraphics 5.1. Pre stanovenie rozsahu rozdielov sme použili ANOVA a LSD
test (least significant difference) na 5% hladine podobnosti. Prezentované výsledky sú z 3
opakovaných pokusov. V každom pokuse sme analyzovali 25-35 rastlín.
Pre stanovenie obsahov Cd a Si v rastlinách sme použili atómovú absorpčnú
spektofotometriu

(AAS) (PerkinElmer, #1100) na Ústave laboratórneho výskumu

geomateriálov PriF UK. Obsah Cd v rastlinách sme určili tak, že vysušenú hmotu rastlín sme
rozomleli v trecej miske a rozpustili v HNO3. Po vystavení teplote 160°C na 3 hodiny sme
pridali HF. Po vysušení sme pridali zmes H3BO3 a koncentrovanej HNO3. Pre stanovenie
obsahu Si sme vysušený rastlinný materiál rozpustili v HNO3 a vystavili teplote 150°C na 2
hodiny. Následne sme pridali H2O2 a HF a opäť vystavili teplote 150°C na 2 hodiny. Potom
sme pridali H3BO3.

Výsledky a diskusia
Kultivácia kompletných rastlín na agarom spevnenom médiu v priestorovo
obmedzených podmienkach in vitro spôsobuje zmenený rast oproti kultivácii in vivo.
Dovoľuje však detailnejšie porovnania v podmienkach, ktoré sú presne definované. Rastliny
dvoch sledovaných kultivarov reagovali na prítomnosť Cd, Si a Cd + Si v médiu rôzne. Po
vyhodnotení rastových parametrov, čerstvej a suchej hmotnosti možno konštatovať, že
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citlivejšie reagoval hybrid Jozefína, pri ktorom v Cd variante došlo k zníženiu čerstvej
a suchej hmotnosti, oproti kontrole pri koreňoch takmer o polovicu. Nižšie rastové parametre
oproti kontrole boli tiež v Si a Cd + Si variantoch (obr. 1 a 2). Pri hybride Reduta bol
negatívny účinok Cd výrazný predovšetkým pri koreňoch, pričom médium s Si rast
stimulovalo, variant Cd + Si však nepreukázal pozitívny účinok kremíka na rastliny vystavené
toxickým účinkom kadmia (obr. 3 a 4).
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Analýzy obsahu Cd ukázali vysoký príjem tohto kovu koreňmi, avšak nízku
translokáciu do nadzemných častí rastlín (obr. 5 a 6). Tieto výsledky sú v zhode
s pozorovaniami iných autorov [3, 10], avšak pri porovnaní s obsahmi zistenými pri rovnakej
koncentrácii Cd v živnom roztoku v hydropónii [10] môžeme konštatovať, že v nadzemnej
časti rastliny bol príjem Cd polovičný a v koreňoch približne päťkrát nižší. Koncentrácia Si
v hybride Jozefína bola v nadzemných aj podzemných častiach rastlín výrazne vyššia ako
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v hybride Reduta. Pri oboch hybridoch bola pritom koncentrácia Si vyššia v nadzemných
častiach rastlín (obr. 7 a 8).
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Zistené rozdiely v reakcii na kadmium medzi dvomi sledovanými hybridmi kukurice
a v obsahoch prijatých látok korešpondujú s poškodením pletív, ktoré sa prejavilo rozsiahlymi
nekrotickými škvrnami predovšetkým pri hybride Reduta. Rastliny variantu Cd + Si
vykazovali menší rozsah týchto poškodení, čo bol jediný pozitívny prejav kremíka na
kadmiom stresované rastliny v našich experimentoch. Zaujímavá je ďalej opačná reakcia
oboch hybridov v príjme kremíka pri rastlinách vystavených účinku kadmia (obr. 5, 6, 7 a 8);
v prípade hybridu Reduta sa obsah Si vo variante Cd + Si oproti variantu Si zvýšil, zatiaľ čo
pri hybride Jozefína sa znížil.

Záver
Pre detailné experimenty in vitro zamerané na štúdium vplyvu toxických alebo
protektívnych prvkov je dôležité porovnanie reakcie rastlín s inými spôsobmi kultivácie.
V predloženej práci sme zistili, že reakcie dvoch hybridov kukurice v in vitro podmienkach sú
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odlišné oproti kultivácii v hydropónii. Príjem jednej zo sledovaných látok, kadmia je päťkrát
nižší oproti hydropónii pri rovnakej koncentrácii tejto látky v médiu. Kremík v in vitro
podmienkach je trojnásobne nižší. Potvrdila sa veľká vnútrodruhová variabilita a odlišná
reakcia dvoch hybridov v rastových aj príjmových parametroch. Protektívny účinok kremíka
sa s výnimkou zníženej nekrotizácie pletív v in vitro podmienkach nepotvrdil.
Získané vedomosti o vplyve kadmia a kremíka na rast a vývin kukurice siatej (Zea
mays L.) in vitro sú dôležitý medzistupeň v ďalšom výskume. Budeme ich využívať pri
ďalšom štúdiu, pri ktorom nás bude zaujímať ako sú prvky prijímané, transportované
a ukladané v bunke.
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a IFN-α na replikáciu Herpes simplex vírusu-1
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Abstrakt
Interferóny (IFN) patria do skupiny cytokínov, ktoré sa vyznačujú schopnosťou indukovať v bunkách
rezistenciu k vírusovej infekcii. V súčasnosti sú ľudské IFN rozdelené do troch tried označených ako typ I (IFNα, β, κ, ε, ω), typ II (IFN-γ) a typ III (IFN-λ1, λ2, λ3). IFN typu III majú vysoký terapeutický potenciál vďaka ich
podobnosti k IFN typu I, ktoré sa už dlhšie používajú v lekárskej praxi. Aj napriek tomu, že máme k dispozícii
rozsiahle poznatky o molekulárnej štruktúre a aktivácii receptorových systémov IFN typu III, doteraz nie je
presne definované biologické spektrum ich účinnosti. V našich experimentoch sme sledovali vplyv IFN typu III
na replikáciu vírusu herpes simplex-1. Zistili sme, že interferóny λ1 a λ2 majú inhibičný účinok na replikáciu
HSV-1 ANGpath. Stanovili sme optimálnu koncentráciu interferónu λ2 (10 ng/ml), pri ktorej sme dosiahli
najvyšší antivírusový efekt. Použitím kombinácie IFN dvoch tried - interferónu α a interferónu λ2, sme najsilnejší
inhibičný účinok na replikáciu vírusu HSV-1 ANGpath pozorovali 48 hod p.i. už pri koncentrácii 5 ng/ml
každého IFN.

Kľúčové slová: interferón α; interferón λ; inhibícia replikácie; herpes simplex; HSV-1; plaková titrácia

Úvod a formulácia cieľa
Interferóny (IFN) boli objavené koncom 50-tych rokov 20. storočia. Pomenované boli
na základe schopnosti interferovať s vírusovou replikáciou [1]. IFN sú samostatnou skupinou
cytokínov, ktoré sa vyznačujú širokým spektrom biologických účinkov. Najvýznamnejšie sú:
inhibícia replikácie vírusov, inhibícia proliferácie nádorových buniek, ale aj imunomodulačné
aktivity, ako sú vplyv na expresiu molekúl MHC, potenciácia aktivity NK-buniek [2],
aktivácia neutrofilov a makrofágov, potenciácia diferenciácie T a B lymfocytov [3].
Ľudské IFN patria k najlepšie preštudovaným živočíšnym IFN. V súčasnosti sú ľudské
interferóny

rozdelené

na

základe

ich

štruktúry,

fyzikálno-chemických

vlastností

a biologických účinkov do troch tried označených ako typ I (IFN-α, β, κ, ε, ω), typ II (IFN-γ)
a typ III (IFN-λ) [4]. IFN typu I sa zúčastňujú najmä na regulácii prirodzenej imunity, zatiaľ
čo typ II koordinuje prevažne bunkovú imunitu [3]. IFN typu III sú novoobjavenou skupinou,
ktorá zahŕňa troch zástupcov IFN-λ1 (alebo IL-29), IFN-λ2 (IL28A) a IFN-λ3 (IL28B).
Molekulárno biologickými technikami bola identifikovaná štruktúra génov pre IFN-λ, ich
lokalizácia na chromozóme ako aj primárna štruktúra proteínov. Na proteínovej úrovni
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vykazujú IFN typu III nízku sekvenčnú homológiu s IFN typu I (len 17% aminokyselinová
identita) a využívajú odlišný bunkový receptor. Rodina IFN-lambda pravdepodobne
predstavuje evolučný medzičlánok medzi IFN typu I a rodinou interleukínov IL-10 [5].
Herpesvírusy sú obalené vírusy s genómom dvDNA patriace do čeľade Herpesviridae,
ktorá zahŕňa tri podčeľade, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae a Gammaherpesvirinae.
Ľudský herpetický vírus typ 1 (HHV-1 alebo Herpes simplex virus 1 (HSV-1)) patrí do
podčeľade Alphaherpesvirinae. Zástupcovia tejto podčeľade majú obalené virióny o veľkosti
150 – 200 nm, vo svojom kapside obsahujú dvojvláknovú DNA. Medzi kapsidom a obalom sa
nachádza proteínová medzivrstva tegument, potrebná pre transport DNA k pórom jadrovej
membrány. Replikácia prebieha v jadre infikovanej bunky.
Pre HSV-1 je charakteristický široký okruh hostiteľských buniek cicavčieho aj
vtáčieho pôvodu, relatívne krátky replikačný cyklus (16 hod), rýchle rozšírenie infekcie
v bunkových kultúrach a výrazný cytopatický efekt. V patogenéze in vivo sa z miesta
primárnej infekcie šíri pozdĺž nervových dráh, najčastejšie vo vnútri axónov, do tela
pseudounipolárneho spinálneho ganglia, kde navodzuje latenciu. Pri reaktivácii sa vírus
spätným transportom šíri do epitelu kože alebo sliznice, kde dochádza k produktívnej infekcii.
Klinickým prejavom infekcie HSV-1 sú pľuzgiere a zápaly na koži a slizniciach, encefalitída,
pneumónia, hepatitída, u novorodencov aj generalizovaný kožný herpes [6].
Cieľom nášho výskumu je charakterizácia potencionálnej antivírusovej aktivity
interferónov skupiny alpha a lambda na niektoré kmene medicínsky významných herpetických
vírusov študovaných vo Virologickom ústave SAV.

Materiál a metódy
Bunková línia VERO – fibroblastoidné bunky obličiek mačiaka zeleného (Cercopithecus
aethiops)
Myší rekombinantný interferón alfa A, interferón lambda 1, lambda 2 a lambda 3,
Herpes simplex virus 1-kmeň ANGpath
Metódou zábrany cytopatického efektu (zníženia počtu plakov) sme sledovali vplyv
IFN na replikáciu kmeňa ANGpath vírusu HSV-1. Vero bunky kultivované v termostate pri
37°C a 5% CO2 v 6 jamkových platničkách boli predinkubované 24 hodín s jednotlivými
interferónmi alebo ich kombináciami. IFN-λ1 a IFN-λ3 bol použitý v koncentráciách od 2,5
ng/ml do 10 ng/ml, IFN- λ2 v koncentráciách 1,25 ng/ml do 17,5 ng/ml a IFN-α v
koncentráciách 2,5 ng/ml do 20 ng/ml. Po 24 hod predinkubácii boli bunky premyté
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fyziologickým roztokom pH 7,2 a infikované dávkou 0,5 x 106 PFU vírusu HSV-1 ANGpath.
Po adsorbcii vírusu (3/4 h) boli bunky opäť premyté fyziologickým roztokom pH
7,2, prevrstvené 0,43% metylcelulózou v DMEM a kultivované v termostate pri 37°C a 5%
CO2. Po 48 hod, 72 hod, 96 hod a 120 hod boli plaky vizualizované farbením kryštálovou
violeťou a spočítané. V každom pokuse bol paralelne stanovovaný počet plakov vírusu bez
IFN (kontrola vírusu).

Výsledky a diskusia
V prítomnosti IFN-α sme u žiadnej z testovaných koncentrácií 2,5 ng/ml, 5 ng/ml, 10
ng/ml a 20 ng/ml nepozorovali signifikantné zníženie počtu plakov oproti kontrole vírusu
a teda žiadny inhibičný účinok na replikáciu vírusu HSV-1 ANGpath (Obr. 1).

HSV-1 ANG path, IFN α
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Obr. 1 Vplyv IFN-α na replikáciu HSV-1 ANGpath.

V prítomnosti 2,5 ng/ml IFN–λ1 došlo len k minimálnemu inhibičnému účinku na
replikáciu vírusu, ktorý sa prejavil 48 hod p.i.. Počet vytvorených plakov bol len 1,1-násobne
nižší v porovnaní s kontrolou vírusu. Pri použití koncentrácie 5 ng/ml sme najsilnejší
inhibičný účinok interferónu pozorovali 48 hod p.i., kedy bol počet vytvorených plakov 1,3násobne nižší v porovnaní s kontrolou vírusu. Pri štvornásobne vyššej koncentrácii IFN-λ1, 10
ng/ml, sme po 48 hod p.i. pozorovali 2-násobné zníženie počtu plakov a 72 hod p.i. 2,5násobné zníženie počtu plakov oproti kontrole. 96 hod p.i. sme pozorovali už len 1,1-násobné
zníženie počtu plakov oproti kontrole (Obr. 2).
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HSV-1 ANG path, IFN λ1
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Obr. 2 Vplyv IFN- λ1 v koncentrácii 10 ng/ml na replikáciu HSV-1 ANGpath.

Najvýraznejší účinok na zníženie titra HSV-1 ANGpath mal IFN-λ2. V prítomnosti
1,25 ng/ml - 5 ng/ml IFN-λ2 sme pozorovali minimálny inhibičný účinok interferónu na
replikáciu vírusu. IFN-λ2 v koncentrácii 7,5 ng/ml znižoval počet plakov 48 hod p.i. 1,7násobne, 72 hod p.i. 2,7-násobne a 96 hod p.i. 2,9-násobne oproti kontrole vírusu.
Najvýraznejší účinok IFN-λ2 sme pozorovali pri použití koncentrácie 10 ng/ml, kedy bol 48
hod p.i. počet plakov oproti kontrole vírusu 3,6-násobne nižší, 72 hod p.i. 1,8-násobne nižší a
96 hod p.i. približne 3,5-násobne nižší oproti kontrole vírusu. Pri koncentrácii 15 ng/ml sme
pozorovali 48 hod p.i. maximálny inhibičný účinok, kedy počet plakov klesol až 5-násobne
oproti kontrole vírusu (Obr. 3).

HSV-1 ANG path, IFN λ2
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Obr. 3 Vplyv IFN- λ2 na replikáciu HSV-1 ANGpath.
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Pri testovaní IFN-λ3, v koncentráciách 2,5 ng/ml, 5 ng/ml a 10 ng/ml, sme
nepozorovali žiadny inhibičný účinok na replikáciu vírusu HSV-1 ANGpath.
V nasledujúcich testoch sme sledovali účinok kombinácie dvoch INF rôznych tried na
replikáciu HSV-1 ANGpath. Kombinovali sme IFN-α s IFN-λ1 a IFN-α s IFN-λ3 v
koncentráciách 2,5 ng/ml, 5 ng/ml a 10 ng/ml každého IFN. Tieto kombinácie interferónov
však nevykazovali žiadny inhibičný účinok na replikáciu HSV-1 ANGpath. Avšak, posledná
kombinácia IFN-α s IFN-λ2 v koncentrácii 5 ng/ml každého IFN spôsobila zníženie počtu
plakov vírusu 48 hod p.i. 2-násobne, 72 hod p.i. 1,4-násobne, 96 hod p.i. 1,1-násobne a po
120 hod p.i. 1,2 násobne oproti kontrole vírusu (Obr. 4).

HSV-1 ANGpath, IFN α + IFN-λ2
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Obr. 4 Vplyv IFN-α a IFN-λ2 na replikáciu HSV-1 ANGpath.

Záver
Zistili sme, že interferóny λ1 a λ2 vykazujú inhibičný účinok na replikáciu HSV-1
kmeňa ANGpath, zatiaľ čo interferóny α a λ3 nepreukázali žiadny inhibičný účinok na
replikáciu vírusu. Zaujímavé je zistenie, že kombinácia interferónov dvoch rôznych tried, INF
α a INF λ2, ktoré samostatne (pri koncentrácii 5ng/ml) vykazujú minimálnu alebo žiadnu
antivírusovú aktivitu, spôsobí rapídne (2-násobné) zvýšenie ich spoločného inhibičného
účinku na replikáciu vírusu.
Stanovili sme optimálnu koncentráciu interferónu λ2 - 10 ng/ml, pri ktorej má tento
interferón najvyšší antivírusový efekt na replikáciu vírusu HSV-1 kmeňa ANGpath.
Taktiež sme zistili, že zvýšením koncentrácie interferónov nad koncentráciu, pri ktorej
sme dosiahli najvyšší inhibičný účinok na replikáciu vírusu HSV-1 kmeňa ANGpath,
dochádza k postupnému znižovaniu inhibičného účinku.
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Obnova mozgového tkaniva po neurotoxickej lézii v závislosti od
manipulácie D3 dopamínových receptorov
Kristína Lukáčová
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
Slovenská republika; kristyyy.lukacova@gmail.com

Abstrakt
Poškodenie mozgu indukuje neurogenézu, teda vznik nových neurónov. U vtákov aj cicavcov vznikajú
nové neuróny v subventrikulárnej zóne (SVZ), ktorá obsahuje D3 dopamínové receptory. Podávaním agonistov
dopamínu pre D3 receptory sa zvyšuje proliferácia v SVZ u cicavcov. Nás zaujímalo či farmakologická
manipulácia D3 receptorov u vtákov ovplyvní regeneráciu tkaniva po vytvorení bilaterálnych lézií v striatálnej
oblasti laterálnej Area X (LArea X). Obnovu lézie sme ovplyvňovali kontinuálnym podávaním agonistu 7hydroxydipropylaminotertalínu (7-OH-DPAT) alebo antagonistu U-99194A počas 2 týždňov po poškodení. Po
mesiaci od operácie bola lézia signifikantne menšia u skupiny s agonistom ako u kontroly s podaným
fyziologickým roztokom. Skupina s antagonistom mala léziu signifikantne väčšiu ako skupina s agonistom.
Imunohistochemickým farbením markera mladých neurónov doublecortinu (DCX) sme potvrdili zvýšenú
inkorporáciu nových neurónov do oblasti blízko lézie u agonistu. Tieto výsledky ukazujú, že dopamínové D3
receptory hrajú dôležitú úlohu pri regenerácii mozgu po striatálnom poškodení.

Kľúčové slová: neurogenéza;, dopamín; Taeniopygia guttata; neurotoxická lézia.

Úvod a formulácia cieľa
Na rozdiel od cicavcov, u ktorých sú nové neuróny v dospelosti inkorporované hlavne
do dvoch oblastí mozgu, sú neuróny u vtákov inkorporované do celého predného mozgu a
najviac do vokálnych oblastí LArea X a HVC (skratka je plné meno) [1,2] Tieto oblasti sú
zapojené do dvoch funkčných dráh kontrolujúcich učenie a produkciu vokálnej komunikácie spevu. Väčšina vokálnych oblastí je bohato inervovaná dopamínergickými vláknami zo
stredného mozgu a obsahuje niekoľko typov dopamínových receptorov [3]. Dopamínové
receptory D1A, D1B a D2 sa nachádzajú najmä v striate, D1D a D3 v páliu a D4 v mozočku
[3].
Dopamín a jeho syntetické analógy môžu ovplyvňovať proliferáciu v SVZ [4]. Táto je
stimulovaná v mozgu potkanov po podaní neselektívnych agonistov dopamínu, ako je
bromokriptín alebo apomorfín [5]. Po podaní agonistu pre D2 receptory ropinirolu sa tiež
signifikantne zvyšuje proliferácia prekurzorových buniekv SVZ [6]. S agonistom pre D3
receptory 7-OH-DPAT môžeme dosiahnuť podobný efekt proliferácie in vitro [5]. Navyše po
intraventrikulárnom podaní 7-OH-DPAT sa zvyšuje inkorporácia nových neurónov aj in vivo
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v striate potkana [7]. Tomuto efektu je in vitro možné zabrániť podaním antagonistu pre D3
receptory U-99194A [5].
Je známe, že poškodenie mozgu zvyšuje mieru neurogenézy a inkorporácie
novovzniknutých buniek do miesta poškodenia [1, 2]. Cieľom našej práce bolo zistiť mieru
poškodenia a schopnosť regenerácie neurotoxicky poškodenej vokálnej oblasti LArea X po
podaní agonistu alebo antagonistu dopamínu pre D3 receptory alebo fyziologického roztoku.

Materiál a metódy
Experimentálnym modelom bolo 21 samcov zebričky červenozobej (Taeniopygia
guttata) z chovu Ústavu biochémie a genetiky SAV v Ivanke pri Dunaji. Ich hmotnosť bola 18
± 5 g. Samce boli chované vo voliére, v skupine asi 50 vtákov vrátane samičiek. Teplota vo
zverinci bola 24 ± 3 ºC a vlhkosť 55 ± 4 %. Potravu a vodu mali k dispozícii ad libitum,
svetelný režim bol 14L : 10D. Na experimenty sme použili samcov starších ako 4 mesiace
a mladších ako 1 rok. Dôvodom bolo získanie relatívne homogénnej supiny

mladých

dospelých vtákov s rovnakou mierou neurogenézy. Samce boli rozdelené do 3 skupín po 8.
V každej skupine sme vtákom najprv urobili bilaterálnu léziu LArea X pomocou sklenej
mikropipety s obsahom neuroteoxínu- kyseliny iboténovej (1 %, pH=7; Sigma, USA) a pri
pôsobení inhalačnej anestézy s obsahom izofluránu (1-3 %). Oblasť LArea X sme lokalizovali
pomocou sereotaktického aparátu a koordinát 4,5-5,0 mm rostro-kaudálne, 1,3 mm mediolaterálne a 3,5 mm dorzo-ventrálne. Následne sme vtákom voperovali subkutánne na chrbát
osmotickú minipumpu s obsahom chemikálie, podľa ktorej boli rozdelení do skupín. Pumpy
boli naplnené agonistom dopamínu pre D3 receptory 7-hydoroxydopamínom (7-OHDPAT;
Sigma, USA) s koncentráciou 1,6 mg na 100 µl alebo antagonistom U-99194 (Sigma, USA) s
koncentráciou 3 mg na 100 µl. Ako kontrolu sme použili fyziologický roztok. Tieto látky boli
postupne uvoľňované z minipumpy počas 2 týždňov. Samčekovia boli 1 mesiac pred
operáciou a 1 mesiac po operácii umiestnení v špeciálnych zvukotesných boxoch. V posledný
deň sme vtákov po začatí svetelnej fázy nechali spievať 1 hodinu, a potom sme uskutočnili
transkardiálnu perfúziu s použitím letálnej dávky anestetika ketamín-xylazín (15 mg/ml
ketamín, 3 mg/ml xylazín), čo bolo približne 200-220 µl. Následne sme do krvného obehu
podávali 2 min fosfátový tlmivý roztok (0,1 M PBS), a potom 20 min 4% roztok
paraformaldehydu. Mozog sme vybrali z lebečnej dutiny a nechali 5 h postfixovať v
paraformaldehyde, následne 20 h v 20% sacharóze, a potom 24 h v 30% sacharóze. Neskôr
sme mozog zmrazili v zmrazovacom médiu OCT Compound (Sakura, Japonsko) a nakrájali
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na zmrazovacom mikrotóme na 30 µm hrubé koronálne rezy. Rezy sme uložili do PBS
obsahujúceho 1 % azid sodný.
Na vizualizáciu neurónov sme použili imunohistocemickú metódu farbenia. Rezy sme
premyli 3x v PBS pri laboratórnej teplote. Nešpecifickú väzbu sme blokovali 1 hodinu v
blokovacom roztoku obsahujúcom 0,1 % bovinného sérového albumínu (BSA) a 0,3 %
Tritonu X-100 v PBS. Po jeho odstránení sme pridávali primárne protilátky. Použili sme
myšiu monoklonálnu primárnu protilátku proti neuronálnemu markeru HuC/HuD (anti-Hu;
Molecular Probes, USA) a králičiu polyklonálnu primárnu protilátku proti egr-1 (Santa Cruz
Biotechnology, USA). Pri druhej sade farbenia sme použili králičiu protilátku antidoublecortin (anti-DCX; Sigma, USA) v kombinácii s anti-Hu. Protilátky boli riedené
v blokovacom roztoku v pomere 1:500 pre anti-Hu, 1:200 pre anti-egr-1 a 1:3000 pre antiDCX. Inkubácia s primárnymi protilátkami travala 48 h pri teplote 4 °C. Následne sme rezy
3x premyli v PBS pri laboratórnej teplote. Ďalej sme ich inkubovali 2 hodiny na tmavom
mieste so sekundárnymi protilátkami (Molecular probes, USA), ktorými boli: v prvej sade
rezov kozí protikráličí IgG konjugovaný s Alexa 594 a somárí protimyší IgG konjugovaný
s Alexa 488, v druhej sade rezov somárí protikráličí IgG konjugovaný s Alexa 594 a somárí
protimyší IgG konjugovaný s Alexa 488. Všetky sekundárne protilátky boli riedené v pomere
1:500 v blokovacom roztoku. Následne sme rezy opäť premyli 3x v PBS, natiahli na
silanizované podložné sklíčko, premyli v deionizovanej vode, pridali Vetcashield s DAPI
(Vector Laboratories, USA) a prikryli krycím sklíčkom.
Veľkosť lézie sme zisťovali na základe farbenia Hu a spevom-indukovaného egr-1.
Počet DCX+ neurónov sme počítali vo štvorci 100 x 100 µm v lézii, v LArea X asi 100 µm od
okraja lézie a v laterálnom a mediálnom okraji lézie širokom asi 60 µm. Výsledky sme
vyhodnotili ANOVOU s následným Fisherovým PLSD post hoc testom.

Výsledky a diskusia
Mesiac po vytvorení bilaterálnych neurotoxických lézií v LArea X sme pozorovali
veľkosť lézie. Zistili sme, že podávané látky signifikantne ovplyvnili veľkosť lézie (p=0,017),
pričom agonista ju zmenšil (Obr. 1,2). Signifikantný rozdiel bol medzi skupinou s podaním
agonistu a kontrolnou skupinou ako aj skupinou s podaným antagonistom (Obr. 2).
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Obr. 1 Fotomikrografie veľkosti lézie v LArea X. Koronálne rezy mozgu zebričky červenozobej farbené
protilátkou anti-Hu pre vizualizáciu neurónov. Hore (A) je nákres reprezentujúci rezy pod ním, kde bol vtákom
podávaný (B) agonista, (C) antagonista dopamínu pre D3 receptory alebo (D) fyziologický roztok. Lézia je
označená hviezdičkou.
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Obr.2 Graf veľkosti lézie v LArea X závislej od podania agonistu, antagonistu alebo fyziologického
roztoku. Hodnoty pre jednotlivé stĺpce sú zobrazované ako aritmetický priemer
a SEM, n=7 pre každú skupinu. * je p<0,05; ** je p<0,01.

Podaním agonistu pre D3 receptory sme pozorovali nárast nových mladých neurónov v
laterálnom okraji lézie v porovnaní s kontrolou (Obr.3A vs. 3C), a tento nárast ktorý bol
signifikantný (Obr. 4). Podobný nárast po podaní agonistu v porovnaní s kontrolou sme
zaznamenali aj v mediálnom okraji lézie (p=0,004) a v lézii (p=0,003), ale nie v LArea X.
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Podanie antagonistu pre D3 receptory nezmenilo inkorporáciu nových neurónov do ani jednej
z týchto oblastí v porovnaní s kontrolou.

Obr.3 Laterálny okraj lézie v LArea X. Vľavo sú neuróny farbené neuronálnym markerom Hu, ktorý
farbí cytoplazmu neurónov starších aj novších, vpravo sú viditeľné nové neuróny farbené neuronálnym
markerom DCX (A) pod vplyvom agonistu, (B) antagonistu a (C) kontroly podaním fyziologického roztoku.
Hviezdičkou je vyznačené miesto lézie.
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Obr.4 Graf znázorňujúci závislosť počtu nových DCX+ neurónov od podania agonistu, antagonistu
dopamínu pre D3 doapmínové receptory a fyzilogického roztoku. Každý prázdny symbol zobrazuje hodnotu
v jednej hemisfére mozgu. Plné symboly predstavujú aritmetický priemer a SEM. * je p<0,05.

Tieto výsledky naznačujú, že dopamín prostredníctvom väzby na svoje D3
dopamínové receptory ovplyvňuje inkorporáciu novovzniknutých neurónov do léziou
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poškodenej vokálnej oblasti LArea X. Pritom aktivácia D3 receptorov agonistom dopamínu
túto inkorporáciu zvyšuje a blokovanie antagonistom dopamínu nemá vplyv. Z našich
výsledkov nie je jasné, či dochádza aj k vyššej neurogenéze. Keďže u cicavcov sa
neurogenéza po podaní agonistu zvyšuje [5, 7], predpokladáme, že zvýšená inkorporácia môže
byť spôsobená zvýšenou tvorbou nových neurónov aj u spevavcov. Záverom z našich
výsledkov vyplýva, že ovplyvňovanie D3 receptorov po poškodení mozgu môže výrazne
ovplyvniť jeho regeneráciu.

Záver
Veľkosť lézie v jednotlivých prípadoch pri podávaní selektívneho agonistu
a antagonistu dopamínu pre D3 receptory bola rozdielna. Agonista urýchľoval zmenšovanie
lézie, zatiaľ čo antagonista ju nezmenil. Počet nových neurónov bol vyšší v laterálnom aj
mediálnom okraji a v strede lézie pri podávaní agonistu v porovnaní s kontrolou. Počet
neurónov v LArea X ostal nezmenený u všetkých skupín. Podaním antagonistu sme
nepozorovali žiadne výrazné zmeny v počte nových neurónov. Tieto výsledky naznačujú, že
dopamínergický systém ovplyvňuje rýchlosť obnovy striatálnej vokálnej oblasti LArea X
prostredníctvom inkorporácie nových mladých neurónov do poškodeného miesta.
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Abstrakt
THYLAKOID FORMATION 1 (THF1) je multifunkčný proteín, konzervovaný v genómoch
fotoautotrofných eukaryotov. Funkčný THF1 je potrebný pre diferenciáciu tylakoidného systému chloroplastov,
zúčastňuje sa signalizácie medzi plazmatickou membránou a plastidmi a je dôležitým komponentom pri obrannej
reakcii hospodársky významných druhov rastlín voči niektorým druhom patogénov. Možnosti funkčnej analýzy
THF1 boli doposiaľ limitované dostupnosťou vhodných modelových organizmov. Rôzne funkcie sa popísali na
základe thf1 mutantov v Arabidopsis thaliana, Nicotiana benthamiana a biochemických analýz v pšenici
Triticum aestivum. V našej práci využívame modelový organizmus Physcomitrella patens, ktorý ako jediný
umožňuje efektívnu cielenú mutagenézu v rastlinách. Podarilo sa nám identifikovať homológy Thf1 v P. patens
a pripraviť konštrukt pre jeho cielenú mutagenézu. Po zozbieraní dostupných homologických sekvencií k Thf1
sme zostrojili fylogenetický strom poukazujúci na príbuzenské vzťahy jednotlivých homológov tohto génu.

Kľúčové slová: biogenéza plastidov; bunková signalizáci; thylakoid formation 1

Úvod a formulácia cieľa
THYLAKOID FORMATION 1 (THF1) je plastidový proteín kódovaný jadrovým
genómom. Tento proteín bol charakterizovaný nezávislými skupinami v rôznych druhoch
fototrofných organizmov na základe čoho existuje niekoľko synoným pre THF1 – Psb29,
ToxA-binding protein 1 (ToxABP1), Altered COR responses (ALC1) [1, 2. 3, 4]. Zhang
a kolektív vo svojej práci uvádzajú: „THF1 is highly conserved in oxygenic photosynthetic
organisms, but its biochemical function has not yet been elucidated.“ [5].
Mutácia Thf1 v Arabidopsis thaliana zapríčiňuje variegáciu listov s nediferencovaným
tylakoidným systémom chloroplastov a celkovú inhibíciu rastu [1]. Proteín je lokalizovaný
netradične – duálne, v stróme aj vo vonkajšej povrchovej membráne plastidov. Mimoriadne
zaujímavá je predpokladaná funkcia THF1 v bunkovej signalizácii prostredníctvom jeho
interakcie s heterotrimerickým G-proteínom GPA1 na plazmatickej membráne [6].
Predpokladá sa tiež, že THF1 zohráva regulačnú úlohu v expresii FtsH proteázy (ATP-závislá
metaloproteáza) s funkciami v biogenéze chloroplastov [5]. Ďalšou významnou črtou THF1 je
jeho schopnosť viazať proteínové toxíny patogénov Pyrenophora tritici-repentis (Ptr ToxA)
a Pseudomonas syringae (COR) v mezofylových bunkách. Táto väzba súvisí s obrannými
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mechanizmami buniek voči daným patogénom [3, 4].
Napriek významným funkciám THF1 vo vývine rastlín sú mechanizmy jeho
fungovania neznáme. Rozhodli sme sa preto využiť modelový organizmus Physcomitrella
patens, ktorý ako jediný spomedzi rastlinných modelových druhov umožňuje efektívnu
cielenú mutagenézu na základe homologickej rekombinácie. Známa sekvencia genómu
a pozícia P. patens vo fylogenéze rastlín stavajú tento mach do centra tzv. „evo-devo“
výskumu v rastlinnej biológii.
Funkcia THF1 v P. patens je neznáma. V prvom kroku sme si dali za ciel
identifikovať homológ génu Thf1 v genóme P. patens a na základe fylogenetickej analýzy
dostupných homologických sekvencií zmapovať ich distribúciu naprieč oxygénnymi
fototrofnými eukaryotmi. V druhom kroku máme naplánované zmapovať expresiu
identifikovaných homológov a pripraviť delečného mutanta v PpThf1 ako predpoklad pre
následnú funkčnú analýzu tohto génu.

Materiál a metódy
Identifikácia homológu Thf1 v P. patens
Pre vyhľadávanie homologickej sekvencie Thf1 génu v genóme P. patens sme použili
proteínovú sekvenciu THF1 Arabidopsis thaliana GI:18399513 (AtTHF1) [7] a podrobili ju
blastp analýze (protein-protein BLAST) voči P. patens. AtTHF1 sme tiež použili ako „query
sequence“ v blast analýze databázy Phytozome [8].
Fylogenetická analýza Thf1 homológov
Z databázy GenBank sme zozbierali všetky dostupné proteínové sekvencie pod heslami
THF1, Psb29, chloroplast inositol phosphatase-like protein a ToxA-binding protein.
Sekvenciu THF1 z A. thaliana (GI:18399513) sme podrobili blastp analýze a všetky
identifikované sekvencie s E-value <9e-70 sme doplnili o záznamy z databázy Phytozome.
Z takto získaného súboru sme odstránili redundantné sekvencie a zredukovali počet sekvencií
cyanobaktérií (použité ako outgroup). Takto vyselektovaných 49 sekvencií sme zarovnali
MAFFT metódou pri nastavení algoritmu FFT-NS-i x 1000 a scoring matrix BLOSUM 62
[9]. Fylogenetický strom bol skonštruovaný metódou Neighbour-Joining v programe
Geneious Pro 5.7.1 [10].
Western blot analýza THF1 proteínu
Proteíny sme extrahovali v DTE extrakčnom tlmivom roztoku (koncentráciu sme stanovili
použitím BCA-kitu) a separovali metódou SDS-PAGE [11] a následne preniesli na
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nitrocelulózovú membránu pomocou blotovacieho zariadenia. Membrány sme inkubovali
v blokovacom roztoku, následne s primárnou protilátkou Anti-THF1 (1:7000) a nakoniec
v sekundárnej protilátke (1:3000). Prítomnosť sledovaných proteínov sme vizualizovali
použitím ImmobilionTM Western Chemiluminiscent HRP Substrate. Chemiluminiscenčný
signál sme zachytili na RTG filmy.
Príprava konštruktu pre čiastočnú deléciu Thf1 v P. patens
Do vektora pBHRF sme postupne ligovali inzerty 5´-TS (5´ - Targeting Sequence) a 3´-TS.
DNA sekvencia 5´-TS (1260 bp) sa nachádza upstream od druhého exónu a sekvencia 3´-TS
(1050 bp) downstream od 4 exónu homológu Thf1-1. Amplifikáciu daných fragmentov sme
vykonali PCR reakciou na gDNA P. patens použitím nasledovných primerov: Thfdel5´AvrII
a Thfdel5´HindIII2 (5´-TS), Thfdel3´SpeI a Thfdel3´MluI (3´-TS).
Fragmenty sme jednotlivo ligovali do vektora pJET1.2/blunt (CloneJETTM PCR
Cloning Kit, Fermentas). Primery obsahujú sekvencie pre restrikčné endonukleázy: AvrII,
HindIII, SpeI a MluI, ktoré nám umožnili vyštiepiť fragmenty z vektora pJET1.2/blunt
a následne subklonovať do vektora pBHRF.
Kultiváciu rastlinného materiálu a transformáciu protoplastov sme uskutočnili podľa
Cove et al. [12].

Výsledky a diskusia
V genóme P. patens sú dva homológy Thf1
Na základe in silico analýz sme v genóme P. patens databázy Phytozome identifikovali dva
homológy Thf1 génu. Pracovne sme ich označili PpThf1-1 (Pp1s172_23V6.1) a PpThf1-2
(Pp1s132_186V6.1). Na aminokyselinovej úrovni vykazujú PpTHF1-1 a PpTHF1-2 vzájomnú
78% identitu a 86% similaritu. PpTHF1-1 vykazuje 66% identitu a 83% similaritu k THF1 A.
thaliana (AtTHF1), avšak len v oblasti od AA73 do AA301. PpTHF1-2 k AtTHF1 podobne
zdieľajú 65% identitu a 83% similaritu.
Zistili sme tiež nesprávnu anotáciu P. patens homológu Thf1 v databáze NCBI
(>gi|168043271|ref|XM_001774057.1|). Podľa nej gén obsahuje len tri exóny (na rozdiel od
piatich vo Phytozome). Prvý exón NCBI anotácie zodpovedá druhému vo Phytozome, druhý
tretiemu a posledný je predĺžený o niekoľko nukleotidov, čím došlo k posunu čítacieho rámca
a predčasnému výskytu STOP kodónu (Obr. 1).
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ex2 NCBI = ex3 Phytozome
ex4 Phytozome
ex1 NCBI = ex2 Phytozome

ex3 NCBI

ex1 Phytozome

ex5 Phytozome

5TS

3TS

PpThf1 genomic NCBI/Phytozome
5931 bp

Obr. 1 Porovnanie anotácii exónov a intrónov Thf1 homológu P. patens v databázach NCBI a Phytozome.

Obr. 2 Fylogeneticky strom vybraných homológov Thf1

Fylogenetická analýza homologických sekvencií Thf1 génu potvrdzuje jeho širokú distribúciu
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v rámci oxygénnych fototrofných organizmov, od cyanobaktérií až po jednoklíčnolistové
rastliny (Obr. 2). V mnohých druhoch sa gén vyskytuje v dvoch kópiách. To, čí tieto kópie
predstavujú izoformy THF1 s rozličnou funkciou, resp. s rôznym stupňom regulácie, bude
potrebne podrobne analyzovať.
Western blot analýza
Pri pokusoch dokázať účasť THF1 pri sacharidovej signalizácií v P. patens sme dospeli k
neočakávaným zisteniam. Zatiaľ sa nám nepodarilo dokázať úbytok hladiny THF1 po
aplikácií 6 % D-glukózy v P. patens a ani pri kontrole s A. thaliana ako je už publikované [6].
THF1 má vypočítanú veľkosť 33,8 kDa (300 AA), zatiaľ čo potvrdená veľkosť pre
Western blot je 22 kDa v A. thaliana [2]. Naše pozorovania ukázali navyše band aj o veľkosti
27 kDa v A. thaliana. Pri P. patens sa nám tiež nepodarilo vizualizovať THF1 o veľkosti 22
kDa (Obr. 3). Po odčítaní príslušnej hodnoty pre targeting sequence od 33,8 kDa sme dostali
hodnotu 26,7 kDa.pre A. thaliana, čo zodpovedá nami stanovenej veľkosti THF1.
Pri analýze THF1 v koreňoch a listoch Zea mays sme predbežne dospeli k inému
zisteniu. V koreni kukurice (ZmK) sme vizualizovali band pre THF1 v oblasti 22 kDa, v liste
(ZmL) v oblasti 27 kDa (Obr. 4).

Obr. 3 a 4 Western blot analýza THF1 proteínu v P. patens, A. thaliana a Z. mays

Postupná cielená mutagenéza homológov Thf1 v P. patens bude základom pre ich
podrobnú funkčnú analýzu.
P. patens predstavuje jedinečný modelový organizmus v rastlinnej biológii vďaka možnosti
cielenej mutagenézy a tzv. „gene replacement“ na základe homologickej rekombinácie.
Bazálna pozícia P. patens vo fylogenéze rastlín ju zároveň predurčuje pre štúdium evolúcie
vývinu („evo-devo“ výskum).
Kľúčovým krokom v snahe objasniť funkcie Thf1 homológov v P. patens bude pripraviť sériu
mutantov v zodpovedajúcich génoch. Pripravili sme konštrukt pre čiastočnú deléciu PpThf1-1
homológu a týmto sme transformovali izolované protoplasty P. patens. V čase konania ŠVK
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pokračuje selekcia transformantov.

Záver
V tejto práci popisujeme pilotné analýzy a experimenty, ktoré umožnia dôkladné
štúdium funkcie a evolúcie THF1 proteínu. Na základe doterajších prac je zrejme, že THF1
nadobudol v evolúcii vyšších rastlín viacero významných funkcii, od diferenciácie tylakoidov,
cez bunkovú signalizáciu až po obranu rastlín voči patogénom. Molekulárna podstata týchto
funkcií vzhľadom k štruktúre a biochemickým vlastnostiam tohto proteínu zatiaľ nie je
známa. Naša práca vytvára platformu pre funkčnú analýzu Thf1 homológov nie len v P.
patens, ale aj ďalších druhoch pri využití mutantov a „gene replacement“ techník.
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Abstrakt
Receptory steroidových hormónov sú vo všeobecnosti považované za transkripčné faktory. Steroidy sa
viažu na intracelulárne receptory a aktivujú transkripciu génov v jadre. Popri týchto genomických účinkoch boli
popísané tiež negenomické účinky testosterónu a estradiolu. Mechanizmus ich účinku ani vplyv na správanie nie
sú celkom jasné. Naša štúdia ukázala anxiogénny a potenciálny depresívny vplyv testosterónu na správanie
kastrovaných samcov potkanov v behaviorálnych testoch – test otvoreného poľa, test rozpoznania nového
objektu, test preferencie svetla a tmy a test núteného plávania. Negenomický účinok estradiolu na anxietu sa líšil
v závislosti od použitého testu. Prínos našej práce spočíva v popísaní rýchleho účinku pohlavných hormónov na
správanie samcov potkanov.

Kľúčové slová: rýchly účinok steroidných hormónov; testosterón; estradiol; anxieta; depresia.

Úvod a formulácia cieľa
Pohlavné hormóny majú široké spektrum účinkov, ktoré sú do veľkej miery
sprostredkované intracelulárnymi receptormi. Receptory steroidných hormónov patria do
veľkej rodiny ligandom aktivovaných transkripčných faktorov, ktoré sa naviažu na DNA
a modulujú transkripciu génov kódujúcich širokú škálu proteínov. Tieto genomické účinky
pohlavných hormónov sú relatívne pomalé a ich efekt sa prejavuje po jednej hodine až
niekoľkých dňoch [1].
Na druhej strane boli popísané steroidné účinky, ktoré boli príliš rýchle (sekundy až
minúty) na to, aby aktivovali transkripciu DNA a proteosyntézu. Výskumy na in vivo a in vitro
modeloch ukázali, že jadrové receptory aktivované väzbou s hormónom sú schopné interakcie
s inými transkripčnými faktormi bez priamej väzby na DNA. Steroidné receptory môžu tiež
aktivovať vnútrobunkové signálne molekuly, napr. mitogénom aktivované proteínkinázy
(MAPK) a ERK1/2, mechanizmom nezávislým od transkripcie [2]. O negenomickom účinku
steroidov svedčí aj rýchle zvýšenie koncentrácie intracelulárneho vápnika. Tento jav bol
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pozorovaný v priebehu niekoľkých sekúnd až minút po vystavení všetkým druhom steroidov
a u rôznych typov buniek [3].
Popri dobre známych účinkoch testosterónu a jeho metabolitov na reprodukciu
a sexuálne správanie rastú dôkazy aj o ich vplyve na emocionalitu a pamäť. U človeka je
pokles testosterónu spájaný s psychickými poruchami. Anxiolytický a antidepresívny účinok
testosterónu je dnes vo všeobecnosti uznávaný, avšak výsledky pokusov uskutočnených na
animálnych modeloch sa rôznia. Tieto kontradikcie môžu byť spôsobené tým, že nevieme
jednoznačne rozlíšiť genomické a negenomické účinky steroidných hormónov [4].
Hoci pochybnosti o existencii negenomických účinkov steroidov už dávno vymizli, ich
vplyv na správanie stále nie je celkom objasnený [5]. Cieľom našej práce bolo preskúmanie
rýchleho účinku steroidov na anxiózne a depresívne správanie samcov potkanov.

Materiál a metódy
Dospelé samce potkanov kmeňa Wistar boli dodané firmou AnLab s.r.o. Česká
republika. Zvieratá boli chované v polyvinylchloridových klietkach v skupinách po 6 jedincov
so stálym prístupom k vode a potrave. Boli umiestnené v dobre ventilovanom prostredí
zverinca, s teplotou 25 ± 2°C a vlhkosťou 55 ± 10 %. Zvieratá boli umiestnené v svetelných
podmienkach 12:12 so začiatkom subjektívneho dňa o 07:00 hod. Habituácia zvierat trvala 3
týždne.
Zvieratá vo veku 15 týždňov boli vykastrované a sham kastrované. Ako narkóza pri
operačnom zásahu bol použitý intramuskulárne podaný roztok ketamínu (100mg/kg,
Narkamon inj, Bioveta, a.s., Česká republika) a xylazínu (10mg/kg, Xylariem inj, Riemser,
Nemecko). Stredná čiara kože semenníka bola nami zvoleným miestom incízie, kde cez
krátky do 1 cm dlhý pozdĺžny rez sme oba semenníky vytiahli, a pomocou vysoko-tepelného
elektrokautera (World Precision Instruments Inc, USA) odstránili spolu s nadsemenníkmi.
Kožu a podkožie sme zašili v dvoch vrstvách, podkožie vstrebateľnou niťou Chirlac 5/0
(Chirmax GmbH, Nemecko) a koža nevstrebateľnou niťou Chiralen 5/0 (Chirmax GmbH,
Nemecko). Operačný zásah u sham kastrovanej skupiny zahŕňal vytiahnutie oboch
semenníkov a nadsemenníkov v mieste incízie a následné spätné uloženie do skróta so zašitím
kože ako u kastrovanej skupiny.
Týždeň po procedúre bol sham kastrovanej skupine (n = 8) bol intramuskulárne
podávaný olivový olej (100l, Oleum Olivae, VULM SK s.r.o, Slovenská republika),
kastrovaným skupinám bol intramuskulárne podaný olivový olej (n = 8), testosterón (5 mg/kg;
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Testosterone propionate T1875, SigmaAldrich LLC, USA; n = 7) a estradiol (0,5 mg/kg; 17-β
estradiol propionate, 46556 Fluka, SigmaAldrich LLC, USA; n = 7). Päť minút po aplikácii
boli zvieratá testované behaviorálnymi testami v nasledovnom poradí: test otvoreného poľa (5
min), test rozpoznania nového objektu (5 min), test preferencie svetla a tmy (5 min) a test
núteného plávania (3 min). Celá séria testov bola vykonaná v priebehu 30 minút od aplikácie
látky. Bezprostredne potom im bola odobratá krv z chvostovej žily do heparínových
mikroskúmaviek.
V testoch sme sledovali správanie charakteristické pre anxietu a depresiu, t.j. čas
strávený v centrálnej časti (test otvoreného poľa), čas strávený pri neznámom objekte (test
rozpoznania nového objektu), čas vo svetlej časti bludiska (test preferencie svetla a tmy)
a plávanie vs. imobilitu (test núteného plávania). Testy boli vyhodnocované pomocou
programu ANY-maze.
Na stanovenie koncentrácie testosterónu a estradiolu z krvnej plazmy sme použili
komerčné ELISA kity od firmy DRG Diagnostics (Marburg, Nemecko). Všetky behaviorálne
testy a koncentráciu testosterónu a estradiolu sme štatisticky vyhodnotili jednofaktorovou
analýzou variancie ANOVA. Výsledky sú zobrazené ako priemer ± stredná chyba priemeru.

Výsledky a diskusia
Napriek tomu, že existencia negenomických účinkov steroidov je dnes už potvrdená,
sú naše vedomosti o ich dôsledkoch na fyziologické a behaviorálne procesy stále obmedzené.
Pár štúdií referuje o rýchlom účinku steroidov na pohlavné správanie, našli sme však len jeden
článok referujúci o agonistickom správaní.
Čo sa týka účinku testosterónu, Remage-Healey a kol. demonštrovali na rybách rodu
Batrachoide, že 11-keto-testosterón (hlavný androgén u rýb) indukoval vábenie samice
samcom v priebehu 10 min [6]. Clifton a Andrew ukázali, že testosterón vyvolal rýchlu
agresívnu odpoveď u kurčiat nasmerovanú na neznámy objekt [7]. Niekoľko štúdii sa venuje
tiež negenomickému účinku estradiolu. Kow a Pfaff aplikovali estradiol do ventromediálneho
jadra hypotalamu, ktorý indukoval v priebehu 15 min samičie receptívne správanie – lordózu
u ovariektomovaných samíc potkana [8]. Estradiol má vplyv aj na samce potkanov.
U kastrovaných samcov vyvolal subkutánne podaný estradiol samčie pohlavné správanie
v priebehu 35 min. Podaný testosterón samčie pohlavné správanie nevyvolal [9]. Jedine
Hayden-Hixson a Ferris ukázali, že podanie estradiolu do predného hypotalamu vyvolala
v priebehu 15 min agonistické správanie u samcov škrečka [10]. Tento výsledok je v zhode
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s naším pozorovaním anxiety u samcov potkanov.
V našej štúdii sme skúmali negenomický účinok testosterónu a estradiolu na anxiózne
a depresívne správanie u kastrovaných samcov potkanov. Koncentrácia steroidov v krvnej
plazme 30 min po aplikácii je zobrazená na Obr.1.

Testosterón
80

***

60
40
20

**

**

0
Kontrola

Kastrované Kastr.+TST Kastr.+Est

koncentrácia estradiolu [pmol.l-1]

koncentrácia testosterónu [nmol.l-1]

a)
b)

Estradiol

4000

***
3000
2000
1000
0
Kontrola Kastrované Kastr.+TST Kastr.+EST

Obr. 1 Koncentrácia steroidov 30 min po aplikácii – a) Koncentrácia testosterónu v nmol.l-1, ** označuje
p<0,01 v porovnaní s kontrolnou skupinou, *** označuje p<0,001 v porovnaní s kontrolnou skupinou; b)
Koncentrácia estradiolu v pmol.l-1, *** označuje p<0,001 v porovnaní s kontrolnou skupinou. Dáta sú zobrazené
ako priemer + stredná chyba priemeru; kontrolná skupina n = 8,kastovaná skupina n = 8, testosterónová skupina
n = 7 a estradiolová skupina n = 7

V teste otvoreného poľa strávila estradiolová skupina viac času (p<0,05) v centrálnej
zóne v porovnaní s kastrovanou a testosterónovou skupinou (Obr. 1a). Rozdiely oproti
kontrolnej skupine však neboli preukázané. Testosterón vyvolal u zvierat anxiózne správanie,
avšak estradiol pôsobil opačne. V teste rozpoznávania nového objektu sme nezaznamenali
žiadne signifikantné výsledky, zvieratá trávili málo času v zóne s neznámym objektom (Obr.
1b). Test preferencie svetla a tmy nám potvrdil, že testosterón a estradiol zvýšil anxietu
u týchto zvierat Testosterónová (p<0,05) a aj estradiolová skupina (p<0,05) strávili menej
času vo svetlej zóne oproti kontrolnej a kastrovanej skupine (Obr. 1c). V teste núteného
plávania sme nezaznamenali žiadne signifikantné rozdiely medzi skupinami. Je tu však
náznak depresívneho správania u testosterónovej skupiny, ktoré sa prejavovalo imobilitou
(Obr. 1d).
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Obr. 2 Výsledky behaviorálnych testov – a) Čas strávený v centrálnej zóne v teste otvoreného poľa
v sekundách, ● označuje p<0,05 v porovnaní s kontrolnou skupinou, # označuje p<0,05 pri porovnaní
kastrovanej a estradiolovej skupiny; b) Čas strávený v zóne nového objektu v teste rozpoznávania nového
objektu v sekundách; c) Čas strávený vo svetlej zóne v teste preferencie svetla a tmy v sekundách, * označuje
p<0,05 v porovnaní s kontrolnou skupinou. Dáta sú zobrazené ako priemer + stredná chyba priemeru; kontrolná
skupina n = 8,kastovaná skupina n = 8, testosterónová skupina n = 7 a estradiolová skupina n = 7

Na základe týchto výsledkov môžeme povedať, že negenomický účinok testosterónu
vyvolal anxiózne a potenciálne depresívne správanie. Rýchly účinok estradiolu bol
nejednoznačný a líšil sa v závislosti od druhu použitého testu.

Záver
Naším cieľom bolo popísať negenomický účinok testosterónu a estradiolu na správanie
kastrovaných samcov potkanov. Behaviorálne testy preukázali, že bezprostredne po podaní
testosterónu sa u potkana prejavilo anxiózne správanie a bol pozorovaný aj náznak
depresívneho správania. Vplyv rýchleho účinku estradiolu na anxietu sa líšil v závislosti od
použitého testu.
Ďalšie štúdie s použitím väčšieho počtu zvierat na skupinu by mali pomôcť pri
reprodukovaní výsledkov, redukovaní interindividuálnej variability a popísaní negenomického
účinku steroidov u samíc.
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Abstrakt
Objektom nášho štúdia je replikačný proteín gp41HN, predpokladaná helikáza korynefága BFK20.
Optimalizáciou podmienok expresie v hostiteľskom kmeni E. coli BL21(DE3) sme dosiahli nadprodukciu
rekombinantného proteínu gp41HN v rozpustnej forme. Proteín sme izolovali afinitnou chromatografiou na
kolbaltovom nosiči. Predpokladaná helikázová aktivita izolovaného replikačného proteínu závisí od energie
uvoľnenej pri hydrolýze NTP. Zamerali sme na štúdium NTP-ázovej aktivity proteínu gp41HN v prítomnosti
jednovláknovej DNA bakteriofága ΦX174, dvojvláknovej DNA bakteriofága BFK20 a bez prítomnosti molekuly
DNA. Zistili sme, že ATP-ázová a dATP-ázová aktivita izolovaného replikačného proteínu gp41HN je najvyššia,
pričom ATP-ázová aktivita je výrazne stimulovaná v prítomnosti jednovláknovej DNA bakteriofága ΦX174.

Kľúčové slová: bakteriofág BFK20; replikačný proteín; helikáza; NTP-ázová aktivita

Úvod a formulácia cieľa
Baktérie z rodu Corynebacterium a Brevibacterium zaraďujeme medzi Gram-pozitívne
baktérie s vysokým obsahom GC párov v ich genomickej DNA [1]. Nepatogénne druhy ako
Brevibacterium flavum sa využívajú v priemysle na výrobu aminokyselín, najmä L-lyzínu,
treonínu, L-glutamátu.
Priemyselné produkčné kultúry bývajú často ohrozené fágovými infekciami. Prvým
korynefágom s kompletne osekvenovaným genómom je lytický fág BFK20. Jeho hostiteľom
je kmeň Brevibacterium flavum CCM 251, producent L-lyzínu. Genóm BFK20 tvorí
dvojvláknová lineárna molekula DNA s celkovou dĺžkou 42 968 bp [2]. Z morfologického
hľadiska patrí bakteriofág BFK20 do taxonomickej skupiny Siphoviridae [3].
Objektom nášho štúdia je ORF41, ktorý patrí ku skorým génom. Je súčasťou
replikačnej kazety bakteriofága BFK20 a kóduje predpokladanú helikázu. Na základe
porovnávacích analýz aminokyselinovej sekvencie a organizácie konzervovaných motívov sa
predpokladá, že gp41HN patrí do skupiny DEAD-box helikáz z rodiny SF2.
Keďže helikázy kalatyzujú rozpletenie dočasne stabilného duplexu DNA, pre svoju
funkčnosť využívajú energiu uvoľnenú pri hydrolýze NTP. Energia je využitá aj na pohyb po
vlákne, pretože všetky helikázy sú zároveň translokázy [4].
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Hlavným cieľom predloženej práce je testovanie NTP-ázovej aktivity izolovaného
rekombinantného proteínu gp41HN - predpokladanej helikázy.

Materiál a metódy
V práci sme používali rekombinantný plazmid obsahujúci ORF41 (1 614 bp)
bakteriofága BFK20, ktorý kóduje predpokladanú helikázu. Tento plazmid pod označením
pET28/41HN

bol

pripravený

v našom

laboratóriu

počas

predchádzajúcich

štúdií.

Exprimovaný proteín gp41HN obsahuje histidínovú kotvu na N konci.
Indukcia

expresie:

Rekombinantným

expresným

vektorom

pET28/41HN s

naklonovaným fragmentom ORF41 sme transformovali hostiteľské bunky E. coli BL21
(DE3). Transformanty z nočného inokula sme ďalej preočkovali do tekutého TB média [5]
a kultivovali na rotačnej trepačke pri 37 °C do dosiahnutia hodnoty OD (A600) = 0,6. Expresiu
sme indukovali 0,5 mM IPTG (izopropyl-β-D-1-tiogalaktopyranozid) počas 3 hodín pri 37 °C
za stáleho trepania.
Izolácia proteínu: Bunkový lyzát sme získali sonifikáciou na prístroji Soniprep 150
Plus (MSE) 12 x 20 s pri amplitúde 14. Exprimovaný rekombinantný proteín gp41HN sme
izolovali pomocou afinitnej chromatografie na kobaltovom nosiči (Sigma HIS-Select Cobalt
Affinity Gel, CN H8162) pri teplote 4 °C podľa inštrukcií výrobcu. Indukciu expresie aj
jednotlivé kroky izolačného postupu sme analyzovali pomocou elektroforézy v 10 % SDSpolyakrylamidovom géle.
Testovanie NTP-ázovej aktivity proteínu gp41HN: NTP-ázovú aktivitu sme
stanovovali kolorimetrickou metódou [6]. Princípom je väzba uvoľneného anorganického
fosforečnanu na malachit-molybdénanový komplex pripravený zmiešaním 0,045 %
malachitovej zelenej a 4,2 % (w/v) molybdénanu amónneho v 4 mol.l-1 HCl v pomere 3 : 1.
Na stanovenie sme použili 2 súbory nukleotidov, a to ribonukleotidy ATP, GTP, CTP, UTP
a deoxyribonukleotidy dATP, dGTP, dCTP a dTTP.
ATP-ázovú aktivitu sme stanovovali v závislosti od prítomnosti DNA (reakčná zmes
bez DNA; s jednovláknovou DNA bakteriofága ΦX174 s koncentráciou v reakčnej zmesi 6,4
µg/ml; s dvojvláknovou DNA bakteriofága BFK20 s koncentráciou v reakčnej zmesi 6,4
µg/ml) v časových intervaloch 0, 15, 30, 45 a 60 minút. Celkový objem reakčnej zmesi bol
300 µl a koncentrácia proteínu gp41HN v reakčnej zmesi 0,11 mg/ml. V uvedených časových
intervaloch sme odoberali 50 µl alikvoty, ku ktorým sme pridali 800 µl malachitmolybdénanovho roztoku a po 1 minúte sme reakciu zastavili pridaním 100 µl 34 % citrónanu
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sodného, zmerali absorbanciu pri 660 nm a množstvo uvoľneného fosforečnanu sme stanovili
zo štandardnej kalibračnej krivky, ktorú sme získali z nameraných hodnôt absorbancie
vzostupnej koncentrácie Na3PO4.
Ostatné NTP-ázové aktivity sme testovali v prítomnosti jednovláknovej DNA
bakteriofága ΦX174 s koncentráciou v reakčnej zmesi 6,4 µg/ml v časovom intervale 60
minút. Celkový objem reakčnej zmesi bol 110 µl a koncentrácia proteínu gp41HN v reakčnej
zmesi 0,11 mg/ml.

Výsledky a diskusia
Počas predchádzajúcich výskumov v našom laboratóriu sa testovala expresia
rekombinantného proteínu gp41HN pri rôznych teplotách v LB médiu. Z výsledkov však
vyplývalo, že v prípade vyššej expresie ostávala väčšina proteínu v nerozpustnej frakcii vo
forme inklúznych teliesok. Pri ich denaturácii a následnej renaturácii často dochádza
k zmenám v štruktúre proteínu. Preto bola potrebná ďalšia optimalizácia podmienok expresie.
Z tohto dôvodu sme zvolili na expresiu proteínu TB médium. Výslednú expresiu replikačného
proteínu gp41HN sme analyzovali v SDS-polyakrylamidovom géle. Zistili sme, že aj v tomto
prípade ostávala iba menšia časť proteínu v rozpustnej frakcii, ale napriek tomu sme proteín
izolovali pomocou afinitnej chromatografie na kobaltovom nosiči. Výsledkom bol prečistený
rekombinantný proteín gp41HN s molekulovou hmotnosťou 57,9 kDa (Obr. 1).
1

2

3

4

5

6

Obr. 1 SDS-PAGE. Izolácia exprimovaného proteínu gp41HN.
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Dráhy: 1 – štandard molekulových hmotností (Fermentas, #SM0431), 2 – neindukovaná kontrola, 3 – bunkový
lyzát, 4 – supernatant po centrifugácii sonifikovaných buniek, 5 – sediment po centrifugácii sonifikovaných
buniek, 6 – izolovaný proteín gp41HN

Testovali sme ATP-ázovú aktivitu izolovaného proteínu v závislosti od typu DNA
pridanej do reakčnej zmesi. Zistili sme, že jednovláknová DNA bakteriofága ΦX174
v reakčnej zmesi výrazne stimuluje ATP-ázovú aktivitu. Menší vplyv na zvýšenie aktivity sme
zaznamenali v prítomnosti dvojvláknovej DNA bakteriofága BFK20 v reakčnej zmesi. ATPázová aktivita bez DNA je asi 1,5-násobne nižšia v porovnaní s aktivitou nameranou pri
jednovláknovej DNA. Helikázy rodiny SF1 sa viažu na DNA prostredníctvom hydrofóbnych
interakcií s bázami, čím je umožnená translokácia iba po jednovláknovej DNA. Napriek tomu,
helikázy rodiny SF2 sa viažu nešpecificky na fosfodiesterovú kostru DNA, čo umožňuje
väzbu helikáz na jednovláknovú i dvojvláknovú molekulu DNA [7]. S týmto faktom korelujú
naše výsledky, keďže stimulačný účinok na ATP-ázovú aktivitu študovaného proteínu
gp41HN z rodiny SF2 bol potvrdený v prítomnosti oboch typov DNA molekúl (Obr. 2).

Obr. 2 Grafické znázornenie ATP-ázovej aktivity v závislosti od typu DNA a času.

Zamerali sme sa aj na experimentálne zistenie aktivity s ostatnými nukleotidmi
v prítomnosti jednovláknovej DNA bakteriofága ΦX174 v reakčnej zmesi. Výsledné hodnoty
uvoľneného fosforečnanu dokazujú, že GTP-ázová aktivita je v porovnaní s ATP-ázovou
aktivitou asi 4-x nižšia, CTP-ázová asi 10-x nižšia a UTP-ázová až 18-x nižšia. Najvyššiu
aktivitu pri dNTP sme očakávali u dATP, čo sa aj experimentálne potvrdilo. Aktivity s dGTP,
dCTP a dTTP sú v priemere 3-5x nižšie v porovnaní s dATP-ázovou aktivitou. Porovnanie
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NTP-ázovej aktivity proteínu gp41HN v prítomnosti ostatných nukleotidov je znázornené na
Obr. 3.

Obr. 3 Porovnanie NTP-ázových aktivít proteínu gp41HN v prítomnosti rôznych
ribo- a deoxyribonukleotidov.

Záver
ORF41 bakteriofága BFK20 kódujúci predpokladanú helikázu sme exprimovali
v expresnom systéme pET. Nadprodukovaný rekombinantný proteín gp41HN sme izolovali
afinitnou chromatografiou na kobaltovom nosiči. Zistili sme, že aktivita spojená s hydrolýzou
NTP na NDP pri ktorej dochádza k uvoľňovaniu anorganického fosforečnanu, je zo všetkých
ribonukleotidov a deoxyribonukleotidov preukázateľne najvyššia u ATP a dATP. ATP-ázová
aktivita je stimulovaná v prítomnosti DNA, pričom najvýraznejší účinok sme pozorovali v
prítomnosti jednovláknovej DNA bakteriofága ΦX174.

Poďakovanie
Práca bola vypracovaná v Laboratóriu genomiky na Ústave molekulárnej biológie
SAV, pod odborným vedením RNDr. Nory Halgašovej, PhD. Experimentálna časť bola
financovaná z grantových prostriedkov grantov APVV-0098-10 a VEGA 2/0110/11.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Woese, C. R. (1987) Microbiol. Rev. 51(2), p. 221

[2]

Bukovska, G., Klucar, L., Vlcek, C., et al. (2006) Virol. 348, p. 57

[3]

Koptides, M., Barák, I., Šisová, M., et al. (1992) J. Gen. Microbiol. 138, p. 1387

[4]

Tuteja, N., Tuteja, R. (2004) Eur. J. Biochem. 271, p. 1849

[5]

Sambrook, J., Fritsch, E. F., Maniatis, T. (1989) Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.

464

BIOLÓGIA

[6]

Lanzetta, P. A., Alvazer, L. J., Reicnach, P. S., et al. (1979) Anal. Biochem. 100(1), p.
95

[7]

Singleton, M. R., Wigley, D. B. (2002) J. Bacteriol. 184(7), p. 1819

465

BIOLÓGIA

Optimalizácia expresie biologicky aktívneho rekombinantného endolyzínu
bakteriofága phiBP
Lívia Medžová1, Gabriela Bukovská2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej
biológie, Mlynská dolina, 824 15 Bratislava, Slovenská republika; liviamedzova@yahoo.com
2
Ústav molekulárnej biológie SAV, Oddelenie genomiky a biotechnológií, Laboratórium
genomiky, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava 45, Slovenská republika

Abstrakt
S rastúcim celosvetovým výskytom baktérií rezistentnými voči antibiotikám práve bakteriofágové
endolyzíny predstavujú veľmi sľubnú novú alternatívu v boji proti infekčným ochoreniam. Bakteriofág phiBP je
lyzogénny fág kmeňa Paenibacillus polymyxa CCM 7400. Predpokladaný gén endolyzínu bakteriofága phiBP sa
nachádza na ORF 1.2 izolovaného EcoRI fragmentu. Predpokladaná veľkosť proteínu je 331 aminokyselín a Mh
37,6 kDa. Na základe bioinformatickej analýzy sme pre endolyzín phiBP identifikovali výraznú homológiu s
endolyzínmi z Bacillus spp. a glykozylhydrolázovou lytickou doménou. V predkladanej práci experimentálne
charakterizujeme expresiu rekombinantného endolyzínu bakteriofága phiBP a jeho lytickú aktivitu. Pripravili
sme konštrukty pETE-A a pETE-B s naklonovaným endolyzínom bakteriofága phiBP. Optimalizovali sme
expresiu rekombinantného proteínu pri teplotách kultivácie 37°C, 30°C a 18°C a získali sme enzymaticky
aktívny endolyzín bakteriofága phiBP v rozpustnej frakcii. Lytickú aktivitu sme dokázali pomocou difúznej
metódy.

Kľúčové slová: bakteriofág; endolyzín; expresia proteínov; lytická aktivita

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnej dobe stále narastá znepokojenie nad globálnym šírením multirezistencie na
antibiotiká medzi ľudskými a zvieracími patogénmi a je všeobecne známa potreba nových
účinných antibakteriálnych látok na potlačenie ich výskytu. S rastúcou celosvetovou
prevalenciou baktérií odolných voči antibiotikám predstavujú bakteriofágové endolyzíny
veľmi sľubnú novú alternatívnu triedu antibakteriálnych látok vhodných na liečbu infekcií
spôsobených baktériami rezistentnými na antibiotiká. Na rozdiel od antibiotík, bakteriofágové
endolyzíny vykazujúselektívny účinok na špecifické patogénne baktérie bez ovplyvnenia
okolitých komenzálnych mikroflór. Dostupnosť nových lyzozýmov a iných lytických
enzýmov (endolyzínov) má veľký význam aj pre mnohé iné aplikácie v biotechnológiách,
procesoch konzervácie, potravinárskom odvetví a v neposlednom rade aj vo farmaceutickom
priemysle [1].
Študované endolyzíny z bakteriofágov infikujúcich G (+) hostiteľov sa vyznačujú
zväčša dvojdoménovou modulárnou štruktúrou proteínu, ktorá pozostáva z N-koncovej
katalytickej domény a C-koncovej väzobnej domény. Endolyzíny rozdeľujeme do piatich
skupín na: (A) N-acetylmuramidázy (lyzozýmy), (B) N-acetyl-β-D-glukozaminidázy
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(glykozidázy),

(C)

N-acetylmuramoyl-L-alanín

amidázy,

(D)

L-alanoyl-D-glutamát

endopeptidázy a (E) špecifické endopeptidázy [2].
Bakteriofág phiBP je lyzogénny fág, ktorý ako jediného hostiteľa infikuje
Paenibacillus polymyxa CCM 7400, z ktorého lyzátu bol izolovaný. Patrí pravdepodobne
k zriedkavým „vir mutantom“. Genóm phiBP predstavuje dvojvláknovou DNA o veľkosti 43
kilobázových párov (kbp). Na základe morfológie bol bakteriofág phiBP zaradený do čeľade
Siphoviridae rad Caudovirales. Predpokladaný gén pre endolyzín bakteriofága phiBP sa
nachádza na ORF (open reading frame) 1.2, má veľkosť 993 bp (EMBL, FN538971).
Na základe bioinformatickej analýzy sme pre endolyzín phiBP identifikovali výraznú
homológiu s endolyzínmi z Bacillus spp.a s glykozylhydrolázovou lytickou doménou [3].
V predkladanej práci sme klonovali gén pre endolyzín bakteriofága phiBP do
expresného vektora pET28a+ a exprimovali sme rekombinantný proteín v systéme E.coli.
Lytickú aktivitu exprimovaných proteínov sme potvrdili experimenálne.

Materiál a metódy
Príprava konštruktu: Purifikovaná genómová DNA bakteriofága phiBP bola použitá
ako templát v PCR reakcii. Pomocou PCR sme amplifikovali fragmenty endolyzínu phiBP: A
o veľkosti 1007 bp a B o veľkosti 1014 bp. Primery použité na amplifikáciu fragmentu A, pre
konštrukt pETE-A, obsahovali štiepne miesta restrikčných endonukleáz NcoI a SalI. Primery
použité na amplifikáciu fragmentu B, pre konštrukt pETE-B, obsahovali štiepne miesta
restrikčných endonukleáz NdeI a PCR produkty boli prečistené PCR Purification Kit
(Qiagen), poštiepené restrikčnými endonukleázami (NEB) a klonované do linearizovaného
expresného vektora pET28a+. Proteín endolyzínu phiBP bol exprimovaný ako fúzny proteín
s C koncovou HisTag kotvou (pETE-A) a s N koncovou HisTag kotvou (pETE-B).
Indukcia expresie: Ligačnou zmesou pre konštrukty pETE-A a pETE-B sme
transformovali kompetentné bunky E.coli XL1-Blue a transformantov sme selektovali na
Luria-Bertani (LB) tuhom médiu s obsahom kanamycínu (100 µg/ml). Plazmidy sme izolovali
varnou minimetódou a analyzovali štiepením s restrikčnými endonukleázami NcoI, SalI
a NdeI, SalI. Kmeň E.coli BL21(DE3) sme transformovali izolovanými konštruktami pETE-A
a pETE-B (Qiagen plasmid mini kit). Bunky pre expresiu sme kultivovali v Terrific Broth
(TB) médiu a expresiu proteínu endolyzínu sme optimalizovali pre teplotu 37°C, 30°C
a 18°C. Bunky E.coli BL21(DE3) sme kultivovali pri 37°C na rotačnej trepačke do
dosiahnutia OD (A600) = 0,4 - 0,5. Expresiu endolyzínu bakteriofága phiBP sme indukovali
pridaním IPTG (izopropyl-β-D-1-tiogalaktopyranozid) do výslednej koncentrácie 0,5 mmol.l-1
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a následným kultivovaním buniek pri teplote 37°C, 30°C po dobu 3 hodín alebo 18°C po
dobu 16 hodín. Narastenú kultúru sme centrifugovali (15 min/6000xg), premyli 0,9% NaCl
a zamrazili pri -20°C do analýzy. Bunky sme sonifikovali 8x10 sek s 1 min prestávkami,
odobrali sme celkový lyzát a supernatant po centrifugácii a vzorky sme analyzovali na 10%
SDS-polyakrylamidovom géli (PAGE).
Difúzna metóda stanovenia lytickej aktivity: Ako substrát sme použili
autoklávované bunky Paenibacillus polymyxa CCM 7400, pripravené podľa postupu [4]. K
20 ml 0,5% rozvarenej agarózy sme pridali 1 ml 20% substrátu buniek, tak aby výsledná
koncentrácia buniek bola 1% a vyliali na platňu. Do vyrezaných jamiek sme nanášali 30 µl
supernatantu zo vzoriek po indukcii expresie endolyzínu pri 37°C, 30°C, 18°C a platňu sme
inkubovali cez noc pri 30°C.

Výsledky a diskusia
Pripravili sme koštrukty pETE-A o veľkosti 6247 bp a konštrukt pETE-B o veľkosti
6310 bp s naklonovaným génom 993 bp pre endolyzín bakteriofága phiBP (Obr.1). Z pETE-A
sa exprimuje endolyzín phiBP fúzovaný s HisTag kotvou na C konci (37,6 kDa) a z pETE-B
endolyzín fúzovaný s HisTag kotvou na N konci (38,1 kDa). Správnosť konštruktov sme
overili restrikčnou analýzou pomocou endonukleáz NcoI, SalI a NdeI, SalI.

T7 ter

T7 ter
f1 origin

f1 origin

HIS TAG C

SalI (180)

Sal I (180)

endolyzín PhiBP

endolyzín phiBP

Kan

Kan

NdeI (1180)

trombin

Nco I (1175)

HisTAG N

rbs
T7 prom

pETE-A
6247 bp

rbs

pETE- B

lac operator

6310 bp

T7 prom
lac operator

ori

ori
lacI

lacI

Obr.1 Konštrukty pETE-A (pET28a+, endolyzín phiBP, C koncová HisTag kotva) pETE-B (pET28a+,
endolyzín phiBP, N koncová HisTag kotva)

Na základe restrikčnej analýzy izolovaných rekombinantných plazmidov sme pre oba
konštrukty vybrali dva klony pETE-A/1, pETE-A/5 a pETE-B/1, pETE-B/10, ktorými boli
transformované bunky E.coli BL21(DE3). Pre nadexpresiu proteínu endolyzínu sme zvolili
podmienky: kultivačné médium TB ( nárast buniek do OD(A600) 0,4 – 0,5, indukcia 0,5
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mmol.l-1 IPTG po dobu 3 hodiny pre teplotu kultivácie 37°C (Obr. 2A) a 30°C a po dobu 16
hodín pre 18°C (Obr. 3A,B). Vzorky celkového lyzátu a supernatantu z jednotlivých frakcií
sme analyzovali na 10% PAGE. Ako kontrolu sme použili bunky E.coli BL21(DE3) s
pET28a+ s pridaním IPTG alebo bez IPTG (Obr. 2B).
A

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

B

9.

1.

2.

3.

4.

5.

37,6 kDa

Obr.2 10% SDS-PAGE
A: 1. štandard SMO431 (Fermentas) 2. pETE-A/1 supernatant (37°C) 3. pETE-A/1 lyzát (37°C) 4. pETE-A/1
supernatant (37°C, - IPTG) 5. pETE-A/1 lyzát (37°C, - IPTG) 6. pETE-A/5 supernatant (37°C) 7. pETE-A/5
lyzát (37°C) 8. pETE-A/5 supernatant (37°C, - IPTG) 9. pETE-A/5 lyzát (37°C, - IPTG)
B: 1. štandard SMO431 (Fermentas) 2. pET28a+ supernatant (37°C) 3. pET28a+ lyzát (37°C)
4. pET28a+ supernatant (37°C, - IPTG) 5. pET28a+ lyzát (37°C, - IPTG)

A

37,6 kDa

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

B

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

38,1 kDa

Obr.3 10% SDS-PAGE
A: 1. štandard SMO431 (Fermentas) 2. pETE-A/1 lyzát (30°C) 3. pETE-A/1 supernatant (30°C) 4. pETE-A/5
lyzát (30°C) 5. pETE-A/5 supernatant (30°C) 6. pETE-A/1 lyzát (18°C) 7. pETE-A/1 supernatant (18°C) 8.
pETE-A/5 lyzát (18°C) 9. pETE-A/5 supernatant (18°C)
B: 1. štandard SMO431(Fermentas) 2. pETE-B/1 lyzát (30°C) 3. pETE-B/1 supernatant (30°C) 4. pETE-B/10
lyzát (30°C), 5. pETE-B/10 supernatant (30°C) 6. pETE-B/1 lyzát (18°C) 7. pETE-B/1 supernatant (18°C) 8.
pETE-B/10 lyzát (18°C) 9. pETE-B/10 supernatant (18°C)
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Lytickú aktivitu exprimovaného endolyzínu bakteriofága phiBP ako fúzneho proteínu
s C koncovou HisTag kotvou (pETE-A) a s N koncovou HisTag kotvou (pETE-B) sme
stanovili pomocou difúznej metódy v rozpustnej frakcii supernatantov vzoriek. Lytickú
aktivitu sme identifikovali po 16 hodinách vo všetkých nanášaných frakciách vo forme čírej
zóny (Obr.4). Ako kontrolu sme použili frakciu E.coli BL21(DE3) s pET28a+ (37°C, +IPTG).
Kontrola lytickú aktivitu nevykazovala (Obr.4-K).

Obr. 4 Difúzna metóda K - pET28a+ (37°C, +IPTG) 1. pETE-A/5 (37°C) 2. pETE-A/5 (30°C) 3. pETEA/5 (18°C) 4. pETE-B/10 (30°C) 5. pETE-B/10 (18°C)

Záver
Pripravili sme konštrukty pETE-A a pETE-B s naklonovaným endolyzínom
bakteriofága phiBP. Optimalizovali sme expresiu rekombinantného proteínu pri teplotách
kultivácie 37°C, 30°C a 18°C a získali sme enzymaticky aktívny endolyzín bakteriofága
phiBP v rozpustnej frakcii. Lytickú aktivitu sme dokázali pomocou difúznej metódy.
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Abstrakt
Molekulárna evolúcia tetraploidných pšeníc doposiaľ nebola preskúmaná. Existujú dve línie
tetraploidných pšeníc: línia nesúca genómy AABB a línia s genómami AAGG. Donorom A genómu oboch línií
bola diploidná pšenica Triticum urartu, ale neexistujú diploidní predkovia genómov B a G. Tieto genómy sa
vyvinuli pravdepodobne z S genómu Aegilops speltoides, táto teória však nebola definitívne potvrdená. Naším
cieľom je objasniť molekulárnu evolúciu tetraploidných pšeníc a nájsť pravdepodobných predkov genómov B
a G. Pomocou molekulárnych markerov tiež sledujeme diverzitu v rámci rodu Secale. Na realizáciu
experimentov sme navrhli metódu TERGAP. V prvom kroku sme hľadali polymorfné markery špecifické pre B
a G genóm a pre jednotlivé poddruhy tetraploidných pšeníc a druhy raže. Identifikovali sme 3 polymorfizmy
špecifické pre G genóm, 9 pre B genóm, polymorfizmy špecifické pre poddruhy Triticum timopheevii subsp.
timopheevii, T. turgidum subsp. polonicum, T. turgidum subsp. turgidum, T. turgidum subsp. dicoccoides. Pre
vybrané druhy raže sme zatiaľ nedetekovali špecifické polymorfizmy.

Kľúčové slová: tetraploidné pšenice; Aegilops; Secale; TERGAP; B genóm; G genóm

Úvod a formulácia cieľa
Evolúcia pšenice je dlhý a komplexný dej. Jej začiatok datujeme do obdobia pred 80
miliónmi rokov, kedy došlo k rozdeleniu rodiny tráv na dve vetvy. Podrodina tráv Pooideae,
do ktorej patria aj kultúrne obilniny, sa zaradila do spoločnej vetvy s podrodinami
Bambusoideae a Ehrhartoideae. Pred približne 35 miliónmi rokov sa podrodina Pooideae
rozdelila na dva kmene: Triticeae a Poeae [1, 2]. Línia jačmeňa (Hordeum) sa oddelila od
línií pšenice (Triticum) a mnohoštetov (Aegilops) približne pred 11 miliónmi rokov, línia raže
(Secale) sa oddelila približne pred 7 miliónmi rokov [2]. Pred 500-600 tisíc rokmi došlo
k tetraploidizácii divých pšeníc, čo predstavovalo veľký zlom v ich evolúcii [3]. Pred asi 8000
rokmi nastala u domestikovaných tetraploidných pšeníc ďalšia polyploidizácia, ktorá zvýšila
počet chromozómových sád zo štyroch na šesť, čím vznikli hexaploidné druhy [4]. Hlavný
vývoj kmeňa Triticeae bol definovaný práve odlíšením od spoločného diploidného predka na
diploidnej úrovni a konvergenciou na polyploidnej úrovni, zahŕňajúcou odlíšené diploidné
genómy. K vzniku polyploidných pšeníc výrazne prispeli rôzne druhy rodu Aegilops, čo
potvrdili klasické analýzy aj moderné molekulárne metódy [5].
Po oddelení evolučnej vetvy raže táto vetva sa ďalej rozdeľovala, na základe
molekulárnych metód založených na porovnávaní repetitívnych sekvencií bolo potvrdené, že
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ako prvý sa oddelil taxón Secale sylvestre. Po S. sylvestre pokračovala evolúcia raže
oddelením taxónu S. cereale, s ktorého sa neskôr vyštiepil S. vavilovii. Za najmladší druh raže
je v súčasnosti považovaný S. strictum [6]. Rod Secale má v haploidnom stave 7
chromozómov patriacich do genómu R.
Jednotlivé genómy pšeníc a mnohoštetov vznikli počas evolúcie chromozómovými
prestavbami. U diploidných druhov sa vykytujú genómy A (pšenica), D, S, M, C, U, N a T
(Aegilops). U polyploidných druhov boli objavené genómy B a G, ktoré sa však nevyskytujú
u žiadneho z diploidných taxónov. Za donora A genómu pre polyploidné pšenice je
považovaný ich diploidný príbuzný Triticum urartu . Donorom B a G genómov bol
pravdepodobne Aegilops speltoides, nositeľ genómu S, z ktorého sa tieto genómy vyvinuli
chromozómovými prestavbami [7].
Keďže na otázky týkajúce sa evolúcie a predkov tetraploidných pšeníc zatiaľ
neexistujú celkom jasné odpovede, rozhodli sme sa na molekulárnej úrovni zrekonštruovať
ich evolúciu a tak zistiť, ktoré taxóny sa podieľali na ich vzniku. Naším cieľom je pomocou
metódy TERGAP získať dĺžkové polymorfizmy typické pre B a G genómy a pre jednotlivé
taxóny. Tieto polymorfizmy použijeme na tvorbu špecifických SCAR markerov, pomocou
ktorých polymorfizmy identifikujeme v genómoch diploidných mnohoštetov. Molekulárna
metóda TERGAP je na identifikáciu takýchto polymorfizmov vhodná, pretože je založená na
použití dvoch primerov s rôznym zameraním. Jeden z primerov bol odvodený z génov
rezistencie (alebo z ich analógov) a druhý primer bol odvodený z retrotranspozónov typu
Claudia a Jeli. Výber primerov odvodených z takýchto regiónov DNA je odôvodnený tým, že
každý pšeničný aj ražný

taxón obsahuje gény rezistencie alebo ich analógy a až 80%

pšeničného genómu a 92% genómu raže tvoria repetitívne sekvencie, medzi ktoré patria aj
retrotranspozóny, čo spôsobuje problémy s pokrytím celého genómu pri použití klasických
markerových systémov, napríklad AFLP [7] alebo mikrosatelitov [8], ktoré sa bežne
používajú na detekciu diverzity u obilnín. Na štúdium evolúcie jednotlivých pšeničných
genómov sa dajú aplikovať taktiež cytologické metódy [9, 10]. Efektívne sú aj metódy
využívajúce spojenie molekulárnych a cytologických markerových systémov [11], čo dáva
možnosť vzniku množstva ďalších výskumných metód.

Materiál a metódy
V experimentoch sme pracovali s 51 vzorkami tetraploidných pšeníc a s 19 vzorkami
raže. Vzorky sme izolovali pomocou extrakčného roztoku CTAB [200 mmol.l-1 Tris-HCl (pH
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8.0), 1,4 mol.l-1 NaCl, 20 mmol.l-1 EDTA, 2% (w/v) CTAB, 0,2% (v/v) 2-merkaptoetanol] a
kitu High Pure PCR Product Purification Kit (Roche) zo zŕn pšeničných poddruhov Triticum
timopheevii subsp. timopheevii (TIM), Triticum timopheevii subsp. armeniacum (ARM),
Triticum turgidum subsp. dicoccoides (DCS), Triticum turgidum subsp. dicoccum (DIM),
Triticum turgidum subsp. ispahanicum (ISP), Triticum turgidum subsp. turgidum (TRG),
Triticum turgidum subsp. carthlicum (CAR), Triticum turgidum subsp. durum (DUR),
Triticum turgidum subsp. turanicum (TRN) a Triticum turgidum subsp. polonicum (PLN);
a z druhov raže Secale cereale, S. sylvestre, S. vavilovii a S. strictum.
Na analýzu vzoriek sme použili metódu TERGAP. Keďže sme sa chceli vyhnúť
nešpecifickým produktom, použili sme hot start polymerázu TrueStart Taq (Fermentas).
Reakčná zmes pre TERGAP pozostávala z nasledovných komponentov: 1 × zmes PCR pufrov
1:1 (GoTaq, Promega; TrueStart, Fermentas); 1 U Taq polymerázy (TrueStart, Fermentas); 2,0
mM MgCl2; 0,25 mM dNTP; 0,4 µM primerov a 30 ng templátovej DNA v celkovom objeme
12,5 µl.
Optimalizovali sme PCR cyklus s nasledovnými teplotnými charakteristikami: úvodná
denaturácia pri 95°C (2 min); 34 cyklov s teplotami 94°C (45 sek), 54°C (45 sek), 72°C (2
min), záverečná polymerizácia pri 72°C (7 min).
Výsledky TERGAP amplifikácie sme hodnotili elektroforeticky na 1,5% agarózovom
géli, fragmenty sme separovali 2,5 h pri konštantnom napätí 100 V (3,5 V/cm vzdialenosti
elektród).

Výsledky a diskusia
V našich experimentoch sme analyzovali 51 vzoriek patriacich do 10 poddruhov
tetraploidných pšeníc a 19 vzoriek patriacich do štyroch druhov raže. Celkovo sme doposiaľ
vyhodnotili 20 reakcií TERGAP, pričom v každej z nich bola použitá iná kombinácia
primerov. Vo vyhodnocovaných reakciách sme hľadali polymorfizmy špecifické pre B a G
genómy, ako aj pre jednotlivé poddruhy pšenice a druhy raže. Zistili sme, že použité
primerové kombinácie rozoznávajú celkovo 3 špecifické polymorfizmy pre G genóm (obr. 1,
2) a 9 špecifických polymorfizmov pre B genóm (obr. 2, 4, 6), z čoho tri polymorfizmy boli
dĺžkové a 7 polymorfizmov spočívalo v prítomnosti/neprítomnosti bandu určitej molekulovej
hmotnosti. Tiež sa nám podarilo objaviť polymorfizmy špecifické pre poddruhy Triticum
timopheevii subsp. timopheevii (obr. 4), T. turgidum subsp. polonicum (obr. 3), T. turgidum
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subsp. turgidum, T. turgidum subsp. dicoccoides (obr. 5)

a špecifický polymorfizmus

spoločný pre poddruhy T. turgidum subsp. dicoccum a T. turgidum subsp. ispahanicum.
Zaujímavé je zistenie, že dve vzorky z poddruhu T. turgidum subsp. dicoccum
(pochádzajúce zo Slovenska) sa líšia od ostatných vzoriek tohto druhu. Líšia sa práve
neprítomnosťou dvoch rôznych polymorfizmov špecifických pre B genóm. Je teda
pravdepodobné, že tento polymorfizmus sa u ostatných analyzovaných vzoriek vyvinul až po
oddelení slovenských genotypov. Je tiež možné, že tieto dva slovenské genotypy sú hybridné,
čo by mohlo vysvetľovať ich odlišnosť od ostatných vzoriek daného poddruhu.
U analyzovaných druhov raže sa nám zatiaľ nepodarilo detekovať polymorfizmy
špecifické pre jednotlivé druhy, to ale neznamená, že metóda TERGAP bola neúspešná, nami
analyzované primerové kombinácie nedetekujú taxón-špecifický polymorfizmus u raže a to
znamená, že je potrebné analyzovať viac kombinácií primerov. Naše experimenty však
potvrdili existenciu medzidruhovej aj vnútrodruhovej diverzity u nami vybraných vzoriek.
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Obr. 1 Ukážka molekulárneho markera špecifického pre G genóm (šípka). Poradie vzoriek: 1-5 Triticum timopheevii subsp. armeniacum, 6-10 – Triticum timopheevii subsp. timopheevii, 11–15 – Triticum
turgidum subsp. dicoccoides, 16 – Triticum turgidum subsp. dicoccum, L – štandard molekulových hmotností.
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Obr. 2 Molekulárne markery špecifické pre G genóm (biela šípka) a pre B genóm (červená šípka). Poradie
vzoriek: 1-5 - Triticum timopheevii subsp. armeniacum, 6-10 – Triticum timopheevii subsp. timopheevii, 11–15 –
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Triticum turgidum subsp. dicoccoides, 16 – Triticum turgidum subsp. dicoccum, L – štandard molekulových
hmotností.
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Obr. 3 Molekulárny marker špecifický pre poddruh Triticum turgidum subsp. polonicum (šípka). Poradie
vzoriek: 1–4 – T. turgidum subsp. turanicum 5 –kamut, 6–10 – T. turgidum subsp. polonicum, 11 –Aegilops
cylindrica, 12 – T. urartu, 13 – T. urartu, 14 – negat. kontrola, L – štandard molekulových hmotností.
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Obr. 4: Ukážka molekulárnych markerov špecifických pre B genóm (biela šípka) a pre poddruh T. timopheevii
subsp. timopheevii (červená šípka). Poradie vzoriek: 1-5 – T. timopheevii subsp. armeniacum, 6–10 – T.
timopheevii subsp. timopheevii, 11-1 5- T. turgidum subsp. dicoccoides, 16 – T. turgidum subsp. dicoccum, L –
štandard molekulových hmotností.
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Obr. 5: Ukážka molekulárnych markerov špecifických pre B genóm (červená šípka) a pre poddruh T. turgidum
subsp. dicoccoides (biele šípky). Poradie vzoriek: 1–5 –T. timopheevi subsp. armeniacum, 6–10 – T. timopheevi
subsp. timopheevi, 11–15 – T. turgidum subsp. dicoccoides, L – štandard molekulových hmotností.

Záver
Metóda TERGAP bola pri našich analýzach úspešná a mohla byť úspešná aj pri
analýze vzoriek mnohoštetov (Aegilops), ktoré plánujeme využiť na rekonštrukciu evolúcie
tetraploidných pšeníc. Podarilo sa nám identifikovať 3 polymorfizmy špecifické pre G genóm
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a 9 polymorfizmov špecifických pre B genóm. Taxón špecifické polymorfizmy sme
identifikovali u štyroch z desiatich poddruhov pšenice (Triticum timopheevii subsp.
timopheevii, T. turgidum subsp. polonicum, T. turgidum subsp. turgidum, T. turgidum subsp.
dicoccoides) a jeden polymorfizmus bol spoločný pre dva poddruhy (T. turgidum subsp.
dicoccum a T. turgidum subsp.ispahanicum). Pre druhy raže Secale cereale, S. vavilovii, S.
strictum a S. sylvestre sa nám nepodarilo nájsť taxón-špecifické polymorfizmy, to však
neznamená, že naša metóda u raže zlyhala.
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Kalmodulín interaguje s C-terminálnou oblasťou glycínového transportéra
GlyT1
Andrea Miháliková, František Jurský
Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Laboratórium neurobiológie,
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava, Slovenská republika, andrea.mihalikova@savba.sk

Abstrakt
Glycín je jedným z hlavných neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme. Podieľa sa najmä na
inhibičnej neurotransmisii sprostredkovanej glycínovými receptormi, ale aj na excitačnej neurotransmisii
sprostredkovanej NMDA receptormi. Lokálna koncentrácia glycínu je regulovaná činnosťou dvoch glycínových
transportérov - GlyT1 a GlyT2. Úlohou GlyT1 v blízkosti NMDA komplexu je udržiavanie koncentrácie glycínu
pod saturačnou hladinou NMDA receptora, čím sa tento transportér podieľa na regulácii excitačnej
neurotransmisie. Zistili sme, že C-terminálna oblasť GlyT1 interaguje s kalmodulínom na vápniku závislým
spôsobom. Región zodpovedný za túto interakciu sa nachádza v oblasti distálne od transmembránového úseku 12
GlyT1. Model potvrdzuje možnosť existencie amfipatického helixu v tejto oblasti, pričom je známe, že práve
tento typ helixu je potrebný pre interakciu kalmodulínu s jeho substrátmi. Naše výsledky naznačujú, že toto
väzobné miesto môže slúžiť ako miesto interakcie GlyT1 s proteínmi ako kalmodulín, kalpain, alebo rôznymi
kinázami.

Kľúčové slová: transportéry neurotransmiterov; GlyT1; kalmodulín

Úvod a formulácia cieľa
Glycín je jedným z hlavných neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme
(CNS), kde sa podieľa ako na inhibičnej, tak aj na excitačnej neurotransmisii. Na inhibičnej
neurotransmisii sa podieľa prostredníctvom strychnín-senzitívnych glycínových receptorov
(GlyR) a na excitačnej prostredníctvom N-metyl-D-aspatrátových (NMDA) receptorov [1, 2].
Na NMDA receptoroch pôsobí glycín ako koagonista glutamátu, čo znamená, že k aktivácii
receptora je potrebná väzba oboch týchto molekúl súčasne. Donedávna sa predpokladalo, že
glycín je hlavným koagonistom glutamátu na NMDA receptoroch, avšak nedávne štúdie
naznačujú, že túto funkciu môže plniť aj D-serín [3, 4, 5].
Pre správnu funkciu CNS je dôležitá presná regulácia koncentrácie neurotransmiterov
na synapse. Túto reguláciu zabezpečujú transportéry neurotransmiterov. Tieto proteíny sa
nachádzajú

v membránach

neurotransmiterov

zo

neurónov

synaptickej

a gliových

štrbiny

do

buniek

buniek,

a zabezpečujú

čím

znižujú

transport

koncentráciu

neurotransmitera na synapse a ukončujú neurotransmisiu [6]. Transportéry neurotransmiterov
zdieľajú spoločnú

základnú štruktúru. Sú to transmembránové proteíny dvanásťkrát

prechádzajúce membránou, pričom týchto dvanásť transmembránových úsekov je tvorených
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hydrofóbnymi α-helixami. N a C-terminálne oblasti sú orientované intracelulárne [7, 8, 9].
Koncentrácia glycínu je regulovaná činnosťou dvoch glycínových transportérov GlyT1 a GlyT2. Rozdiel medzi nimi spočíva ako v lokalizácii, tak aj vo funkcii. Oba
transportéry sa nachádzajú na inhibičných synapsách obsahujúcich GlyR. GlyT1 je okrem
toho prítomný aj na excitačných, NMDA receptor obsahujúcich, synapsách. Hlavnou úlohou
GlyT1 v blízkosti NMDA komplexu je udržiavanie lokálnej koncentrácie glycínu pod
saturačnou hladinou NMDA receptorov, čím sa tento transportér podieľa na regulácii
excitačnej neurotransmisie [10, 11].
Kalpain je na vápniku závislá proteáza, prítomná v bunkách cicavcov, ako aj mnohých
iných organizmov [12]. Naše nedávne experimenty ukazujú, že N a C-terminálne oblasti
GlyT1 sú substrátom tejto proteázy [13, 14]. Keďže kalpain obsahuje tzv. kalmodulínu
podobnú doménu, substráty kalpainu sú často aj kalmodulín viažuce proteíny. Z toho dôvodu
sme sa rozhodli otestovať schopnosť väzby medzi kalmodulínom a C-terminálnou oblasťou
GlyT1. Zistili sme, že C-terminálna oblasť GlyT1 interaguje s kalmodulínom na vápniku
závislým spôsobom. Región zodpovedný za túto interakciu sa nachádza v oblasti distálne od
transmembránového úseku 12 GlyT1.

Materiál a metódy
Materiál. Fúzny proteín GST-GlyT1C, obsahujúci amiokyseliny F562-I638 myšacieho
glycínového transportéra GlyT1b, bol skonštruovaný v našej predchádzajúcej práci [14].
Kalmodulín-agaróza bola od firmy Sigma.
Príprava

fragmentov

GST-GlyT1C

s použitím

kalpainu.

GST-GlyT1C

imobilizovaný na matrici GST-sefaróza sme štiepili kalpainom v inkubačnom roztoku (25
mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 5 mM CaCl2). Štiepenie prebiehalo 10 minút, pri
laboratórnej teplote, za občasného miešania. Po inkubácii sme matricu trikrát premyli
inkubačným roztokom bez CaCl2 a kalpain sme inaktivovali zmrazením na -70°C po dobu 10
minút. Zmes takto vzniknutých fragmentov (GST-GlyT1C, GST-GlyT1C∆12, GSTGlyT1C∆36, GST-GlyT1C∆72) sme následne eluovali roztokom obsahujúcim 100 mM TrisHCl, pH 7,5; 20 mM glutatión.
Interakcia kalmodulínu s C-terminom GlyT1. Kalmodulín imobilizovaný na
agaróze sme premyli interakčným roztokom (50 mM Tris-HCl, pH 7.5; 50 mM NaCl; 500 µM
CaCl2). Takto pripravenú matricu sme následne inkubovali v interakčnom roztokom
obsahujúcom: (a) GST-GlyT1C, alebo samotný GST; (b) zmes fragmentov GST-GlyT1C
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pripravených pomocou štiepenia kalpainom. Inkubácia prebiehala 30 minút, za stáleho
miešania, pri laboratórnej teplote. Po interakcii sme matricu trikrát premyli v interakčnom
roztoku a následne sme komplex kalmodulín/ligand eluovali roztokom obsahujúcim 50 mM
Tris-HCl, pH 7.5; 50 mM NaCl; 4 mM EGTA. Eluované proteíny sme separovali na 10%
SDS-PAGE a po prenesení na PVDF membránu sme interakciu sledovali pomocou protilátok
proti GST.

Výsledky a diskusia
Na zistenie interakcie medzi GlyT1 a kalmodulínom sme použili metódu pull-down
assay. Kalmodulín imobilizovaný na agaróze sme inkubovali s interakčným roztokom
obsahujúcim C-terminus GlyT1 vo fúzii s GST (GST-GlyT1C). Ako kontrolu sme použili
samotný GST proteín. Po inkubácii sme vzorky premyli, eluovali a separovali v 10% SDSPAGE. Po prenesení na PVDF membránu sme interakciu sledovali pomocou protilátok proti
GST. Výsledky ukazujú, že kalmodulín interaguje s GST-GlyT1C, avšak nie so samotným
GST (obr.1).

Obr. 1 Interakcia kalmodulínu s GST-GlyT1C. Na obrázku vľavo – kontrola. Ako kontrolnú vzorku sme použili
interakčný roztok obsahujúci GST-GlyT1C (dráha 2), alebo samotný GST proteín (dráha 1). Po prenesení
proteínov na membránu sme pomocou protilátok proti GST detegovali GST-GlyT1C, ako aj samotný GST
proteín. Obrázok vpravo – výsledky interakcie. Proteíny boli po interakcii vyeluované, prenesené na membránu
a detegované pomocou protilátok proti GST. Kalmodulín interagoval s GST-GlyT1C, avšak nie so samotným
GST, ktorý bol použitý ako kontrola.

Na bližšiu lokalizáciu miesta interakcie sme použili našu znalosť miest v C-termine
GlyT1, ktoré sú štiepené kalpainom (obr.2a). GST-GlyT1C bol vopred štiepený kalpainom a
výsledná zmes fragmentov bola použitá pri pull-down assay v interakčnom roztoku.
Interakčný

roztok

obsahujúci

tieto

fragmenty

sme

inkubovali

s kalmodulínom

imobilizovaným na agaróze, rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Výsledky ukazujú, že
kalmodulín interaguje s GST-GlyT1C plnej dĺžky a rovnako s proteínmi skrátenými
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o posledných 12 (GST-GlyT1C∆12) a 36 (GST-GlyT1C∆36) aminokyselín (obr.2b).
Kalmodulín však už neinteraguje s fragmentom skráteným o 72 (GST-GlyT1C∆72)
aminokyselín, na základe čoho môžeme miesto interagujúce s kalmodulínom lokalizovať do
oblasti medzi aminokyseliny T567 a T602.
Model

C-terminálnej

oblasti

GlyT1

potvrdzuje

možnosť

existencie

dvoch

amfipatických helixov v tejto oblasti transportéra, pričom je známe, že práve tento typ helixu
je schopný interakcie s kalmodulínom.

∆72

∆36

∆12

Obr. 2 (A) Fúzny proteín GST-GlyT1C. Šípky znázorňujú miesta, v ktorých je proteín štiepený kalpainom.
Šedou farbou je vyznačený fragment interagujúci s kalmodulínom. (B) Na obrázku vľavo – kontrola. Ako
kontrolnú vzorku sme použili interakčný roztok obsahujúci kalpainom štiepené fragmenty GST-GlyT1C, GSTGlyT1C∆12, GST-GlyT1C∆36 a GST-GlyT1C∆72. Po prenesení proteínov na membránu sme pomocou
protilátok proti GST detegovali všetky prítomné fragmenty. Pozn: GST-GlyT1C∆12 migruje v PAGE vyššie ako
GST-GlyT1C plnej dĺžky v dôsledku konformačných zmien, ktoré nastanú po odštiepení posledných 12
aminokyselín. Posledný (neoznačený) fragment vzniká v dôsledku prítomnosti dodatočného štiepneho miesta,
ktorého presnú polohu sa nám však doposiaľ nepodarilo určiť [14]. Obrázok vpravo – výsledky interakcie
kalmodulínu s fragmentmi GST-GlyT1C, GST-GlyT1C∆12, GST-GlyT1C∆36 a GST-GlyT1C∆72. Po interakcii
sme proteíny vyeluovali, preniesli na membránu a detegovali pomocou protilátok proti GST. Kalmodulín
interagoval s fragmentmi GST-GlyT1C, GST-GlyT1C∆12 a GST-GlyT1C∆36.

Záver
V N a C-terminálnych úsekoch glycínových transportérov sa nachádzajú viaceré
regulačné oblasti zodpovedné za ich napojenie na intracelulárne regulačné dráhy. Naše
nedávne experimenty ukazujú, že N a C-terminálne oblasti GlyT1 sú substrátom proteázy
kalpain. Keďže táto proteáza obsahuje tzv. kalmodulínu podobnú doménu, substráty kalpainu
sú často aj kalmodulín viažuce proteíny. Z toho dôvodu sme sa rozhodli otestovať schopnosť
väzby medzi kalmodulínom a C-terminálnou oblasťou GlyT1.
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Zistili sme, že C-terminálna oblasť GlyT1 interaguje s kalmodulínom na vápniku
závislým spôsobom. V C-terminálnom konci GlyT1 sa nám taktiež podarilo približne
lokalizovať

úsek

zodpovedný

za

túto

väzbu.

Tento

sa

nachádza

v blízkosti

transmembránového úseku 12 medzi aminokyselinami T567 a T602 transportéra.
V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na detailnejšiu lokalizáciu aminokyselín
zodpovedných za túto interakciu a taktiež by sme chceli zistiť, či niektorá z podjednotiek
kalpainu, obsahujúca kalmodulínu podobnú doménu, priamo neinteraguje s GlyT1.
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Regulácia génovej expresie v Streptomyces coelicolor A3(2): úloha antisigma faktorov v odpovedi na stres
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Abstrakt
Alternatívne sigma faktory podliehajú v S. coelicolor negatívnej regulácii anti-sigma faktorom
a pozitívnej regulácií anti-anti-sigma faktorom prostredníctvom mechanizmu výmeny partnerov. SCO1241,
SCO1980, SCO3423, SCO6156, SCO6237, SCO6749 a SCO7328 sú anti-sigma faktory s kinázovými
doménami HTPase_c, prostredníctvom ktorých majú potenciál fosforylovať anti-anti-sigma faktory.
Fosforylované anti-anti-sigma faktory neinteragujú s anti-sigma faktormi, ktoré takto môžu interagovať
a inaktivovať sigma faktory. Využitím metód ako bakteriálny dvojhybridný systém, rádioaktívne
a nerádioaktívne in vitro fosforylácie sme dokázali biologickú úlohu kináz SCO1241, SCO1980 a SCO7328.
SCO7328 fosforyluje RsbV a ArsI, čím negatívne reguluje sigma faktory σB a σI, aktivované počas osmotického
stresu. SCO1241 a SCO1980 fosforylujú BldG, čím sa podieľajú na regulácii sporulácie a odpovedí na
osmotický stres.

Kľúčové slová: S. coelicolor; stres; anti-sigma faktory; anti-anti-sigma faktory

Úvod a formulácia cieľa
Streptomycéty sú gram pozitívne pôdne baktérie. Toto prostredie často podlieha
rôznym fyzikálnym, či chemickým zmenám. Zmenou génovej expresie sa dokážu baktérie
prispôsobiť na tieto nepriaznivé podmienky (syntéza proteínov, sekundárnych metabolitov
a pod.).
Regulácia stresovej odpovede v najlepšie preštudovanej gram pozitívnej baktérii B.
subtilis sa stala modelom pre štúdium stresu v S. coelicolor. V stresových podmienkach
dochádza u B. subtilis k aktivácií alternatívneho sigma faktora σB. Túto aktiváciu tvorí
komplexná regulačná sieť proteínových interakcií a reverzibilných fosforylácií [1]. σB, ktorý
je prítomný aj počas nestresových podmienok, je v B. subtilis inaktivovaný anti-sigma
faktorom RsbW [1]. Uvoľnenie σB faktora z komplexu σB - RsbW umožňuje anti-anti-sigma
faktor RsbV, ktorý je v defosforylovanom stave schopný interagovať s RsbW. Fosforylácia,
a zároveň inaktivácia anti-anti-sigma faktora je regulovaná kinázovou aktivitou anti-sigma
faktora RsbW v neprítomnosti stresu a jeho aktivácia je zabezpečená defosforyláciou
prostredníctvom stresom aktivovanej fosfatázy. Tento mechanizmus regulácie ja známy ako
„partner switching“, teda mechanizmus výmeny partnerov [2, 3].
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Obrovský génom S. coelicolor A3 (2) (8,67Mbp) kóduje viac ako 12% regulačných
génov [4]. Sekvenčnou homológiou so stres regulujúcimi proteínmi B. subtilis sa zistilo, že S.
coelicolor kóduje 9 blízkych homológov σB, 45 homológov RsbW a 15 homológov RsbV [1].
σF, σK, σN sú aktivované počas morfologickej diferenciácie [5, 6, 7], σB a σH majú
duálnu úlohu a podieľajú sa na regulácii morfologickej diferenciácie a osmotického stresu [8,
9, 10]. σM a σL majú úlohu v sporulácii [11]. σI sa podieľa na regulácii osmotického stresu
nezávisle na σB a σH [12]. U σG sa zatiaľ nezistila žiadna úloha[13].
V posledných rokoch sa zistilo, že zložitá regulácia génovej expresie sa komplikuje
prepojenosťou stresovej odpovede s diferenciáciou, čo je ešte väčšou výzvou pre štúdium
týchto zaujímavých regulácií.
Cieľom našej práce bolo charakterizovať potenciálne anti-sigma faktory, podieľajúce
sa na regulácii stresovej odpovede prostredníctvom sigma a anti-anti-sigma faktorov.

Materiál a metódy
Pri práci sme využívali bakteriálne kmene E. coli DH5α, E. coli BL21, a E. coli
BTH101, s ktorými sme pracovali v podmienkach podľa protokolu [14]. Gény potenciálnych
anti-sigma faktorov sme amplifikovali metódou PCR z genómu S. coelicolor A3(2)
a špecifických primerov z koncov jednotlivých génov so zavedenými miestami pre restrikčné
endonukleázy XbaI a Acc65I. Rekombinantné plazmidy sme pripravili štandardnými
metódami [14] a izolovali prostredníctvom kitu Qiagen.
Proteínové interakcie in vivo sme študovali prostredníctvom BACTH (bakteriálny
adenylát cyklázový dvojhybridný systém), kde sme postupovali podľa pokynov výrobcu
(Euromedex). Silu proteínovej interakcie sme kvantifikovali podľa [15].
Nadprodukcia a purifikácia proteínov bola vykonaná podľa [16].
Kinázové aktivity anti-sigma faktorov boli študované v in vitro rádioaktívnych
a nerádioaktívnych podmienkach. Rádioaktívne fosforylácie boli študované podľa [17].
Nerádioaktívne fosforylácie boli študované v tých istých podmienkach s použitím
nerádioaktívneho 1 mM ATP a analyzované natívnou 8% PAGE v TAE.
Proteínové interakcie anti-sigma faktorov so sigma faktormi sme verifikovali natívnou
PAGE podľa [18].

Výsledky a diskusia
Študované anti-sigma faktory sme vyberali na základe sekvenčnej homológie s RsbW
a prítomnosti kinázovej domény HTPase_c. Technikami prípravy rekombinantných molekúl
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sme amplifikované DNA fragmenty, ktoré niesli potenciálne anti-sigma faktory po štiepení
s XbaI a Acc65I klonovali v plazmide BACTH systému pKT25. Správnosť sekvencie bola
overená reštrikčnou analýzou a následným sekvenovaním. Gény sme následne klonovali do
ďalších vektorov BACTH systému: pKNT-25, pUT18C a pUT18. Gény sigma faktorov
a anti-anti-sigma faktorov boli obdobne klonované vo vektoroch BACTH systému.
Proteínové interakcie sme študovali kotransformáciami príslušných komplementárnych
plazmidov nesúcich anti-sigma a sigma, resp. anti-sigma a anti-anti-sigma faktory do
selekčného kmeňa E. coli BTH101 a analyzovali na selekčných platniach podľa [15].
Výsledky dvojhybridného systému sú zobrazené v tab. 1 a tab. 2.

Tab. 1 Interakcie sigma a anti-sigma faktorov
AntiSig/Sig
SCO1241
SCO1980
SCO3423
SCO6156
SCO6237
SCO6749
SCO7328

sigB
0
0
0
0
0
0
slabá

sigF
0
0
0
0
0
0
0

sigG
0
0
0
0
0
0
silná

sigH
0
0
0
0
0
0
slabá

sigI
0
0
0
0
0
0
0

sigK
0
0
0
0
0
0
silná

sigL
0
0
0
0
0
0
0

sigM
0
0
0
0
0
0
silná

sigN
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky sú zaznamenané po 48h inkubácií pri 28°C.
Tab. 2 Interakcie anti-sigma s anti-anti-sigma faktormi
antiSig/
anti-anti-Sig
SCO1241
SCO1980
SCO3423
SCO6156
SCO6237
SCO6749
SCO7328

RsbV

ArsI

BldG

SCO0869

silná
stredná
slabá
0
0
slabá
silná

silná
silná
slabá
0
0
silná
silná

silná
silná
0
0
silná
silná
silná

slabá
0
slabá
0
slabá
slabá
silná

Výsledky sú zaznamenané po 48h inkubácií pri 28°C.
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Obr. 1 Meranie sily proteínovej interakcie

Proteínové interakcie z bakteriálneho dvojhybridného systému sme verifikovali
meraním β-galaktozidázovej aktivity (obr. 1). Na základe týchto výsledkov sme s použitím
vektora pET-28a v kmeni E. coli BL21 nadprodukovali a vyizolovali proteíny SCO1241,
SCO1980, SCO3423, SCO6749, SCO7328. Rádioaktívnou in vitro fosforyláciou sme
dokázali, že SCO7328 fosforyluje ArsI a RsbV (Obr. 2) a BldG je fosforylované anti-sigma
faktormi SCO1241 a SCO1980 (obr. 3).

Obr. 2 Fosforylácia ArsI a RsbV kinázou SCO7328. Kináza PrsI je pozitívna kontrola.
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Obr. 3 Rádioaktívna a nerádioaktívna fosforylácia BldG.

Nerádioaktívnou fosforyláciou sa nám podarilo potvrdiť in vitro rádioaktívne
fosforylácie a dokázali sme, že SCO7328 je kinázou pre ArsI a RsbV, a že BldG je
fosforylované SCO1241 a SCO1980. Ako príklad sme na obr. 3 uviedli výsledok
nerádioaktívnej in vitro fosforylácie BldG. Nerádioaktívnou in vitro fosforyláciou je vidieť aj
proteínové komplexy (naznačené šípkou).

Záver
V tejto práci sa nám podarilo dokázať biologickú úlohu anti-sigma faktorov SCO1241,
SCO1980 a SCO7328. SCO7328 fosforyluje anti-anti-sigma faktory RsbV a ArsI, ktoré
pozitívne regulujú osmotickú stresovú odpoveď v dráhe σB-RsbA-RsbV a σI-PrsI-ArsI.
SCO1241 a SCO1980 fosforylujú anti-anti-sigma faktor BldG. BldG je pleiotropný proteín
podieľajúci sa na aktivácií sporulácie a odpovedi na osmotický stres prostredníctvom
pozitívnej aktivácie σH. Interakcie anti-sigma faktora SCO7328 so sigma faktormi sa nám
podarilo dokázať in vivo v bakteriálnom dvojhybridnom systéme. Verifikácia väzby v in vitro
podmienkach však nebola úspešná (nezobrazené výsledky). Je to pravdepodobne spôsobené
špecifickými podmienkami in vitro.
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Efekt dlhodobých posunov fáz svetla a tmy na kardiovaskulárne parametre
potkana laboratórneho (Rattus norvegicus)
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Abstrakt
Kardiovaskulárne parametre ako tlak krvi (TK) a pulzová frekvencia (PF) vykazujú výrazné
cirkadiánne a ultradiánne rytmy. Narušenie týchto rytmov môže narušiť funkcie kardiovaskulárneho systému
(KVS) a zapríčiniť vznik alebo progresiu civilizačných ochorení. Cieľom práce bolo analyzovať vzájomné
vzťahy medzi cirkadiánnymi a ultradiánnymi rytmami KVS v nestabilných podmienkach prostredia. Pomocou
telemetrie sme v priebehu 12 týždňov posunov svetlej fázy v zmysle fázového predbiehania (PAS) snímali TK,
PF a pohybovú aktivitu (LA) u voľne pohyblivých potkanov Wistar. Vystavenie potkanov dlhodobým PAS malo
za následok signifikantné zníženie významnosti cirkadiánnych rytmov PF od prvého týždňa posunu. Od piateho
týždňa pokusu sme pozorovali zníženie cirkadiánnej dominancie aj pre TK a LA. Vystavenie potkanov
dlhodobým PAS malo za následok zníženie pomeru sily cirkadiánych/ultradiánych rytmov, čo môže mať
negatívny efekt na ich schopnosť predikovať rytmické zmeny v prostredí.

Kľúčové slová: shift advance; tlak krvi; pulzová frekvencia; cirkadiánny a ultradiánny rytmus.

Úvod a formulácia cieľa
Organizmy

vykazujú

rytmické

zmeny

fyziologických,

behaviorálnych

a biochemických parametrov, ktoré nazývame biologické rytmy a rozdeľujeme ich
na infradiánne (perióda > 28 hodín), cirkadiánne (perióda 24 ± 4 hodiny) a ultradiánne
(perióda kratšia ako 20 hodín) [1]. Cirkadiánne rytmy sú endogénne a sú odpoveďou
na otáčanie Zeme okolo svojej osi. Tieto rytmy vo všeobecnosti pomáhajú organizmom
predikovať pravidelné zmeny podmienok prostredia [2]. Ultradiánne rytmy sú menej
študované ako cirkadiánne, avšak sú integrálnou súčasťou časovej organizácie fyziologických
funkcií [3].
Regulácia tlaku krvi (TK) je sprostredkovaná prostredníctvom receptorov (baro-,
chemo- a osmo-receptory) a hormónov, ktorých aktivita vykazuje zreteľné ultradiánne a
cirkadiánne rytmy. Vzťahy medzi ultradiánnymi a cirkadiánnymi rytmami nie sú plne
pochopené [4]. Delécia suprachiazmatických jadier, či expozícia potkanov konštantnému
osvetleniu spôsobí významné potlačenie, až stratu, cirkadiánnej variability bez narušenia
ultradiánnej zložky [5]. Srdce vykazuje ultradiánne rytmy aktivity, ktoré sú determinované
pacemakrom v sínoatriálnom uzle a regulované vetvami autonómneho nervového systému
[6]. Tieto ultradiánne rytmy sú modulované cirkadiánnym systémom, preto pulzová
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frekvencia (PF) vykazuje za normálnych podmienok významný cirkadiánny rytmus, podobne
ako TK, s vyššími hodnotami počas aktívnej fázy dňa v porovnaní s pasívnou [7].
Práca na zmeny a svetelná kontaminácia prostredia môžu narušiť cirkadiánne rytmy a
toto narušenie je spájané so vznikom alebo progresiou civilizačných ochorení [8].
Abnormality cirkadiánnej variability TK sú spájané s patofyziologickými zmenami v srdci,
cievach ako aj srdcovom rytme, čo môže viesť až k vzniku infarktu myokardu, či iných
kardiovaskulárnych komplikácií alebo ochorení. Predpokladáme, že zníženie cirkadiánnej
zložky zmien sledovaných ukazovateľov je reakciou na nepredikovateľné zmeny svetelných
podmienok prostredia, kedy zvieratá priamo reagujú na zmeny a strácajú schopnosť ich
predikovať. Preto cieľom práce bolo ohodnotiť cirkadiánne a ultradiánne rytmy TK a PF
u potkanov vystavených dlhodobým fázovým posunom svetla.

Materiál a metódy
V pokuse boli použité samce potkanov kmeňa Wistar (n=8) z Ústavu experimentálnej
farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda, Slovenská republika. Zvieratá mali na začiatku
pokusu hmotnosť tela 356±7,9g a 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 bolo zapnuté od 6:00 (ZT00) do 18:00 (ZT12),
s intenzitou 150 lux, čo bolo zaznamenávané automatickým 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 kontinuálny záznam bazálnych hladín TK, PF a pohybovej aktivity
(LA) u voľne pohyblivých zvierat. Potkanom v celkovej anestéze (ketamín : xylazín; 3:1) bol
pred začiatkom pokusu do abdominálnej časti aorty rostrálnym smerom vložený tlakový
snímač TA11PA-C40 (DSI St. Paul, Minessota, USA) podľa postupu validovaného 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 (Phase
Advance Shift; PAS) trikrát v týždni. Rádiotelemetrické snímanie bolo vykonané pomocou
Dataquest A.R.T 4.1 Gold (DSI, USA) softwaru, ktorý umožňuje kontinuálne snímanie
8 zvierat resp. 40 kanálov. Po prvom týždni kontrolných podmienok 12L:12D boli potkany
exponované 12 týždňom PAS. Radiotelemetrické merania boli uskutočnené v týždňoch 1, 5,
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10 a 11 pokusu. Zber dát bol robený pomocou časového rozvrhu, podľa ktorého bolo každé
zviera snímané 10 sekúnd v 30 sekundovom intervale.
Zo zaznamenaných parametrov sme vyhodnocovali pulzovú frekvenciu (PF), stredný
arteriálny TK (MAP) a LA. Analýza cirkadiánnych rytmov bola vykonaná Lomb Scargle
Periodogramomom pre každého jedinca zvlášť pomocou softwaru Chronos-Fit (Zuther a kol.,
2009). Týmto softwarom sme vypočítali aj deskriptívne parametre rytmov akými sú akrofáza
(čas, kedy nastáva maximum rytmu), perióda (čas, za ktorý sa oscilujúca premenná dostane
do približne východiskovej pozície) a amplitúda (polovičný rozdiel medzi minimom a
maximom rytmu vyrátaný v rámci jednej periódy rytmu fitovaného do sínusoidy).
Ohodnotenie pomeru cirkadiánnych a ultradiánnych rytmov (CUPR) bolo robené zo
základných nameraných a odfiltrovaných dát pomocou harmonických oscilácií (periódy 24;
12; 8; 6; 4,8; 4), kedy spektrálny výkon periódy 24 bol daný do pomeru pre priemerný výkon
periód 12; 8; 6; 4,8 a 4 pre každé zviera osobitne. Grupovaciou analýzou, determinujúcou
distribúciu jednotlivých meraní pre viac zvierat v časovom rámci a simulujúcou spektrum
nelineárneho správania, sme vytvorili grafy zmien pre jednotlivé parametre (PF, MAP, LA)
v pokuse. V grafoch sú krivky pre potkany uvedené individuálne, ich priemer a 2x štandardná
odchýlka. Grupovacia analýza sa považuje za štandardný nástroj pre výpočet kompletného
súboru hľadaných symetrií. Štatistické hodnotenie rozdielov medzi jednotlivými týždňami
bolo vykonané pomocou analýzy rozptylu (Statistica 7.0; StatSoft; USA) a metódou
mnohonásobného porovnávania, Fisherovým post-hoc testom. K priemerom sú odchýlky
udávané ako ± SEM (stredná chyba priemeru).

Výsledky a diskusia
Očakávané cirkadiánne rytmy PF, MAP a LA boli pozorované u potkanov chovaných
na LD12:12. Najlepšie nasynchronizovaným parametrom s najvýraznejšou amplitúdou bola
PF (Obr. 2; Tab. 1). Akrofáza cirkadiánnych rytmov bola v strede tmavej (aktívnej) fázy dňa
(Tab. 1). Výpočet CUPR poukazuje na výraznú (22,3 ± 4,4) dominanciu cirkadiánnych
rytmov v porovnaní s ultradiánnymi. Dominancia cirkadiánnych rytmov bola pozorovaná aj
u MAP a LA s približne 8-krát väčším spektrálnym výkonom v porovnaní výkonom
harmonických oscilácií ultradiánnych rytmov, čo je v súlade s literatúrou [5].
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Obr. 1 Zmeny pomeru cirkadiánnych a ultradiánnych rytmov (CUPR) pulzovej frekvencie (PF, modrý stĺpec),
stredného arteriálneho tlaku krvi (MAP; červený stĺpec) a pohybovej aktivity (LA; žltý stĺpec)
u rádiotelemetricky meraných potkanov vystavených opakovaným fázovým posunom svetla (PAS) trikrát
do týždňa počas 12 týždňov. Telemetrický záznam bol vykonaný počas jedného týždňa v kontrolných
podmienkach 12 hodín svetla a 12 hodín tmy (LD; n=8) a týždňov 1 (S01; n=7), 5 (S05; n=8), 10 (S10; n=6)
a 11 (S11; n=6) počas pokusu. Štatistická významnosť (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) je vyjadrená
vzhľadom na LD.

Obr. 2 Porovnanie zmien vzťahu cirkadiánnych a ultradiánnych rytmov kardiovaskulárnych
parametrov (zelené krivky) a to pulzovej frekvencie (PF), stredného arteriálneho tlaku krvi (MAP) a pohybovej
aktivity (LA; hnedá krivka) u potkanov vystavených fázovým posunom svetla trikrát do týždňa vyjadrené
pomocou grupovacej analýzy. Záznam meraní bol robený počas týždňa kontrolných podmienok osvetlenia
12 hodín svetla a 12 hodín tmy (LD; n=8), a počas týždňov 1 (S01; n=7), 5 (S05; n=8), 10 (S10; n=6) a 11 (S11;
n=6) počas pokusu. Grupovacia analýza popisuje rytmy celej skupiny. V grafoch sú krivky pre potkany
samostatne, ich priemer a 2x štandardná odchýlka.
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Tab. 1 Základné parametre popisujúce rytmus vypočítané zo záznamov pulzovej frekvencie (PF), stredného
arteriálneho tlaku krvi (MAP) a pohybovej aktivity (LA) potkanov vystavených posunom svetlej fázy v zmysle
fázového predbiehania.

Mezor
Amplitúda
Akrofáza

PF (pulzy/min.) MAP (mmHg)
LA (#/min.)
334,1 ± 6,7
98 ± 2
2 ± 0,3
31,5 ± 3
2,7 ± 0,4
1,5 ± 0,2
23h 48m ± 48m 23h 22m ± 32m 24h 21m ± 29m

Opakované vystavenie potkanov fázovým posunom zapríčinilo oslabenie cirkadiánnej
rytmicity PF, MAP a LA, čo bolo preukázané znížením spektrálneho výkonu cirkadiánnych
rytmov. Pre PF bolo pozorované vysoko signifikantné (P<0,01) zníženie spektrálneho výkonu
(na polovicu) už po prvom týždni expozície PAS (Obr. 1). V priebehu experimentu sa CUPR
znížil na ¼ pôvodného výkonu. Z originálnych dát a výpočtov je zrejmé, že zníženie CUPR
nebolo dôsledkom zvýšenia výkonu ultradiánne variability, ale znížením dominancie
cirkadiánnych oscilácií (Obr. 2). Zmena CUPR u MAP a LA bola podobná PF, ale jej
zníženie na polovicu nastalo od piateho týždňa pokusu. Pre MAP bol CUPR signifikantne
(p<0,05) rozdielny len v desiatom týždni oproti LD. U LA boli rozdiely zistené v piatom
(p<0,05) a desiatom (p<0,01) týždni PAS v porovnaní s LD (Obr.1, Obr. 2). Tento pokles
dominancie cirkadiánnych rytmov bez zmeny významnosti ultradiánnych rytmov bol
pozorovaný aj po vystavení potkanov konštantnému osvetleniu, ktoré má na nočné živočíchy
desynchronizujúci efekt [5] a redukcia cirkadiánnych oscilácii závisela priamo úmerne
od intenzity osvetlenia [10, 11].
CUPR sa v čase signifikantne (p<0,001) menil u PF a LA (p<0,01), zatiaľ čo zmena
CUPR v čase nebola štatisticky významná pre MAP (Obr. 1; Obr. 2). Zmeny MAP sú
výsledkom

komplexných

interakcií

viacerých

systémov

(neuronálny,

endokrinný,

vylučovanie). Dôsledkom toho sú hodnoty MAP výstupom viacerých regulačných centier.
Naproti tomu regulácia PF je sprostredkovaná najmä pacemakrovými bunkami v
sinoatriálnom uzle a vetvami autonómneho nervového systému, ktoré sú významne
modulované centrálnym oscilátorom [12].

Záver
Potkany vystavené PAS mali potlačený cirkadiánny rytmus PF, MAP a LA a z doteraz
nameraných dát sa javí, že po opakovaných posunoch svetelného režimu v zmysle fázového
predbiehania o 8 hodín sa potkany prestávajú spoliehať na cirkadiánne regulácie a viac sa
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pasívne prispôsobujú akútnym zmenám prostredia. V nadväznosti na našu predchádzajúcu
prácu [13], v ktorej sme zistili zvýšenú odpoveď TK a PF potkanov vystavených posunom
LD, predpokladáme ich zhoršenú adaptáciu na stres. Predpokladáme, že oslabenie
významnosti cirkadiánnych oscilácii znamená aj stratu predikovateľnosti zmien podmienok
prostredia. Tým je vyvolaná zvýšená stresová odpoveď na rôzne druhy záťaže, čo v
konečnom dôsledku môže u ľudí pracujúcich na zmeny viesť ku vzniku a progresii
civilizačných ochorení, ku ktorým patria aj kardiovaskulárne ochorenia.
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Abstrakt
Neurofibromatóza typu 1 je autozomálne dominantné ochorenie s incidenciou 1:3500. Hlavné klinické
príznaky sú café au lait škvrny, freckling, očný glióm, Lishove noduly, rôzne typy neurofibrómov a dysplázia
kostí. Ochorenie je spôsobené mutáciami v NF1 géne (17q11.2), ktorý pozostáva zo 60 exónov, 3 exóny
podliehajú alternatívnemu zostrihu. Proteín neurofibromín má tumor supresorovú funkciu a je negatívnym
regulátorom Ras-MAP kinázovej dráhy. Má dve funkčné domény Ras-GRD a cAMP/PKA, ktoré súvisia s jeho
funkciou. Legius syndróm, je ochorenie, ktorého klinické príznaky sú podobné ako pri NF1. Toto ochorenie je
spôsobené mutáciami v ďalšom negatívnom regulátore MAPK signálnej dráhy - SPRED1. SPRED1 gén sa
nachádza na chromozóme 15q13.2 a pozostáva z 8 exónov. Sekvenovaním celej kódujúcej sekvencie NF1 génu
a pomocou MLPA sme v slovenskej populácii identifikovali 55 mutácií, z ktorých 31 bolo nových a 24 už bolo
popísaných v literatúre. V SPRED1 géne sme identifikovali 4 známe a 1 novú tichú mutáciu.

Kľúčové slová: neurofibromatóza typu 1; neurofibromín; SPRED1; mutácia

Úvod a formulácia cieľa
Neurofibromatóza typu 1 (NF1) je autozomálne dominantné ochorenie s incidenciou
1:3500. Penetrancia ochorenia je takmer 100% už do 8 roku života [1]. Hlavnými klinickými
znakmi ochorenia sú café au lait škvrny, Lishove noduly, freckling, neurofibrómy rôzneho
typu, dysplázia dlhých kostí, očný glióm a prvostupňový príbuzný s NF1 [2]. Ochorenie je
spôsobené mutáciami v NF1 géne, ktorý sa nachádza na chromozóme 17 a pozostáva zo 60
exónov [3,4,5], z ktorých 3 exóny 9br,23a,48a podliehajú alternatívnemu zostrihu [6]. 9095% pacientov nesie malé mutácie NF1 génu. Mikrodelécie sa vyskytujú u 5-10% pacientov
[7]. 50%mutácií vzniká de novo [8]. Proteín neurofibromín má tumor supresorovú funkciu
a je negatívnym regulátorom proto onkogénu Ras a celej MAPK signálnej dráhy [9].
Legius syndróm, nazývaný aj Neurofibromatóze typu 1 – podobný syndróm, je
ochorenie, ktorého klinické príznaky sú podobné ako pri NF1 [10]. Toto ochorenie je
spôsobené mutáciami v ďalšom negatívnom regulátore MAPK signálnej dráhy - SPRED1
(Sprouty-related EVH1 domain – containing protein 1) [11,12]. SPRED1 gén sa nachádza na
chromozóme 15q13.2 a pozostáva z 8 exónov [13].
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Cieľom práce je analýza NF1 génu na úrovni RNA-cDNA, nakoľko na tejto úrovni
sme schopní odhaliť aj mutácie, ktoré spôsobujú nesprávny zostrih RNA. Ďalej vytvorenie
spoločnej databázy pacientov s NF1 a identifikovanie germinálnej mutácie u všetkých
pacientov. Všetky mutácie by sme chceli overiť aj u prvostupňových príbuzných a tak určiť,
či aj v slovenskej populácii je až 50% výskyt de novo mutácií.
Ďalším cieľom je skríning SPRED1 génu u tých pacientov, u ktorých nebola
identifikovaná žiadna patologická zmena v NF1 géne.

Materiál a metódy
Leukocyty z periférnej krvi pacientov sme pomocou ficolovej separácie izolovali
a následne krátkodobo kultivovali. Z nich sme pomocou Trizolu (Invitrogen) izolovali
celkovú RNA a pomocou Superscript RT (Invitrogen) pripravili cDNA, ktorú sme použili na
PCR amplifikáciu celej kódujúcej časti NF1 génu v 5 prekrývajúcich sa fragmentoch. Tieto
sme separovali na 1% agarózovom géli, aby sme mohli odhaliť prípadné rozsiahle delécie.
Potom sme ich postupne sekvenovali pomocou 19 špecifických primerov a sekvenačného kitu
Big Die® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) v sekvenátore ABI
3130xl (Applied Biosystems). Identifikované mutácie sme overovali na genomickej DNA
pomocou PCR amplifikácie a sekvenovaním príslušného exónu. Ak sa u pacienta
sekvenovaním neodhalila žiadna mutácia, vzorku sme analyzovali pomocou MLPA.
Sekvenačnú analýzu SPRED1 génu sme následne uskutočnili u tých pacientov, u
ktorých sa nenašla žiadna patogénna zmena NF1 génu. SPRED1 sme analyzovali na základe
PCR amplifikácie z cDNA v dvoch fragmentoch a PCR amplifikácie v 8 exónoch na úrovni
genomickej DNA.
Časť protokolov bola prevzatá z práce Wimmer and Messiaen [14] a prispôsobená
naším podmienkam.

Výsledky a diskusia
Uskutočnili sme kompletnú analýzu vzoriek 85 pacientov. Sekvenovaním a pomocou
MLPA sme identifikovali a overili 55 mutácií v NF1 géne. 31 z nich je nových a 24
rekurentných. V našom súbore pacientov boli najčastejšie posunové mutácie 25/55 (45%),
zostrihové mutácie 8/55 (15%), mutácie meniace zmysel 7/55 (13%), nezmyselné mutácie
5/55 (9%), delécie celého génu typu I 5/55 (9%), rozsiahle vnútrogénové delécie 4/55(7%)
a jedna in frame delécia (2%). I na základe splnenia základných diagnostických kritérií, u 30
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pacientov, ktorí boli podrobení kompletnej analýze sekvenovaním a MLPA sme nenašli
žiadnu mutáciu.
U 18/30 (60%) z nich bola už uskutočnená aj analýza SPRED1. V tomto géne sme
však nenašli žiadnu typickú patogénnu zmenu. Identifikovali sme iba 8 známych
polymorfizmov v intronickej oblasti, 4 známe tiché mutácie, 1 novú tichú mutáciu.
Potencionálny vplyv tichých mutácií na zostrih mRNA, a tým aj ich patologický efekt je
potrebné overiť.
Po potvrdení mutácie sa jej prítomnosť overuje aj u rodičov a ďalších prvostupňových
príbuzných pacienta. Identifikované mutácie boli zatiaľ overené v 22 rodinách. Naše analýzy
ukázali, že v 13 z 55 identifikovaných mutácií (24%) ide o mutáciu de novo.
Mnohé štúdie sa zaoberali vyšetrením a diagnostikovaním pacientov s typickými
príznakmi NF1. Výsledkom je že 91% pacientov malo NF1 mutáciu, 0,5% - 1% malo mutáciu
v SPRED1 géne a u zhruba 8,5% pacientov nebola identifikovaná žiadna mutácia ako v NF1
géne, tak ani v SPRED1 [15].
Náš súbor pacientov ešte nie je dostatočne veľký na to, aby sme vedeli smerodajne
porovnať percento záchytnosti NF1 mutácií a podiel pacientov, u ktorých sa neidentifikovala
žiadna mutácia v NF1 ani v SPRED1 géne.
Veľmi dôležitým faktorom je správny výber pacientov, čo urýchli a zefektívni správne
stanovenie diagnózy, pretože NF1 má veľa klinických príznakov podobných ako niektoré iné
príbuzné ochorenia. Preto treba dbať na to, aby boli do súboru pacientov zaradený len tí, ktorí
skutočne spĺňajú základné diagnostické kritériá pre stanovenie diagnózy NF1. Pacienti, u
ktorých nebola identifikovaná žiadna germinálna mutácia v NF1 a SPRED1 géne i napriek
splneniu všetkých základných diagnostických kritérií sú zo súboru vylúčení a odporučení na
analýzu niektorého z génov, ktorý súvisí s NF1 fenotypom. U niektorých z nich boli už
potvrdené iné syndrómy, ktoré sa podľa klinických znakov javili ako NF1.
Nami navrhovaný postup pomáha lekárom pri diferenciálnej diagnostike a správnom a
včasnom diagnostikovaní ochorenia, a ponúka využitie pri voľbe vhodnej liečby.

Záver
Jedinou možnosťou liečby pri ľahších formách NF1 je často len chirurgický zákrok,
ale v mnohých prípadoch má ochorenie ťažký priebeh, ktorý si vyžaduje aj použitie
chemoterapie. Včasné správne diagnostikovanie ochorenia môže napomôcť pri navrhnutí
správnej liečby. V prípade, ak sa mutácia v NF1 géne nepotvrdí môžeme uvažovať
o príbuzných ochoreniach, ktoré majú podobné klinické prejavy. V našom prípade overujeme,
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či to nie je práve Legius syndróm. Pomocou našich metód je možné správne určiť diagnózu
i v prípadoch ak to na úrovni DNA nie je možné.
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Abstrakt
Candida utilis vzhľadom na nízke nároky na kultiváciu a zaradenie do kategórie GRAS (Generally
Recognize As Safe) predstavuje potenciálne významný expresný systém pre nadprodukciu rekombinantných
proteínov vhodných aj pre medicínske aplikácie. Heterologická expresia proteínov v kvasinkových expresných
systémoch je založená na presnej charakterizácii silných promótorov. Táto práca sumarizuje niekoľko metód
aplikovaných pri mapovaní promótorovej sekvencie α-glukozidázového génu C. utilis pomocou integračného
vektora. Príprave inzerčného mutanta predchádzali dizajn a konštrukcia integračného plazmidu pPICZα-glc,
transformácia divého kmeňa C. utilis a detekcia inzercie vektora. PCR amplifikácia časti neznámej sekvencie
genomickej DNA pomocou primerov integračného plazmidu a klonovanie týchto úsekov DNA do vektora
umožňuje identifikáciu sekvencie v mieste inzercie plazmidu.

Kľúčové slová: Candida utilis, α-glukozidázový gén, mapovanie promótorových sekvencií
Úvod a formulácia cieľa
Kvasinka Candida utilis patrí medzi priemyselne dôležité mikroorganizmy. Našla
široké uplatnenie v produkcii proteínov aplikovateľných v medicíne aj v potravinárstve [1]. Je
vhodným organizmom pre kontinuálnu fermentáciu, pretože neprodukuje etanol v aeróbnych
kultivačných podmienkach. Organizácia FDA považuje C. utilis za bezpečný organizmus,
a preto môže slúžiť ako vhodný hostiteľský systém pre produkciu užitočných proteínov.
Napriek svojmu priemyselnému významu bolo vykonaných len málo genetických štúdií na
tejto nekonvenčnej kvasinke a praktický vektorový systém sa ešte nepodarilo vytvoriť.
Doposiaľ nie je známa sekvencia genómu C. utilis. Existujú však poznatky o silných
promótoroch, ktoré sú nevyhnutné pre moduláciu heterologickej génovej expresie. S cieľom
definovať novú promótorovú sekvenciu na chromozóme C. utilis bol pripravený vektor
pPICZα-glc, ktorý obsahuje konzervatívny úsek sekvencie génu pre α-glukozidázu z kvasinky
Candida albicans. Homologická rekombinácia umožňuje presnú inzerciu cudzieho génu do
špecifických miest na chromozóme hostiteľského organizmu. V ďalších krokoch pri štúdiu
promótorých sekvencií je možné využiť napríklad metódu inverznej PCR reakcie [2].
Na identifikáciu neznámej promótorovej sekvencie pre α-glukozidázový gén je
vhodná amplifikácia oblasti ohraničenej známou sekvenciou. PCR amplifikačný proces
využíva primery, ktoré hybridizujú so známou sekvenciou cieľovej molekuly DNA. Tým je

499

BIOLÓGIA

možné využiť PCR reakciu na amplifikáciu neznámej ohraničenej DNA, ktorá sa nachádza
hneď buď „upstream“ alebo „downstream“ od použitých PCR primerov.
Známe sú aj iné metódy, ako napríklad metóda Target gene walking PCR [3] alebo
Vectorette PCR metóda [4], ktoré by mohli byť taktiež aplikovateľné pri mapovaní
promótorovej oblasti génu pre α-glukozidázu na chromozóme C. utilis.

Materiál a metódy
Kmene, plazmidy a primery :
Kmene, plazmidy a primery použité v práci sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Použité kmene, plazmidy a oligonukleotidy
Hostiteľské kmene

Genotyp

Candida utilis (wt)

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

Konštrukty

Genotyp

pPICZα (3,6 kb)
pUK21 (3,1 kb)

pUC ori, Sh ble(ZeoR), AOX1 promótor, alfa-faktor
pUC ori, KmR, lacZα, Plac a PT7 promótor

Primery

Nukleotidová sekvencia 5´-3´

glcBamHI
glcBglIIP
glcBglIIP reverse
pPICZαL

CCCCGGATCCATGAGATGAACACAAGTGGT
CCCCAGATCTTAAATACAGTAGACCAAGC
GCTTGGTCTACTGTATTTAAGATCTG
CAATGCTCACGCTGTAGGTATC

E. coli DH5α

Príprava konštruktu a inzerčného mutanta
Za účelom integrácie plazmidu do genomickej DNA C. utilis bol vytvorený konštrukt
pPICZα-glc, pričom fragment o veľkosti 1000 bp kódujúci konzervatívny úsek sekvencie αglukozidázového génu z C. albicans (GenBank: M94674.1, bázy 541-1540) bol klonovaný
cez BglII a BamHI restrikčné miesta do vektora pPICZα (Invitrogen). Divý kmeň C. utilis
(wt) bol transformovaný vektorom pPICZα-glc linearizovaným s PstI a transformanty boli
selektované na YPD médiu (1% kvasničný extrakt, 2% peptón, 2% glukóza) obsahujúcom
zeocín v koncentrácii 30 µg/ml. Na transformáciu hostiteľských buniek plazmidovou DNA
boli použité 2 mm elektroporačné kyvety a elektroporátor GenePulser (BioRad, USA)
s nasledovnými parametrami: 25 µF, 1,5 kV a 600 Ω pre C. utilis a 25 µF, 2,5 kV a 200 Ω pre
E. coli.
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Detekcia integrácie vektora
Prvou metódou pre overenie inzercie plazmidu do α-glukozidázového génu C. utilis
bolo sledovanie rýchlosti rastu transformantov na minimálnom médiu obsahujúcom ako zdroj
uhlíka maltózu (1,34% YNB, 4x10-5% biotín, 2% maltóza).
Následne bola u potenciálnych inzerčných mutantov stanovená aktivita α-glukozidázy
na základe hydrolýzy syntetického substrátu PNPG (para-nitrofenyl-α-d-glukopyranozid).
Supernatant bunkového lyzátu získaného sonikáciou bol použitý na stanovenie koncentrácie
proteínov podľa Bradforda [5]. Reakčná zmes obsahovala 2 µl supernatantu, 10 mM KHxPO4,
pH 6 a 4,8 mM substrát (PNPG). Reakcia prebiehala 15 min pri 37°C a bola zastavená
pridaním 0,17 M uhličitanu sodného. Výsledný para-nitrofenol (PNP) bol meraný pri 420
nm. Ako referenčná vzorka bola použitá reakčná zmes bez pridania vzorky. Jedna jednotka
enzýmovej aktivity α-glukozidázy bola stanovená ako množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mM
PNP za 1 minútu za štandardných podmienok.
Ďalšou metódou pre potvrdenie inzerčného mutanta bola PCR analýza pomocou
primerov pPICZαP a glcBglIIP-reverse ohraničujúcich cca 500 bp fragment sekvencie
integračného plazmidu pPICZα-glc (2926–3401 bp). PCR reakcia prebiehala za nasledovných
podmienok: denaturácia pri 96°C 10 s, anelácia pri 52°C 30 s a polymerizácia s Dream Taq
polymerázou (Fermentas) pri 72°C 40 s, 50 cyklov.
Klonovanie genomickej DNA do vektora
DNA inzerčného mutanta C. utilis bola izolovaná podľa manuálu „EasySelect™
Pichia Expression Kit“ (Invitrogen, 2010). Fragmenty DNA získané štiepením chromozómu
vhodnými restrikčnými endonukleázami boli ligované a použité na transformáciu E. coli.
Selekčný tlak v LB médiu (1% peptón, 0,5% kvasničný extrakt, 0,5% NaCl, pH 7.2)
zabezpečoval zeocín v koncentrácii 15 µg/ml. Genomická DNA bola tiež parciálne štiepená
so Sau3AI, pričom štiepna reakcia bola zastavená pridaním 25 mM EDTA. Fragmenty DNA
boli klonované do vektora pUK21 linearizovaného s BamHI a použité na transformáciu E.
coli. Transformanty boli selektované na LB médiu obsahujúcom kanamycín v koncentrácii 50
µg/ml a zeocín v koncentrácii 15 µg/ml.
Na amplifikáciu neznámej sekvencie DNA v oblasti miesta integrácie konštruktu
pPICZα bola použitá PCR reakcia s jedným primerom glc-BglIIP orientovaným „upstream“
od integrovaného plazmidu. PCR reakcia prebiehala za nasledovných podmienok: denaturácia
pri 98°C 10 s, anelácia pri 53°C 30 s a polymerizácia s PrimeSTAR polymerázou (TaKaRaBio) pri 68°C 2 min, 200 cyklov. Vysoký počet cyklov bol zvolený pre masívnu amplifikáciu
špecifických fragmentov genomickej DNA. Na syntézu komplementárneho vlákna k PCR
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produktu sa v reakčnej zmesi použili random primery z kitu „GoTaq® 2-Step RT-qPCR
System“ (Promega, 2011) a reakcia prebiehala za týchto podmienok: denaturácia pri 98°C 10
s, anelácia pri 25°C 5 min a polymerizácia s PrimeSTAR polymerázou (TaKaRa-Bio) pri 72°C
2 min, 10 cyklov. Keďže primer glc-BglIIP obsahuje na 5`konci restrikčné miesto pre BglII
(AGATCT), PCR produkty boli štiepené s BglII a klonované do vektora pUK21 štiepeného
s BglII a EcoRV. Transformanty E. coli boli selektované na LB médiu obsahujúcom
kanamycín. Konštrukty s najdlhšími úsekmi integrovanej genomickej DNA boli podrobené
sekvenovaniu.

Výsledky a diskusia
Táto práca sumarizuje niekoľko techník aplikovaných pri mapovaní promótorovej
sekvencie α-glukozidázového génu pomocou integračného vektora. Prvé kroky k príprave
inzerčného mutanta boli dizajn a konštrukcia integračného plazmidu pPICZα-glc,
transformácia divého kmeňa C. utilis a detekcia inzercie vektora.

Obr. 1 Schematické zobrazenie integrácie vektora pPICZα-glc do génu pre α-glukozidázu na chromozóme
Candida utilis

Klony so spomaleným rastom takmer o 50% v porovnaní s divým kmeňom C. utilis
boli podrobené stanoveniu aktivity α-glukozidázy. Z dvadsiatich klonov malo päť spomalený
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rast v minimálnom médiu, pričom znížená aktivita α-glukozidázy sa potvrdila u troch.
Analýza PCR potvrdila prítomnosť a správnu orientáciu plazmidu iba u dvoch z nich.
Na vyštiepenie časti sekvencie genomickej DNA spolu s inzertovaným plazmidom
sme si zvolili rôzne restrikčné endonukleázy (Obr. 2). Ligácia fragmentov DNA mala viesť
k cirkularizácii DNA integračného vektora spolu s priľahlou neznámou sekvenciou.
Transformácia E. coli však nebola ani v jednom prípade štiepenia efektívna. Príčinou mohli
byť príliš veľké vzdialenosti medzi konkrétnymi štiepnymi miestami ohraničujúcimi počiatok
replikácie plazmidu a gén pre rezistenciu na zeocín.
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Obr. 2 A: 1. DNA C. utilis / pPICZα-glc 2. – 9. DNA C. utilis / pPICZα-glc štiepená s BamHI, KpnI, SalI,
PvuII, XbaI, XhoI, 50x nariedeným RsaI 20 min, 50x nariedeným RsaI 30 min
B: 1. DNA C.utilis / pPICZα-glc 2. – 6. DNA C.utilis / pPICZα-glc parciálne štiepená s 50x nariedeným Sau3AI
10 – 50 min, 7. – 11. 100x nariedeným Sau3AI 10 – 50 min

Fragmenty DNA amplifikované s primerom glc-BglIIP, orientovaným „upstream“ od
integrovaného plazmidu, boli klonované do vektora pUK21 (Obr. 3). Získané sekvencie budú
analyzované pomocou programu BLAST.
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Obr. 3 A: PCR amplifikácia DNA C. utilis / pPICZα-glc (DNA z 2 rôznych klonov) s primerom glcBglIIP;
B: 1. Plazmid pUK21(3,1 kb) 2.- 5. pUK21 ligovaný s PCR produktom na obr. 2A
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Záver
V našej práci sa nám podarilo pripraviť integračný plazmid pPICZα-glc,
transformovať ním divý kmeň C. utilis a vyselektovať inzerčného mutanta. Testovali sme
viacero techník na identifikáciu neznámej sekvencie genomickej DNA v mieste integrácie
vektora. V súčasnosti sa snažíme nájsť optimálnu metódu pre štúdium promótorovej oblasti αglukozidázového génu C. utilis.
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Ontogenetické zmeny v exploračnom správaní, anxiete a emocionalite VPA
potkanov v teste otvoreného poľa
Lucia Olexová, Veronika Borbélyová, 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, ktorá sa po behaviorálnej stránke manifestuje narušenou sociálnou
interakciou, spoločenskou komunikáciou a výskytom stereotýpnych aktivít. Často býva sprevádzaná aj
hyperaktivitou, zvýšenou anxietou a nezáujmom o okolie. V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie
exploračnej aktivity, anxiety a emocionality u potkanov prenatálne ovplyvnených kyselinou valproovou (VPA
potkanov), považovaných za animálny model autizmu. Gravidným samiciam sme na 12,5-tý deň gravidity
aplikovali intraperitoneálne roztok valproátu sodného. Mláďatá sme následne v stanovených intervaloch
ontogenézy – odstave, puberte a dospelosti podrobili testu otvoreného poľa. VPA potkany vykazovali zníženú
úroveň motorickej zložky exploračného správania, pričom rozdiely sa objavili v puberte a pretrvávali aj
v dospelosti. VPA potkany boli v teste otvoreného poľa taktiež anxióznejšie, čo sa prejavilo väčším percentom
aktivity vo vonkajšej zóne. Rozdiely sa začali objavovať v puberte a signifikantné boli v dospelosti. V defekácii,
prvku emocionality, sa VPA a kontrolné zvieratá nelíšili.

Kľúčové slová: autizmus; animálny model; kyselina valproová; open field test.

Úvod a formulácia cieľa
Autizmus je neurovývinová porucha sprevádza tzv. triádou poškodení, ktorá sa po
behaviorálnej

stránke

manifestuje

narušenou

sociálnou

interakciou, spoločenskou

komunikáciou a poruchou predstavivosti, ku ktorej sa pridružujú stereotýpne sa opakujúce
činnosti a aktivity [1,2]. Toto ochorenie sa diagnostikuje u detí až približne okolo tretieho
roku života, pričom jeho pôvod ostáva doposiaľ neobjasnený. Okrem prvkov tzv. triády
môžeme u autistickej populácie pozorovať aj hyperaktivitu, zvýšenú anxietu, zmeny
v kognitívnych funkciách, poruchy spánku a jedenia a výbuchy zlosti [2].
Možnosti výskumu etiopatogenézy tohto ochorenia na ľuďoch sú z etického hľadiska
neuskutočniteľné, preto vedci vyvinuli viacero animálnych modelov. Medzi tieto modely
patria aj potkany prenatálne ovplyvnené kyselinou valproovou (VPA potkany) [3]. Kyselina
valproová patrí medzi antikonvulzíva, jej prenatálna aplikácia má však teratogénny vplyv na
vyvíjajúci sa plod v kritickej fáze vývinu jednotlivých orgánových sústav [4]. U potkana je to
obdobie okolo 12,5-tého dňa intrauterinného vývinu, kedy dochádza k malformáciám
vyvíjajúcej sa neurálnej trubice. Po narodení môžeme u týchto zvierat pozorovať zmeny
nielen morfologické a funkčné v samotnom centrálnom nervovom systéme ale aj zmeny
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v správaní [5].
VPA potkany vykazujú v teste otvoreného poľa (open-field test) zvýšenú motorickú
aktivitu v tmavej aj svetlej fáze dňa v porovnaní s kontrolou [6] a zároveň zníženú exploračnú
aktivitu prezentovanú vztyčovaním zvieraťa na zadné labky a tzv. „hole-pokings“, kedy zviera
exploruje tak, že strčí nos do dierok v stenách testovacej komory [7,8]. V teste vyvýšeného
plusového bludiska (elevated plus-maze test) vykazujú zvýšenú úroveň anxiety, menej
vstupujú do otvorených ramien bludiska [9] a zároveň v nich trávia menej času [8], a to aj pri
opakovanom testovaní [10]. VPA samce sú pritom anxióznejšie ako VPA samice [11].
V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie motorickej zložky exploračného
správania, anxiety a emocionality VPA potkanov v teste otvoreného poľa v odstave, puberte
a dospelosti.

Materiál a metódy
V pokuse

sme

použili

potkany

kmeňa

Wistar

z chovnej

stanice

Ústavu

experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Dobrej Vode. Zvieratá boli chované
v štandardných svetelných podmienkach, svetlo:tma 12:12 (svetlo o 6:00), vodu a potravu
mali k dispozícii ad libitum. Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave.
V pokuse sme použili 3 kontrolné (K) a 3 ovplyvnené (VPA) vrhy. Samiciam 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. Po pôrode sme samiciam až do odstavu ponechali po 8 mláďat (4
samec a 4 samice). Po odstave boli zvieratá chované v oddelených klietkach, osobitne samce
a osobitne samice.
Testu otvoreného poľa sme podrobili celkovo 36 jedincov, 18 K (samce n = 9, samice
n = 9) a 18 VPA (samce n = 9, samice n = 9). Testovanie prebiehalo v 3 obdobiach
ontogenézy: v období odstavu (21. deň PP, pred odobratím matky), v období puberty (42. deň
PP) a v období dospelosti (72. deň PP). Testované zviera sme umiestnili do záznamovej
aparatúry Conducta (Experimatria Ltd., Maďarsko) s rozmermi 48x48x40 cm a testovali 20
minút. Z nameraných údajov sme sa zamerali na hodnotenie exploračnej aktivity, a to
konkrétne jej motorickej zložky predstavovanej horizontálnou (prejdená vzdialenosť v cm) a
vertikálnou (počet vztýčení) motorickou aktivitou, anxiety (% celkovej aktivity vo vonkajšej a
vnútornej zóne testovacej komory) a emocionality (defekácia - počet bolusov). Štatistické
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spracovanie dát sme robili v programe Statistica (v 7.0, StatSoft Inc., USA) a použili sme
multifaktorovú analýzu rozptylu s opakovaním s fixnými faktormi skupina, pohlavie a vek.
Variabilitu medzi vrhmi sme v analýze zohľadnili ako faktor vrhu testovaný v rámci skupiny.
Na post hoc analýzu dát sme použili Fisher LSD.

Výsledky a diskusia
Štatistickou analýzou sme v prípade horizontálnej motorickej aktivity zistili
signifikantný efekt skupiny (F1,28 = 12,88; p<0,01) a veku (F2,56 = 9,33; p<0,001) a interakcií
vek*pohlavie (F2,56 = 3,25; p<0,05), vek*skupina (F2,56 = 5,80; p<0,01) a vek*vrh(skupina)
(F8,56 = 3,34; p<0,01). K a VPA zvieratá sa od seba líšili v puberte (p<0,01) a dospelosti
(p<0,01) (obr.1).

Obr. 1 Horizontálna motorická aktivita – prejdená vzdialenosť v cm. Dáta sú vyjadrené ako priemer ± S.E.M.
** p<0,01.

V počte vztyčovaní (indikátor vertikálnej motorickej aktivity), sme pozorovali
signifikantný efekt skupiny (F1,28 = 11,60; p<0,01), veku (F2,56 = 113,60; p<0,001) a interakcie
vek*skupina (F2,56 = 4,92; p<0,05). VPA potkany sa od K potkanov podobne ako v prípade
horizontálnej aktivity líšili v období puberty (p<0,001) a dospelosti (p<0,05) (obr. 2).
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Obr. 2 Vertikálna motorická aktivita – počet vztýčení. Dáta sú vyjadrené ako priemerný počet vztýčení ± S.E.M.
* p<0,05, *** p<0,001.

VPA potkany boli v porovnaní s K potkanmi horizontálne aj vertikálne menej
motoricky explorujúce. V oboch prípadoch sme signifikantné rozdiely pozorovali až v období
puberty a dospelosti. Naše zistenia korelujú so zisteniami autorov Schneider a Przewlocki [7]
a Schneider a kol. [8], ktorí pozorovali zníženú exploračnú aktivitu u VPA potkanov.
Pri hodnotení emocionality prezentovanej počtom bolusov sme pozorovali
signifikantný efekt veku (F2,56 = 5,64; p<0,01) a interakcie vek*pohlavie (F2,56 = 5,32;
p<0,01). K a VPA zvieratá sa však od seba v žiadnej z etáp ontogenézy nelíšili (obr. 3).

Obr. 3 Emocionalita – defekácia. Dáta sú vyjadrené ako priemerný počet bolusov ± S.E.M.

K aj VPA potkany trávili viac času vo vonkajšej zóne testovacej komory (obr.4) ako
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vo vnútornej (obr. 5). V percente aktivity vo vonkajšej zóne bol signifikantný efekt veku (F2,56
= 13,09; p<0,001) a interakcie vek*skupina (F2,56 = 3,94; p<0,05). K a VPA zvieratá sa líšili
len v období dospelosti (p<0,05).

Obr. 4 Percento aktivity vo vonkajšej zóne testovacej komory. Dáta sú vyjadrené ako priemer celkovej aktivity
danej súčtom horizontálnej a vertikálnej aktivity (percento preťatých lúčov) vo vonkajšej zóne testovacej komory
± S.E.M. p<0,05.

Vo vnútornej zóne sme pozorovali opäť signifikantný efekt veku (F2,56 = 14,42;
p<0,001) a interakcií vek*skupina (F2,56 = 4,10; p<0,05) a vek*skupina*pohlavie (F2,56 = 3,35;
p<0,05). Signifikantné rozdiely medzi skupinami sa objavili až v dospelosti (p<0,05), pričom
VPA samce boli v tejto fáze ontogenézy vo vnútornej zóne signifikantne menej aktívne ako
K samce (p<0,05).

Obr. 5 Percento aktivity vo vnútornej zóne testovacej komory. Dáta sú vyjadrené ako priemer celkovej aktivity
danej súčtom horizontálnej a vertikálnej aktivity (percento preťatých lúčov) vo vnútornej zóne testovacej komory
± S.E.M. p<0,05.
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V oboch zónach sa rozdiely začali objavovať v období puberty, pričom signifikantné
boli v dospelosti. Percento aktivity VPA zvierat v porovnaní s K zvieratami bolo v období
puberty a dospelosti vyššie vo vonkajšej zóne, čo poukazuje na zvýšenú anxietu VPA
potkanov. Zvýšenú anxietu u VPA potkanov zaznamenali aj autori Markram a kol., [9],
Schneider a kol., [8, 10, 11] v teste vyvýšeného plusového bludiska.

Záver
VPA potkany vykazovali zníženú úroveň motorickej zložky exploračného správania
v puberte a dospelosti a zvýšenú anxietu v dospelosti v teste otvoreného poľa. Emocionalita
nebola zmenená v žiadnej z etáp ontogenézy.
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Abstrakt
ESBL (beta-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku) hydrolyzujú penicilíny, oxyiminocefalosporíny a
aztreonam a sú inhibované kyselinou klavulano-vou. V testovanom súbore 142 klinických izolátov Klebsiella
pneumoniae pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov bola štandardnou metódou
kombinovaných diskov dokázaná produkcia ESBL u 138 izolátov (97,2%). V 90-tych rokoch minulého storočia
dramaticky vzrástla rýchlosť šírenia ESBL typu CTX-M (beta-laktamázy hydrolyzujúce cefotaxím), ktorých
rozšírenie dosiahlo v mnohých krajinách endemické rozmery. Z testovaného súboru bolo vybraných 9 izolátov,
pričom u 8 z nich bola metódou PCR dokázaná prítomnosť génov blaCTX-M kódujúcich beta-laktamázy typu
CTX-M. Na celom svete sa zvyšuje výskyt jednotlivých typov enzýmov CTX-M, šíria sa rôzne klony baktérií
produkujúce tieto enzýmy a genetické elementy obsahujúce gény blaCTX-M. Informácie o výskyte ESBL typu
CTX-M na Slovensku sú zatiaľ len sporadické, prezentované výsledky však dokazujú, že tieto enzýmy sa
vyskytujú už aj v našich zdravotníckych zariadeniach.

Kľúčové slová: Klebsiella pneumoniae; ESBL; beta-laktamázy typu CTX-M

Úvod a formulácia cieľa
Najvýznamnejším a najviac rozšíreným mechanizmom rezistencie proti beta-laktámovým antibiotikám u Gram-negatívnych baktérií je produkcia rôznych typov beta-laktamáz. Beta-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (ESBL) sa zaraďujú do funkčnej skupiny 2, podskupiny 2be, klasifikácie podľa Bushovej [1]. Pôvodne boli v Európe, ale aj inde vo svete najviac rozšírené ESBL typov TEM a SHV, ktoré sa vyskytovali hlavne u nemocničných izolátov
Klebsiella spp., pričom rozšírenie beta-laktamáz typu CTX-M bolo limitované. V 90-tych rokoch minulého storočia v rôznych častiach sveta dramaticky vzrástla rýchlosť šírenia ESBL
typu CTX-M, ktoré podľa rôznych epidemiologických štúdií patria v súčasnosti medzi najviac
rozšírené beta-laktamázy [2, 3, 4].
Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť, či sa v súbore klinických izolátov Klebsiella
pneumoniae pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov vyskytujú producenti beta-laktamáz typu CTX-M.

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 142 klinických izolátov získaných od pacientov rôznych odde-
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lení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov v období rokov 2004-2006. Izoláty boli selektované ako Klebsiella sp. rezistentné proti beta-laktámovým antibiotikám a boli
izolované z rôzneho biologického materiálu. Všetky testované izoláty boli identifikované pomocou diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Erba Lachema, ČR) ako Klebsiella pneumoniae [5]. Na kultiváciu klinických izolátov a ich krátkodobé udržiavanie bol použitý MuellerHinton Agar (MHA) (Biolife Italiana, Taliansko) s ampicilínom (Fluka, USA) v koncentrácii
100 µg/ml. Na dlhodobé udržiavanie izolátov bolo použité Skim-Milk Medium (Merck, Nemecko), v ktorom je možné uchovávať bakteriálne kmene pri teplote -80°C bez preočkovania
1 až 2 roky.

Obr. 1 Metóda kombinovaných diskov [6, 7]
Ako pozitívny výsledok (produkcia ESBL) sa hodnotí zväčšenie priemeru inhibičnej zóny v okolí disku
s antibiotikom kombinovaným s kyselinou klavulanovou (CTX/CVA, CAZ/CVA) najmenej o 5 mm
v porovnaní s priemerom inhibičnej zóny v okolí disku s antibiotikom samotným (CTX, CAZ).
CTX = cefotaxím (30 µg); CTX/CVA = cefotaxím/kyselina klavulanová (30/10 µg)
CAZ = ceftazidím (30 µg); CAZ/CVA = ceftazidím/kyselina klavulanová (30/10 µg)

Produkcia ESBL bola stanovená štandardnou metódou kombinovaných diskov podľa
odporúčaní CLSI [6]. Z čerstvej nočnej kultúry testovaného klinického izolátu na MHA s ampicilínom (100 µg/ml) sa očkovalo 5 kolónií do 3 ml média Mueller-Hinton Broth (MHB)
(Biolife Italiana, Taliansko) bez antibiotika. Po inkubácii na trepačke pri teplote 37°C 3 hodiny sa kultúra nariedila v sterilnom fyziologickom roztoku v pomere 1:1 000. Z nariedenej suspenzie sa očkovalo 0,1 ml na Petriho misku s MHA bez antibiotika. Boli použité kombinácie
diskov ceftazidím (30 µg) – ceftazidím/kyselina klavulanová (30/10 µg) a cefotaxím (30 µg) –
cefotaxím/kyselina klavulanová (30/10 µg) (Bio-Rad, Francúzsko). Misky sa inkubovali pri
teplote 35°C 18 hodín. Ako pozitívny výsledok (produkcia ESBL) sa hodnotilo zväčšenie
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priemeru zóny inhibície v okolí disku s ceftazidímom alebo cefotaxímom v kombinácii s kyselinou klavulanovou najmenej o 5 mm v porovnaní s priemerom zóny inhibície v okolí disku
s ceftazidímom alebo cefotaxímom samotným (Obr. 1).
Rezistencia klinických izolátov proti ceftazidímu a cefotaxímu bola stanovená na základe hraničných hodnôt priemerov inhibičných zón pre klinické izoláty z čeľade Enterobacteriaceae podľa odporúčaní CLSI (Tab. 1) [6].

Tab. 1 Hraničné hodnoty priemerov inhibičných zón pre určenie rezistencie proti ceftazidímu a cefotaxímu
u klinických izolátov z čeľade Enterobacteriaceae podľa odporúčaní CLSI [6]
Priemer inhibičnej zóny v mm

Antibiotikum
(obsah na disku)

Rezistencia

Hraničná citlivosť

Citlivosť

Ceftazidím (30 µg)

≤ 14

15-17

≥ 18

Cefotaxím (30 µg)

≤ 14

15-22

≥ 23

Prítomnosť génov blaCTX-M kódujúcich beta-laktamázy typu CTX-M bola dokázaná
metódou PCR s použitím primerov CTX-M-GR1A (5´-AAA AAT CAC TGC GCC AGT TC3´) a CTX-M-GR1B(5´-AGC TTA TTC ATC GCC ACG TT-3´) [8].

Výsledky a diskusia
ESBL (vrátane enzýmov typu CTX-M) sú schopné hydrolyzovať penicilíny, oxyiminocefalosporíny a aztreonam a sú inhibované kyselinou klavulanovou [1, 9]. Produkcia ESBL
bola štandardnou metódou kombinovaných diskov podľa CLSI [6] dokázaná u 138 z celkového počtu 142 testovaných klinických izolátov Klebsiella pneumoniae (97,2%). Väčšina testovaných izolátov bola rezistentná proti ceftazidímu (110 izolátov; 77,5%) aj proti cefotaxímu
(113 izolátov; 79,6%). Len dva izoláty (1,4%) boli citlivé na cefotaxím (Obr. 2).
V minulosti boli u Klebsiella pneumoniae rozšírené takmer výlučne ESBL typov TEM
a SHV. Vo väčšine krajín Európy sa však situácia mení – zvyšuje sa výskyt ESBL typu CTXM, ktorých rozšírenie dosiahlo v mnohých krajinách endemické rozmery [2]. Aktívne miesta
enzýmov CTX-M sa podobajú aktívnym miestam enzýmov TEM-1, TEM-2 a SHV-1, avšak
nie sú dosť veľké pre viazanie molekuly ceftazidímu, ktorá je väčšia ako molekula cefotaxímu
[10, 11]. Základnou charakteristikou enzýmov CTX-M preto je, že účinnejšie hydrolyzujú cefotaxím a ceftriaxón než ceftazidím. Bodové mutácie v génoch kódujúcich beta-laktamázy typu CTX-M vedúce k substitúcii niekoľkých aminokyselín môžu zvýšiť hydrolytickú účinnosť
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enzýmov CTX-M na ceftazidím [12]. Producenti beta-laktamáz typu CTX-M sú však in vitro
väčšinou rezistentní proti cefotaxímu a naopak väčšinou sú citliví na ceftazidím [13, 14]. Z
testovaného súboru bolo na základe týchto poznatkov selektovaných 9 klinických izolátov
Klebsiella pneumoniae, u ktorých bol zistený najväčší rozdiel vo veľkosti inhibičnej zóny v
okolí disku s ceftazidímom (30 µg) a veľkosti inhibičnej zóny v okolí disku s cefotaxímom
(30 µg), pričom tieto izoláty boli rezistentné proti cefotaxímu a bola u nich zistená produkcia
ESBL štandardnou metódou kombinovaných diskov podľa CLSI [6] s použitím kombinácie
diskov cefotaxím (30 µg) – cefotaxím/kyselina klavulanová (30/10 µg). U 8 z týchto izolátov
bola metódou PCR [8] dokázaná prítomnosť génov blaCTX-M kódujúcich beta-laktamázy typu
CTX-M.

Obr. 2 Výskyt rezistencie proti ceftazidímu (CAZ) a cefotaxímu (CTX) stanovenej štandardnou
diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [6] v testovanom súbore 142 klinických izolátov
Klebsiella pneumoniae pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov

Záver
Šíreniu beta-laktamáz typu CTX-M na celom svete by mala byť venovaná dostatočná
pozornosť klinických pracovníkov aj epidemiológov. Zvyšuje sa výskyt jednotlivých typov
enzýmov CTX-M, šíria sa rôzne klony baktérií produkujúce tieto enzýmy a genetické elementy obsahujúce gény blaCTX-M [15, 16]. Informácie o výskyte ESBL typu CTX-M na Slovensku
sú zatiaľ len sporadické, prezentované výsledky však dokazujú, že tieto enzýmy sa vyskytujú
už aj v našich zdravotníckych zariadeniach.
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Abstrakt
V poslednom období sa zvýšil počet a výskyt kliešťov a kliešťami prenosných ochorení ako dôsledok
klimatických a socio-ekonomických zmien. Borrelia burgdorferi sensu lato (s. l.), pôvodca Lymskej boreliózy
predstavuje závažný problém verejného zdravotníctva a vyvolal záujem vo vedeckej spoločnosti. V čase jej
objavenia sa považoval za uniformný organizmus. V súčasnosti tvorí B. burgdorferi s. l. komplex 17 druhov,
spomedzi ktorých sa aspoň 7 nachádza v Európe. Kvôli rôznej klinickej manifestácii a ekologickým cyklom
jednotlivých druhov je potrebná presná identifikácia borélií cirkulujúcich v prírodných ohniskách. V našom
výskume sme porovnávali jednotlivé metódy na určovanie genetickej variability druhov komplexu B.
burgdorferi s. l. a určili sme prevalenciu tejto spirochéty v kliešťoch I. ricinus v mestských parkoch a
lesoparkoch v Bratislave a Malackách.

Kľúčové slová: Borrelia burgdorferi; I. ricinus; PCR; RFLP; SSCP
Úvod a formulácia cieľa
V dôsledku rôznych ekologických a environmentálnych faktorov, akými sú globálne
otepľovanie, úpravy pôdy a iné zásahy človeka do životného prostredia, dochádza v Európe
v poslednom období k zvyšovaniu hustoty kliešťov. Najvýznamnejším európskym vektorom
kliešťami prenosných ochorení (lymská borelióza, encefalitída, anaplazmóza, rikettsióza
a babezióza) je kliešť Ixodes ricinus. Lymská borelióza je najrozšírenejšia vektorom
prenášaná zoonóza na severnej pologuli spôsobená spirochétou patriacou do skupiny Borrelia
burgdorferi sensu lato [1]. V Európe bola dokázaná prítomnosť ôsmich druhov patriacich do
komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus. Sú nimi: B.burgdorferi
sensu stricto (s. s.) [2], B. garinii [3], B. afzelii [4], B. valaisiana [5], B. lusitaniae [6], B.
spielmanii [7], B. bissetti [8], B. bavariensis [9]. Jednotlivé druhy sa líšia špecifickými
asociáciami s hostiteľmi a rôznymi klinickými prejavmi u pacientov. B. burgdorferi sensu
stricto spôsobuje najmä muskuloskeletálne poruchy, B. afzelii sa prejavuje kožným ochorením
acrodermatitis chronica athrophicans a B. garinii spôsobuje neurologické ochorenia [10].
Spoľahlivá identifikácia pôvodcov ochorenia je základom pre aplikáciu účinných
preventívnych opatrení a stanovenie diagnózy u pacientov. Jednotlivé druhy sú však
heterogénnejšie, ako sa v minulosti myslelo a špecifické environmentálne a klinické asociácie
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môžu taktiež podliehať širšej variabilite. Pretože aj malé genetické odlišnosti sú
pravdepodobne späté s rôznymi ekologickými, epidemiologickými a klinickými znakmi, je
nevyhnutné pri analýze použiť metódy na identifikáciu borélií na vnútrodruhovej úrovni.
Metóda PCR-RFLP (polymerase chain reaction – restriction fragment lenght polymorphism)
medzigénového medzerníka 5S (rrfA) – 23S (rrlB) je jednou z najrozšírenejších metód
využívaných na klasifikáciu komplexu B. burgdorferi sensu lato do jednotlivých druhov [11].
Napriek tomu táto metóda nie je schopná zachytiť odlišnosti v rámci druhov. SSCP (Single
Strand Conformation Polymorphism) analýza je relatívne jednoduchá a rýchla metóda, ktorá
sa používa na skríning minimálnych sekvenčných rozdielov a detekciu jednotlivých
genotypov borélii [12]. Hlavným cieľom výskumu bolo porovnať jednotlivé metódy
používané na detekciu B. burgdorferi s. l. z kliešťov druhu I. ricinus a stanoviť ich genetickú
variabilitu. V druhej časti sme detegovali prevalenciu borélií v kliešťoch z oblasti Malaciek
a Bratislavy.

Materiál a metódy
Za účelom analýzy prevalencie a genetickej variability B. burgdorferi s. l. v mestských
ohniskách boli vyšetrené kliešte druhu I. ricinus z 2 lokalít západného Slovenska: Malacky
(počet kliešťov 112, park, zber 2008) a Bratislava (počet kliešťov 110, areál SAV, Železná
studnička, Koliba, zbery v roku 2010 a 2011).
Izolácia DNA
Izoláciu DNA z kliešťov sme robili pomocou amoniakovej extrakcie. K 19 ml MiliQ
H2O (sterilná deionizovaná MQ voda) sme pridali 1ml amoniaku (NH3). Kliešťov sme vložili
do vopred označených safe lock 1,5 ml mikroskúmaviek. Pridali sme 500 ųl roztoku (dospelý
jedinec) alebo 250 ųl (larvy a nymfy) ku jednotlivým kliešťom. Následne sme kliešte
mechanicky zhomogenizovali (pomocou špičky alebo skalpela). Uzatvorené mikroskúmavky
sme inkubovali pri 100 °C na 30 minút a ďalších 20 minút inkubovali otvorené, až kým sa
celkový objem neodparil na polovicu. Vzorky boli skladované pri 4 ºC.
PCR
PCR amplifikácia 5S-23S medzigénového medzerníka bola robená za použitia IGSa a
IGSb oligonukleotidov (Tab. 1), ktoré umožňujú identifikáciu prítomnosti jedincov
B.burgdorferi s. l. pomocou PCR kitu HotStartTaq Plus DNA Polymerase (Qiagen):
5 µl templátovej DNA sme pridali do PCR mixu, ktorý pozostával z 14,875 µl deionizovanej
vody (Fermentas Water, nuclease-free); 2,5 µl 10 x PCR pufru (s 15mM MgCl2); 1 µl MgCl2
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(25mM); 0,125 µl Hot Start Taq Plus DNA polymerázy (5U/ µl); 0,5 µl dNTP (Fermentas,
10mM); 0,5 µl každého oligonukleotidu (10 pM) (IDT, USA).
Tab. 1 Sekvencie oligonukleotidov IGSa a IGSb [14].

IGSA
IGSB

5´-CGA CCT TCT TCG CCT TAA AGC-3´
5´-AGC TCT TAT TCG CTG ATG GTA-3´

Separácia produktov PCR bola robená pomocou horizontálnej elektroforézy za
použitia agarózových gélov (1% agaróza) a ich vizualizácia pomocou farbičky Gold View
a UV transiluminátora. Výsledný produkt mal veľkosť 250 – 300 bp (bázových párov).
RFLP analýza pozitívnych jedincov kliešťov I. ricinus
PCR produkt príslušnej dĺžky 250 – 300 bp reprezentujúci 5S-23S rRNA
medzigénový medzerník bol následne analyzovaný metódou RFLP. Do 13 µl každej
pozitívnej vzorky amplifikovanej DNA sme pridali 1,5 µl 10 x pufru R (BufferR with BSA,
Fermentas) a 0,5 µl restrikčnej endonukleázy Tru1 I (MseI) (Fermentas, 5 U/µl) a nechali
natráviť pri 65ºC cez noc. Po centrifugácii vzoriek a pridaní 3 µl nanášacieho pufru (Sample
loading buffer, Elchrom) do jednotlivých vzoriek, boli vzorky nanesené na gél (Spreadex gel
EL300 mini, Elchrom). Elektroforéza bola uskutočnená pri 20ºC a 120 V za čas 150 minút.
Následne boli gély farbené 1 hodinu farbivom SYBR Green (SIGMA) a obmyté destilovanou
vodou po dobu 45 minút a vizualizované UV transiluminátorom.
SSCP analýza
Amplifikovaný úsek 5S-23S bol analyzovaný metódou SSCP. Z dôvodu optimalizácie
podmienok priebehu SSCP sme pridávali 5 µl DNA do 12 µl a 20 µl denaturačného pufru (1
ml 100% formamid, 10 µl 1 M NaOH) a denaturovali pri denaturačnej teplote 95°C 5 alebo
10 minút. Po denaturácii sme okamžite premiestnili vzorky na ľad, kde podliehali renaturácii
a zaujatiu sekundárnej konformácie (3 alebo 15 minút). Po renaturácii sme vzorky
zcentrifugovali (Hettich Mikro 120, 14000 RPM, Nemecko) a ku každej vzorke pridali 4 µl
nanášacieho pufru (Loading Buffer 5x, ElchromTM, Švajčiarsko). Vzorky sme v množstve 10
µl naniesli na gél (GMA Wide Mini S-2x13 Ready-to-Use Gels for SSCP and Heteroduplex
Analysis, Elchrom Scientific, Švajčiarsko). Reakcia prebiehala v elektroforetickom tlmivom
roztoku TAE (30mM, Fermentas, Litva) 15 hodín pri teplote 9°C pri konštantnom napätí 66V
(6V/cm).
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Výsledky a diskusia
Pomocou metódy IGS PCR sa nám podarilo detegovať prítomnosť B. burgdorferi s. l.
v kliešťoch z parkov Malaciek a Bratislavy (Obr. 1.). Následne sme kliešte analyzovali
metótou RFLP, ktorá určila jednotlivé druhy borélií (Obr. 2.) s výnimkou novo ustanoveného
druhu B. bavariensis, ktorý bol pôvodne pokladaný za B. garinii a na RFLP analýze
dosahoval aj rovnaký profil (Obr. 3). Tieto dva druhy sme boli schopní odlíšiť až metódou
SSCP. Pomocou SSCP (Obr. 4.) a sekvenovania sme naviac zistili variabilitu v rámci
jednotlivých druhov (B. garinii 4 profily, B. bavariensis 1 profil, B. afzelii 2 profily, B.
burgdorferi sensu stricto 2 profily, B. valaisiana 3 profily, B. spielmanii 1 profil, B. lusitaniae
1 profil).

Obr. 1 Percentuálne zastúpenie pozitívnych jedincov (nýmf, samíc a samcov) I. ricinus v Bratislave
a Malackách. Os y prestavuje percentuálne zastúpenie pozitívnych jedincov spomedzi všetkých vyšetrených
jedincov nýmf, samíc a samcov.

A.

B.

Obr. 2 Distribúcia druhov patriacich do komplexu B. burgdorferi s. l. v pozitívnych kliešťoch I. ricinus
v Bratislave a Malackách. Na grafe je znázornené percentuálne zastúpenie druhov, ktoré boli identifikované
u nýmf, samíc a samcov v Bratislave (A) a Malackách (B). Druhy boli detekované metódou RFLP a SSCP.
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Obr. 3 Profily jednotliých druhov patriacich do komplexu B. burgdorferi sensu lato analyzovaných metódou
RFLP. 1. 25 bp rebrík. 2. B. garinii. 3. B. bugdorferi sensu stricto. 4. B. afzelii. 5. B. lusitaniae. 6. B. valaisiana.
7. B. bavariensis. 8. 25 bp rebrík. 9. B. burgdorferi sensu stricto. 10. B. spielmanii.
12 34 56 78

A.

1

2

3 4 5

B.

Obr. 4 A. SSCP profil zástupcov jednotlivých druhov komplexu B. burgdorferi sensu lato. 1. 50 bp (bázovo
párový) rebrík. 2. B. bavariensis. 3. B. garinii. 4. B. afzelii. 5. 50 bp rebrík. 6. B. burgdorferi sensu stricto. 7. B.
valaisiana. 7. B. spielmanii. B. Variabilita druhu B. garinii analyzovaného metódou SSCP. Jednotlivé dráhy
predstavujú rôzne profily B. garinii (dráha č. 4 - 50 bp rebrík).

Záver
Pomocou metódy SSCP sa nám podarilo potvrdiť, že spirochéty patriace do jedného
genetického druhu sú heterogénne. Táto heterogenita môže mať súvis s rôznymi
ekologickými a klinickými manifestáciami jednotlivých typov. RFLP analýza je taktiež veľmi
praktickou metódou na skíring veľkého množstva vzoriek a identifikáciu jednotlivých druhov.
Avšak pomocou metódy SSCP je možné detegovať aj jednonukleotidové rozdiely. Taktiež sa
nám podarilo určiť prevalenciu B. burgdorferi sensu lato v kliešťoch rodu I. ricinus
v mestských parkoch a lesoparkoch v Malackách a Bratislave. V ďalších štúdiách by bolo
potrebné stanoviť vzťah medzi jednotlivými genotypmi a ekologicko-enviromentálymi
podmienkami, prípadne klinickými manifestáciami.
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Abstract
Tuberculosis is a progressive granulomatous disease that is one of the major problems in the world with
one third of human population infected. Increasing emergence of multidrug and extensively drug resistant strains
of causative agent Mycobacterium tuberculosis sets a drawback in the efficiency of actual antibiotic treatment. In
our research, zebrafish (Danio rerio), which is a useful model organism in tuberculosis studies being a natural
host of Mycobacterium marinum, a close genetic relative to Mycobacterium tuberculosis, were infected using
high-throughput robotic system and new anti-tubercular compounds were tested with high-throughput flow
cytometer, COPAS as well as medium-throughput fluorescent stereomicroscopy. Here, we show the conformance
of the two methods used. Simultaneously, our in vivo results were compared with in vitro data indicating the
difference of bacterial behavior in these two systems. Our study revealed some novel compounds that might be
effectively used for tuberculosis treatment in the future.

Key words: COPAS; GSK; Mycobacterium marinum; zebrafish; fluorescent microscopy

Introduction and purpose formulation
Tuberculosis, caused by Mycobacterium tuberculosis infecting approximately every
third person in the world, is becoming more problematic with the occurance of drug resistant
strains. Development of new medicaments is therefore getting urgent [1].
Different in vivo models have been used to study tuberculosis, one of which is Danio
rerio (zebrafish) that has become an excellent experimental model for studying pathogenic
mechanisms of tubeculosis [2]. Small size (mm) and transparency of the zebrafish embryos
and larvae makes them easy to manipulate and suitable for large screening of drug libraries
[3]. Modelling tuberculosis using zebrafish is also possible due to the remarkable similarities
of its immune system to that of human with comprising innate and adaptive immunity with
macrophages, granulocytes, T and B lymphocytes that are involved in tuberculosis [4].
A breakthrough in the study of tuberculosis has been made with the introduction of
new, powerful automated injection system developed by Leiden University and described
previously in PloS ONE [5]. This robotic injection system can be used for injections of
Mycobacterium marinum, the causative agent of tuberculosis in zebrafish that mimics the
main hallmarks of M. tuberculosis infections in humans, into zebrafish embryos. Combination
of this injector with flow cytometer COPAS sorting and analysis system capable of rapid
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testing of antibiotics was presented to pharmaceutical company GlaxoSmithKlein (GSK) and
initiated a new project of extensive chemical library screen in order to find new effective
treatment for tuberculosis. Fifty GSK compounds were previously tested in in vitro conditions
using bacterial cultures of M. marinum and M. tuberculosis as well as in in vivo experiments
using mouse model. Moreover, preliminary tests have been made in zebrafish larvae as well at
Leiden University using this high-throughput infection and analysis pipeline. Because these
experiments gave some conflicting results, with this study we aimed to retest contradictory
compounds on zebrafish larvae. To increase the plausibility of our results, this time we used
for data analysis the above mentioned high-throughput system COPAS and mediumthroughput imaging of infected embryos with fluorescent stereomicroscope.

Materials and methods
Zebrafish lines
For experiments, ABTL, ALB, and Fli zebrafish lines were used (Lawson and
Weinstein, 2002). Single-crossing was used to perform fertilization and embryos were
maintained at 28,5°C in egg water (60 µg/ml sea salts).
Zebrafish manual injections
Borosilicate glass capillary needles were loaded with bacterial inoculum using
a microloader tip. Femtojet Microinjector (Eppendorf) (settings - injection time 0,2 s,
compensation pressure 17 hPA, and injection pressure adjusted between 450 to 650 hPA) was
used. The needle was mounted onto a micromanipulator and positioned under the microscope
(Leica M50). The diameter for a drop of 1 nl is 0,62 nm (V = 4/3 π r3), which was adjusted
with the scale bar in a microscope ocular. Prior to injection, embryos (until 4 hours post
fertilization, hpi) were anesthetized with 200 µg/mL buffered 3-aminobenzoic acid (tricaine,
Sigma-Aldrich). After being anesthetized, embryos were lined up on 1% agar (Sphaero Q)
plate with V-shaped channels and injected with 1 nl of suspension per embryo.
Automated injections
Automated injection system [5] was used to perform robotic injections. As controls we
used uninfected embryos. After M. marinum infection, embryos were collected in 92 x 16 mm
Petri dishes (Sarstedt) with maximum of 100 embryos per dish and maintained at 28,5 °C in
egg water .
Treatment
Embryos were divided into equal groups of approximately 80 embryos (kept in 6-well
plate, Greiner Bio One, 20 embryos/well) and treated with compounds GSK10, GSK14,
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GSK26, GSK27, GSK28, GSK30, GSK33, GSK36, GSK37, GSK46 at 10µM concentration
and GSK43 at 2,5 µM concentration. 200 µM rifampicin (RIF) (Sigma-Aldrich) was used as
a positive control and dimethyl sulfoxide (DMSO) (0,4 %) or untreated embryos as a negative
control. Embryos were analyzed at 4 and 5 days post infection (dpi) with compounds
refreshed once daily.
Microscopy
Fluorescence in larvae (45 per group) was observed using Leica M205 FA
fluorescence stereomicroscope equipped with LAS AF software (Leica Microsystems). The
objective PlanaP0 1x was used.
Complex Object Parametric Analyzer and Sorter (COPAS)
The COPASTMXL (Union Biometrica) large particle sorter has been designed for
analysis, sorting and dispensing objects up to 1,5 mm in diameter based on size, optical
density and fluorescence intensity. It is equipped with 488 nm and 561 nm solid state lasers,
mCherry is detected through a 615/24 Band-Pass filter. The profilerII Option simultaneously
detects and analyzes up to 8,000 data points per object for each of the channels of extinction
and fluorescence, and includes advanced imaging options [5]. The COPAS parameters used in
our experiments were as follows: optical density treshold (extinction) = 292, 5 mV (COPAS
value: 15); TOF (time of flight) minimum = 320 µs (COPAS value: 800); red photomultiplier
tube (PMT) voltage = 500 V or 550 V, depending on specific experiment; green PMT voltage
= 0 V; yellow PMT voltage = 0 V. The same settings were always used throughout one
experiment with 30-90 embryos analyzed per every compound.
Pixel Count analysis using fluorescent images
The bacterial load was assessed by the total red fluorescence detected. For the
analysis, three types of images were distinguished. First, fluorescent images of uninfected
embryos acquired with the fluorescent stereomicroscope were used (blanco). From these
images, the average background fluorescence in each experimental set could be established.
Consequently, as reference images, fluorescent images of embryos (3 dpi) infected with
bacteria were analyzed. Each reference image was thresholded by the background value
obtained from the images of uninfected blanco embryos. Per image, the sum of the pixels
from the fluorescent red channel above background intensity (threshold) was divided by the
number of embryos. This was done for all images within a group and provides us a reference
value of the amount of red fluorescent pixels per embryo at 100% infection level. For each
group of images of zebrafish embryos infected with bacteria at 4 dpi and 5 dpi (45 embryos
per group), the same calculation as for the reference images was realized and subsequently,
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the amount of fluorescent red pixels was provided as a percentage of the wild-type level.
Results were written to a comma separated file and further statistical analysis was applied to
the data.
Quantification using COPAS system
For COPAS data analysis, red fluorescence was exported into text file and file
analyzed with custom made software to determine red fluorescence of the zebrafish embryo
(ZF-screens B.V., Leiden, The Netherlands).

Results and discussion
To retest compounds, we chose those ones with incoherent results from previous
screens (GSK10, GSK14, GSK26, GSK27, GSK28, GSK30, GSK33, GSK36, GSK37,
GSK43 and GSK46). Most of the preliminary tests performed with these compounds showed
difference both between M. marinum and M. tuberculosis in vitro experiments and between in
vitro and in vivo conditions as well. Although M. marinum is generally used to model M.
tuberculosis infections, the difference between the two bacterial in vitro data can be caused by
different degrees of susceptibility of bacterial species to compound treatment. Differences
between in vitro and in vivo results can be explained by the physiological status of bacteria
under in vitro cultured conditions that cannot simulate all the exact environment of in vivo
infections [6]. According to these reasons, antibiotics inhibiting bacterial growth in vitro may
not be effective in vivo and vice versa, which was also proven by experiments.
Our extended study confirmed the results from previous zebrafish screens, showing
GSK37 as the most positive and GSK26, GSK27, GSK28, GSK30, GSK33, GSK36 and
GSK46 compounds as the most negative ones. These results are not entirely similar to data
from mouse M. tuberculosis infection model where the most robust positive compounds are
GSK14 and GSK37, while the most robust negative compounds are GSK27 and GSK30
(unpublished data).
Mouse model is a commonly used animal model to study the pathogenesis and
immunology of M. tuberculosis infection, although there are several disadvantages such as
high costs, generation of large amount of biowaste and, most importantly, the absence of
granulomas which are characteristic of human infection [7]. This results in a gap in the
process of drug development. These gaps can be bridged by our zebrafish infection model,
due to its advantages, leading to more and more zebrafish-based drug screen assays.
In our drug screen we observed differences between present and preliminary results
which might have been caused by impaired spreading of mycobacteria. Most mycobacteria
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resided in the yolk region where less hydrophobic compounds were not able to penetrate due
to its hydrophobic characteristic. Thus, the positive effect of the less hydrophobic compound
might have been poorly detected. The second reason might be the pre-selection of embryos
we applied for analysis. At 3 dpi while imaging embryos with fluorescent stereomicroscope,
we discarded embryos with no or very little fluorescent signal and selected only embryos with
clear, detectable signal for further treatment and analysis. This pre-selection was not
performed in previous compound screen on zebrafish and therefore might have influenced the
results.
To test whether developmental stage of the embryos at the time of infection influences
the mycobacterial spreading, we performed robotic injections on embryos at 1-cell, 4-cell, and
16-cell stages. After analysis we found differences in spreading especially between 1-cell and
16-cell stage embryos (Fig. 1), thus we conclude that the most suitable time point for injection
to obtain spreading might be 1- to 4-cell stages, whereas in previous studies [5], injections
were performed between 16- and 512-cell stages.
Lastly, we compared treatment of individual embryos in order to compare three
methods: microscopy with Pixel Count analysis, COPAS analysis and colony forming units
(CFU) count analysis which were used parallel to ensure the consistency of our results. All the
data presented showed correlation. However, we faced some difficulties in Pixel Count
Analysis, where pixels are evaluated of flat image from fluorescent microscope and the
program does not evaluate the depth and volume of embryo. This is being solved by creating a
new program for image analysis by Alexander Nezhinsky at Leiden University and mentioned
aspects will be taken into account.

A.

B.

Fig. 1 Variations in granuloma formation in robotically injected embryos. Zebrafish were
injected with M. marinum at 4 hpf and imaged with fluorescent stereomicroscope at 4 dpi.
Impaired (A) and adequate, systematic spreading (B) of mycobacteria from the injection
site.
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Conclusion
In conclusion, high-throughput pipeline of drug screening in zebrafish, involving
automatic injector and COPAS analysis, represent very promising and powerful methods for
rapidly testing the efficiency of large numbers of drug candidates on the pathogen and might
fill the gap between cell culture-based screens and screens in rodent models. After finding the
most positive candidates from GSK compound set, there are several further questions to
answer. One important question is how the drugs are taken up by the zebrafish embryos. Time
series sampling from the yolk of compound treated embryos and measurement of the
concentration with sensitive chromatographic technique can be applied to find an answer.
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Abstract
Enteroviruses are among the most common and medically important human pathogens, and are
significant cause of morbidity and mortality throughout the world. Non-polio human enteroviruses, such as
coxsackieviruses, are known to infect different organs including the central nervous system. These viruses are
responsible for numerous clinical manifestations, including encephalitis and meningitis. Prolonged presence of
enteroviral RNA has been shown in different target organs long after infection. We have studied the persistence
of viral RNA in different organs of mice infected with isolates from organs of mouse previously infected with
patient's isolate from cerebrospinal fluid identified as Coxsackievirus B4. Viral RNA was detected in pancreas
tissue and stool till day 45 post infection (p.i.). Virus isolates of mouse origin showed different pathogenesis with
altered tissue tropism in contrast to original human isolate.

Keywords: Aseptic meningitis; Virus isolates; Tissue tropism; Coxsackieviruses

Introduction and formulation of aim
Viral or aseptic meningitis is a clinical syndrome of meningeal inflammation in which
common bacterial agents cannot be identified in the cerebrospinal fluid (CSF).
Enteroviruses (EVs), namely coxsackieviruses and echoviruses, are the most frequent
etiologic pathogens of aseptic meningitis and they cause about 90% of cases of this disease,
particularly among children and infants [1]. High fever, headache, and stiff neck are common
symptoms of meningitis in anyone over the age of 2 years. These symptoms can develop over
several hours, or they may take 1 to 2 days. Other symptoms may include nausea, vomiting,
discomfort looking into bright lights, confusion, and sleepiness. In newborns and small
infants, the classic symptoms of fever, headache, and neck stiffness may be absent or difficult
to detect. Infants with meningitis may appear slow or inactive, have vomiting, be irritable, or
be feeding poorly. As the disease progresses, patients of any age may have seizures [2].
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Severe complications of this disease are extremely rare and mostly seen in the
immunocompromised [3].
Coxsackieviruses (CVs) belong to the family Picornaviridae, which share many
common features including a non-enveloped icosahedral capsid, a messenger-sense RNA
genome, and partial nucleotide and amino-acid sequence homology [4]. Enteroviruses are
associated with diverse clinical manifestations ranging from mild febrile illness, acute
gastroenteritis and aseptic meningitis, to severe and potentially fatal conditions including
encephalitis and neonatal sepsis-like syndrome [5]. These viruses generally have the proclivity
to survive acidic environment, enabling their passage through the stomach following fecal/oral
transmission and eventual invasion into the small intestine [6]. Viral particles pass directly
across the blood-brain barriers, or are carried across in infected leukocytes. Once within the
central nervous system (CNS), viruses may spread through the subarachnoid space in CSF,
with consequent inflammatory response leading to meningitis [3].
EV persistence appears to be the product of the ongoing attempt of the host to
eliminate or suppress virus replication, and the virus' struggle to remain intact in a hostile
cellular environment. Under the selective pressures generated by a successful host immune
response, the best defense of the virus is simply to mutate. Errors in EV replication can lead to
the existence of viral quasispecies [7] which may broaden the tropism of EV, assist in evasion
from the immune response, and lead to persistence [8]. Collectively, these viruses can infect
all tissues of the body. Individual members of the group have tropism for certain tissues and
infections with one serotype may present as different clinical entities [9].
Present study was carried out to follow up of persistence of viral RNA in mice
infection with brain, pancreas and stool samples of mice infected with patient's cerebrospinal
fluid.

Materials and methods
Virus: Isolates (day 5 p.i.) from brain, pancreas and stool of a mouse (showing
persistence of viral RNA at day 45 p.i. in the brain of 1/5 mice) infected with Coxsackievirus
B4 isolate from CSF of a pacient with aseptic meningitis.
Mice: CD-1 outbred mice (Harlan Laboratories, Italy).
Infection: 15 mice per group were orally inoculated with CVB4 isolates at a dose of
0.2 x 107 TCID50/mL from brain, pancreas and stool. Mice mock infected with PBS were
served as controls. Mice were sacrificed on days 5, 10 and 45 p.i., heart, brain, pancreas and
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stool collected and snap frozen.
RNA isolation: Total RNA from the organs was extracted with PureLink RNA Mini
Kit (Invitrogen) according to the supplier’s manual for purifying total RNA from animal
tissue.
Reverse transcriptase Polymerase Chain Reaction and Nested PCR: The details of
the reverse transcription-PCR followed by nested PCR have been described previously [10].
For cDNA synthesis and amplification in a single tube the SuperScript III One-Step RT-PCR
System with Platinum Taq High Fidelity (Invitrogen) was used.

Results and discussion
Virus was present in all tissues on day 5 p.i., as expected during the acute infection. As
indicated in tables 1, 2 and 3 viral RNA was present in all the mice at day 45 post infection
indicating that the pancreotropism and persistence of the viral RNA was independent of the
origin of the virus. At day 45 p.i. viral RNA was totally absent in the hearts and brain of the
infected mice independent of the origin of the virus infected. The presence of viral RNA in the
stool at day 45 p.i. indicates prolonged shedding. Therefore presence of viral RNA is
associated in the gastrointestinal tract of the small intestine of infected mice.
Tab. 1 Presence of CVB4 brain isolate in organ tissues
BRAIN
B4
M1
M2
M3
M4
M5

D5
H
+
+
+
+
+

P
+
+
+
+
+

D10
Br
+
+
+
+
+

St
+
+
+
+
+

H
−
−
−
−
−

P
+
+
+
+
−

D45
Br
−
+
+
+
+

St
+
+
+
+
+

H
−
−
−
−
−

P
+
+
+
+
+

Br
−
−
−
−
−

St
−
+
+
+
+

Br
−
+
−
−
−

St
−
+
+
+
+

D = days p.i.; M = mouse; H – heart, P – pancreas, Br – brain, St – stool; (+) positive, (−) negative
Tab. 2 Presence of CVB4 pancreas isolate in organ tissues
PANCREAS
B4
M1
M2
M3
M4
M5

D5
H
+
+
+
+
+

P
+
+
+
+
+

D10
Br
+
+
+
+
+

St
+
+
+
+
+

H
−
−
−
−
+

P
+
+
+
+
+

D45
Br
+
+
−
−
−

St
+
−
+
+
+

H
−
−
−
−
−

P
+
+
+
+
+

D = days p.i.; M = mouse; H – heart, P – pancreas, Br – brain, St – stool; (+) positive, (−) negative
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Tab. 3 Presence of CVB4 stool isolate in organ tissues
STOOL
B4
M1
M2
M3
M4
M5

D5
H
+
+
+
+
+

P
+
+
+
+
+

D10
Br
+
+
+
+
+

St
+
+
+
+
+

H
−
+
+
−
+

P
−
+
+
+
+

D45
Br
+
+
−
+
+

St
+
+
+
+
−

H
−
−
−
−
−

P
+
+
+
+
+

Br
−
−
−
−
−

St
+
+
+
+
+

D = days p.i.; M = mouse; H – heart, P – pancreas, Br – brain, St – stool; (+) positive, (−) negative

Presence of viral RNA in stool refers to fact, that excreting virus via feces can remain
few weeks after infection [11]. Detection of persistence of virus in pancreas for long time after
inoculation, on 45 day, confirm that altered tropism of this enterovirus assist in evasion from
the immune response and led to persistence [8]. The results show change in organ tropism, as
the original isolate from the CSF of patient showed 40% pancreas positive at day 5 p.i.
Furthermore, results also indicated absence of viral persistence in heart, pancreas, and stool
and 20% positivity in the brain of infected mice [12].

Conclusion
Tropism of mouse-passaged CVB4 which originally caused aseptic meningitis in
pacient underwent a change. Virus isolates from different organs after a single mouse-passage
infected and persisted mainly in the pancreatic tissue in mice and furthermore viral RNA was
persisted in the gastrointestinal tract at 45 day post inoculation.
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Abstrakt
Spoločenstvá húseníc motýľov boli študované v rámci celistvého územia v Malých Karpatoch, kde mali
motýle možnosť výberu habitu lesa (zapojený resp. svetlinový les) a druhu duba (Quercus polycarpa, Q.
pubescens a Q. cerris). Abundancia a zloženie spoločenstiev húseníc bolo ovplyvnené skôr druhom dominantnej
dreviny ako habitom lesného porastu. Výsledky naznačili, že polyfág Archips xylosteana vyskytujúci sa hojne na
rozličných hostiteľských rastlinách (aj na duboch) sa dubu cerovému vyhýba. Biotopy s Q. pubescens môžu mať
v krajine vzhľadom na množstvo húseníc (a pravdepodobne aj iných skupín živočíchov) funkciu cenných území
pre biodiverzitu (hot spots).

Kľúčové slová: Lepidoptera; húsenice; Quercus; habitus lesného porastu

Úvod a formulácia cieľa
Na duboch na Slovensku sa vyvíja približne 300 druhov motýľov [1, 2]. Najvyššia
abundancia húseníc na duboch je na začiatku vegetačného obdobia [1, 3, 4, 5]. Niektoré práce
poukázali na to, že určité druhy motýľov preferujú určité druhy dubov [napr. 2, 6].
Spoločenstvá motýľov v lesných porastoch s rôznou štruktúrou nebývajú rovnaké; je známe,
že niektoré druhy vyhľadávajú medzernaté svetlinové porasty s nízkymi drevinami, iné
zapojené lesy [5, 7].
Na základe uvedených poznatkov sme sústredili výskum húseníc na duboch na jarné
obdobie a zamerali sme sa na nasledovné ciele: 1) posúdiť rozdiely v abundancii a zložení
spoločenstiev húseníc na duboch medzi biotopmi s rôznym habitusom lesného porastu
(zapojený a svetlinový les) a 2) porovnať rozdiely medzi spoločenstvami húseníc na rôznych
druhoch dubov (Quercus polycarpa, Q. pubescens a Q. cerris). Výskumy sa uskutočnili
v rámci jedného územia, kde mali motýle možnosť výberu habitu lesa a druhu duba.

Materiál a metódy
Študijné plochy sa nachádzali v Čachtických Karpatoch (časť Malých Karpát; 235 –
385 m n. m.; 48° 44´ S a 17° 47´ V). Územie sa nachádza v teplej, mierne suchej až mierne
vlhkej klimatickej oblasti. Lesy daného územia patria do dubovej zóny kryštalickodruhohornej oblasti. Materiál do tejto práce bol zberaný z troch druhov dubov – Quercus
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polycarpa, Q. pubescens a Q. cerris. Bola použitá metóda sklepávania z konárov o dĺžke 1 m
vo výške dosiahnuteľnej pre človeka. Na jednej ploche charakterizovanej určitým druhom
duba a habitusom lesného porastu (svetlinový les s výškou stromov < 10 m resp. zapojený
porast o výške stromov cca 20 m) sa počas jednej exkurzie získala vzorka húseníc z 20
konárov. Húsenice boli konzervované v 75 % etanole. Sklepávanie prebiehalo v dvoch
jarných aspektoch, a to 8. – 9. mája 2011 a 20. – 21. mája 2011 (ďalej v texte ako prvý resp.
druhý odberový dátum). V prvom odberovom dátume bolo 8 plôch s Q. polycarpa (5
svetlinový a 3 zapojený les), 3 plochy s Q. pubescens (všetky svetlinový les) a 1 plocha s Q.
cerris (svetlinový les). V druhom odberovom dátume boli dve plochy (svetlinový les)
s prevahou duba Q. polycarpa nahradené dvomi plochami s neskoršie pučiacim Q. cerris (1
zapojený, 1 svetlinový les), pretože sme predpokladali na Q. cerris vyššiu abundanciu húseníc
[1]. Húsenice boli determinované v laboratóriu podľa prác Patočku [1, 8].
Získané údaje o spoločenstve húseníc motýľov boli štatisticky vyhodnotené.
Vzhľadom na relatívne malý počet študijných plôch (n = 12) a relatívne silnú mieru korelácie
medzi typom habitusu a dominantnou drevinou (priem. Φ koeficient = 0,63) sme sa zamerali
na

exploratívnu

analýzu

„Macrolepidoptera“,

údajov.

abundancia

Jednorozmerné

skupiny

premenné

„Microlepidoptera“,

(abundancia
celková

skupiny

abundancia

Lepidoptera) boli vyhodnotené s použitím permutačnej analýzy rozptylu (ANOVA). Na
párové porovnania bol použitý Tukeyov HSD test a preukazné výsledky boli graficky
zobrazené vynesením priemerov a 95 % bootstrapových intervalov spoľahlivosti [9].
Mnohorozmerné údaje (matica abundancií dominantných druhov) boli vyhodnotené s
využitím permutačného prístupu k mnohorozmernej analýze rozptylu perMANOVA [10]
s použitím Bray-Curtisovho koeficientu podobnosti [11]. Výsledky mnohorozmerných analýz
boli zobrazené pomocou nemetrického mnohorozmerného škálovania NMDS [12]. Výsledná
konfigurácia bodov bola otočená tak aby prvá ordinačná os reprezentovala najväčšiu časť
variability a jednotková zmena na osi zodpovedala polovičnej zmene v zložení spoločenstva
(tzv. half-change škálovanie). Druhy boli do ordinačného priestoru premietnuté na základe
váženého priemerovania [13]. Za štatisticky preukazné boli považované výsledky na hladine
významnosti α = 5%. Všetky analýzy boli urobené v programovacom jazyku R [14].

Výsledky a diskusia
Výsledky analýz ukázali, že spoločenstvá húseníc motýľov reagujú skôr na druh
dominantnej dreviny ako na habitus lesného porastu, nakoľko štatisticky preukazné výsledky
boli zistené len v prípade, že prediktorom v modeloch bol druh dreviny (tab. 1).
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Tab. 1 Výsledky semi-parametrickej ANOVA a perMANOVA porovnávajúcej rozdiely v charakteristikách
spoločenstiev húseníc medzi biotopmi s odlišnou dominantnou drevinou a habitusom porastu pre dva odberové
dátumy. Zobrazené sú hodnoty testovacích kritérií (F / pseudo-F) a hodnoty pravdepodobností (p) získané na
základe 9999 permutácii. Výsledky preukazné na hladine významnosti α = 5% sú zvýraznené tučným rezom
písma.

Charakteristika
Abundancia
„Macrolepidoptera“
Abundancia
„Microlepidoptera“
Abundancia Lepidoptera
spolu
Zastúpenie dominantných
druhov

Prvý odberový dátum
Dominantná
Habitus lesného
drevina
porastu
F pseudo-F
p F pseudo-F p

Druhý odberový dátum
Habitus lesného
Dominantná
porastu
drevina
F pseudo-F
p F pseudo-F p

0.860

0.386

7.559

0.028

0.463

0.514

0.675

0.533

0.036

0.881

3.549

0.110

3.944

0.083

14.515

0.002

0.546

0.476

8.420

0.018

2.092

0.179

9.219

0.009

1.865

0.126

7.426

0.005

3.221

0.073

7.165

0.011

V prvom odberovom dátume bola abundancia voľne žijúcich húseníc (skupina
„Macrolepidoptera“) preukazne vyššia na Q. pubescens (32 – 56 húseníc; 3 vzorky)
v porovnaní s Q. polycarpa (5 – 39 húseníc; 8 vzoriek), s tým zrejme súvisí aj preukazne
vyššia celková abundancia všetkých húseníc (Lepidoptera) na Q. pubescens (68 – 89 húseníc;
3 vzorky) v porovnaní s Q. polycarpa (26 – 70 húseníc; 8 vzoriek; obr. 1). Vzorka z Q. cerris
bola

z analýz

prvých

dátumov

vylúčená,

pretože

bola

len

jedna

s hodnotami

„Macrolepidoptera“ = 33, „Microlepidoptera“ = 3, Lepidoptera spolu = 36.
V prípade druhého odberového dátumu boli preukazné rozdiely zistené v abundancii
húseníc spriadajúcich listy (skupina „Microlepidoptera“). Táto bola preukazne nižšia v
porastoch s Q. cerris (1 – 6 húseníc; 3 vzorky) v porovnaní s Q. polycarpa (18 – 44 húseníc; 6
vzoriek) a Q. pubescens (11 – 29 húseníc; 3 vzorky; obr. 2). Tieto rozdiely sa zrejme odrazili
aj pri hodnotení celkovej abundancie Lepidoptera, kde bol zaznamenaný štatisticky preukazný
rozdiel medzi biotopmi s Q. cerris (12 – 17 húseníc; 3 vzorky) a Q. polycarpa (23 – 59
húseníc; 6 vzoriek). Z grafu (obr. 2, viď intervaly spoľahlivosti) zjavný rozdiel medzi Q.
cerris a Q. pubescens (19 – 43 húseníc; 3 vzorky) bol marginálne nepreukazný (Tukey HSD,
p = 0,052).
Pri hodnotení zastúpenia dominantných druhov motýľov sa opäť ako preukazný ukázal
vplyv dominantnej dreviny a nie habitus lesného porastu. V oboch odberových dátumoch bolo
možné jasne rozlíšiť spoločenstvá húseníc na Q. pubescens od spoločenstiev na Q. polycarpa
(obr. 3). Pre spoločenstvá húseníc na Q. pubescens boli charakteristické druhy Agriopis
leucophaearia a Aleimma loeflingiana, zatiaľ čo spoločenstvá na Q. polycarpa boli
charakteristické vyššou abundanciou Tortrix viridana a Archips xylosteana.
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Obr. 1 Porovnanie priemerných abundancií voľne žijúcich húseníc („Macrolepidoptera“) a celkovej abundancie
motýľov („Lepidoptera spolu“) medzi biotopmi s odlišnými druhmi duba počas prvého odberového dátumu.
Okrem priemerov (vrchol stĺpca) sú vynesené 95%-né bootstrapové intervaly spoľahlivosti.

Obr. 2 Porovnanie priemerných abundancií húseníc spriadajúcich listy („Microlepidoptera“) a celkovej
abundancie húseníc motýľov („Lepidoptera spolu“) medzi biotopmi s odlišným druhom duba počas druhého
odberového dátumu. Okrem priemerov (vrchol stĺpca) sú vynesené 95%-né bootstrapové intervaly spoľahlivosti.
Priemerné hodnoty stĺpcov s odlišným malým písmenom sú navzájom štatisticky preukazne odlišné (p < 0,05;
Tukey HSD).

Operophtera brumata bola hojná na oboch druhoch drevín. Poznatky zodpovedajú
hodnoteniu druhov motýľov žijúcich na duboch [2] s dvoma výnimkami. Podľa tejto literatúry
druhu O. brumata nevyhovujú xerotermné biotopy a T. viridana preferuje skôr Q. pubescens,
čo sa v našom výskume nepotvrdilo. V mnohorozmernej analýze neboli hodnotené
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spoločenstvá na Q. cerris, nakoľko v prvom odberovom dátume boli sklepávané húsenice len
na jednej ploche s dubom cerovým a v druhom odberovom dátume nebol na plochách s týmto
dubom zaznamenaný žiadny z hodnotených dominantných druhov motýľov.

Obr. 3 Výsledky NMDS matíc abundancií dominantných druhov motýľov zistených v prvom (vľavo) a druhom
odberovom dátume (vpravo). Krúžky predstavujú skóre plôch s Quercus polycarpa a trojuholníky skóre plôch s
Quercus pubescens. Plné (čierne) geometrické tvary predstavujú zapojený porast a prázdne svetlinový les. Druhy
sú do ordinačného priestoru premietnuté na základe váženého priemerovania.

Na Q. cerris možno očakávať najmä húsenice, ktoré sa liahnu neskôr na jar [2], avšak
A. xylosteana, hojný na Q. polycarpa a dosť početný aj na Q. pubescens, nebol na Q. cerris
zistený vôbec. Výsledky naznačujú, že polyfág A. xylosteana vyskytujúci sa na rozličných
hostiteľských rastlinách sa dubu cerovému vyhýba. Tento poznatok podporujú aj výsledky
z iných území [15, 16], kde A. xylosteana na dube cerovom nebol zistený. Z Q. cerris boli
sklepané húsenice O. brumata, čo potvrdzuje, že nálezy tejto piadivky na cere nie sú náhodné
(ich výskyt uvádzajú tiež Kulfan [16] a Kulfan et al. [15]). Pôvodné predpoklady boli také, že
druhu O. brumata vzhľadom na neskoré pučanie listov dub cerový nevyhovuje [2].

Záver
Výsledky ukazujú, že aj v rámci jedného teritória nie sú jednotlivé druhy dubov
rovnako osídlené húsenicami motýľov. Významné postavenie môže mať dub plstnatý,
o lepidopterofaune ktorého je v európskej literatúre len málo údajov [napr. 17]. Naše
výsledky naznačujú, že biotopy s týmto druhom duba môžu mať v krajine vzhľadom na
množstvo húseníc (a pravdepodobne aj iných skupín živočíchov) funkciu cenných území pre
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biodiverzitu (hot spots), ktorá sa môže prejaviť napr. aj vo vyššej denzite hmyzožravých
vtákov [18].
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Vplyv Bni5 proteínu na kvasinkový septínový komplex
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Abstrakt
Septíny sú konzervovaná rodina proteínov, ktoré vytvárajú hetero-oligomérne komplexy a filamenty na
rozhraní materskej bunky a rastúceho púčika. Štúdie skladania septínov odhalili niekoľko proteín-proteínových
interakcií, ktoré sú potrebné na vytváranie septínových komplexov a filamentov. Podarilo sa nám purifikovať
proteín Bni5, ktorý má predpokladanú úlohu v stabilizácií septínového komplexu. Po pridaní proteínu Bni5
k septínovému komplexu in vitro sme pomocou fluorescenčnej mikroskopie pozorovali výrazné zmeny
v štruktúre septínových filamentov. Naše výsledky potvrdili indikovanú stabilizačnú funkciu Bni5 proteínu.

Kľúčové slová: septínový komplex; purifikácia; Bni5 proteín; cytokinéza

Úvod a formulácia cieľa
Septíny sú konzervovaná rodina GTP- viažucich a filament formujúcich proteínov,
ktoré majú dôležitú úlohu v cytokinéze a ešte v mnohých bunkových procesoch. Septíny
v Saccharomyces cerevisiae polymerizujú do vysoko organizovaných štruktúr [1]. Počas fázy
G1 bunkového cyklu vzniká diskrétny prstenec septínov v mieste púčika, 10 minút pred jeho
objavením, kde zostáva počas celého bunkového cyklu. Na rozhraní materskej bunky a
rastúceho púčika sa mení do tvaru presýpacích hodiniek pred začiatkom mitózy, počas ktorej
sa rozčlení do dvoch prstencov a bunky sa následne rozdelia [2, 3].
Gény kódujúce septíny boli identifikované pri hľadaní teplotne závislých cdc mutácii
(cell division cycle, cyklus bunkového delenia) kontrolujúcich bunkový cyklus S. cerevisiae.
Mutácie v génoch týchto proteínov zabraňujú cytokinéze a výsledkom je fenotyp
viacjadrových buniek s niekoľkými predĺženými púčikmi [4]. V eukaryotických organizmoch
sa nachádza niekoľko génov septínov; bolo identifikovaných 7 génov u kvasiniek (Cdc3,
Cdc10. Cdc11. Cdc12, Shs1, Spr28, Spr3) a 14 génov u cicavcov [5]. Sekvencie aminokyselín
sa líšia hlavne v N- a C- terminálnych koncoch, zatiaľčo centrálna doména obsahuje
konzervovanú GTP- väzbovú doménu a 53 aminokyselinovú sekvenciu nazývanú ako
jedinečný septinový element (Septine unique element, Sue) [6]. Prostredníctvom týchto
domén sa môžu interagovať s rôznymi proteínmi [7]. Septíny používajú ich GTP- väzbové
domény, Sue domény a N- a C- koncové oblasti na vytváranie vysoko usporiadaných
lineárnych komplexov [8, 9]. Septíny poskladané do komplexov a filamentov predstavujú
biologicky aktívnu formu týchto proteínov [10].
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Pri stabilizácií septínového prstenca sa zúčastňuje viac proteínov. Jeden z nich je
proteín Bni5, ktorý sa lokalizuje krátko po vytvorení púčika na rozhraní materskej bunky
a formujúceho sa púčika a zmizne 2-3 minút pred rozdelením vretienka. Interakcia Bni5
proteínu môže byť dôležitá pre stabilitu a funkciu septínového prstenca, čo je nevyhnutné pre
normálnu cytokinézu [11]. Bolo zistené, že fosforylácia proteínu Bni5 je potrebná pre
interakciu so septínovou podjednotkou Cdc11 a pre delokalizáciu zo septínového filamentu
v neskoršom štádiu mitózy [12]. Molekulárny mechanizmus, ktorým proteín Bni5 reguluje
funkciu septínov zatiaľ nie je jasný. Našim cieľom bola príprava expresných vektorov,
izolácia Bni5 proteínu a analýza jeho interakcie so septínovým komplexom.

Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene: Escherichia coli Rosetta (DE3), Genotyp: F- ompT
hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) pRARE (CamR)
E. coli DH5α, Genotyp: F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG
Φ80dlacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK- mK+), λ–
Plazmidy: Pri príprave expresných plazmidov sme použili komerčný expresný vektor
pET21 (Novagen®).
Izolácia plazmidovej DNA: podľa QIAprep®Spin Miniprep Kit (Qiagen)
Izolácia DNA fragmentu z agarózového gélu: QIAquick Gel Extraction kit (Qiagen)
Enzýmy a primery: Expresný vektor a PCR produkty sme štiepili enzýmami SacI a
XhoI (New England, Biolabs). Na ligáciu sme použili T4 DNA ligázu (New England,
Biolabs). Sekvencie primerov, ktoré sme použili na amplifikáciu génu Bni5 za účelom
klonovania do expresného vektora pET21 sú uvedené v tabuľke 1.
Tab. 1 Sekvencie primerov Bni5
Primer

Sekvencia

Bni5_N

5´CCAAGAGCTCATGGGCTTGGACCAGGACAAG´3

Bni5_C

5´CCAACTCGAGTTTAGTTCCAATCCAAAATTGGC´3

PCR amlifikácia: PCR reakcie boli uskutočnené v objeme 50 µl. Reakčná zmes
obsahovala: 1µM každého primeru, 20 ng templátu, 2,5mM MgCl2 (Fermentas), 1x Pfu
buffer-MgCl2 (Fermentas), 0,2 mM dNTP, 1U Pfu polymerázu (Fermentas), 1,5 U Taq DNA
polymerázy (Qiagen), 0,5x Q solution (Qiagen).
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Tab. 2 PCR cyklus
Cyklus

Teplota

Čas

Opakovanie
cyklu

začiatočná denaturácia

95°C

3min

1x

denaturácia

95°C

30s

anelácia

48°C

30s

polymerizácia

72°C

2:30+10s v každom cykle

záverčná polymerizácia

72°C

7min

1x

záverčné chladenie

4°C

∞

1x

30x

Transformácia kompetentných buniek: podľa Simanis, 1985 [13]
Elektroporácia: Electro Cell Manipulator 630, Elektroporácia 4,7 ms, 200 Ω, 2500 V,
25µF (BTX)
Idukcia expresie: 0.4 mM IPTG (Applichem) do tekutej bakteriálnej kultúry pri
OD600 = 0,6
SDS polyakrylamidová gélová elektroforéza: podľa Laemmli, 1970 [14]
Farbiaci roztok: 1g CCB R-250 metanol:kyselina octová:H2O=5:1:5
Sonikácia: Sonifikátor BANDELIN Sonoplus Ultrasonic Homogenizers HD 2200
Purifikácia: Cez Ni-NTA kolónku (50 ml). Tlmivý roztok základ: 25mM NaHPO4
pH 7,8; 0,3M NaCl; 0,5mM MgCl2; 5mM 2-Merkaptoetanol; Proteinázové inhibítory
(Roche); 0,2mM PMSF a rôzne koncentrácie imidazolu: A. 6mM imidazol na ekvilibráciu
kolónky a na prvé premývanie; B. 10mM imidazol na druhé premývanie; C. 20mM imidazol
na tretie premývanie; D. 250mM imidazol na elúciu.

Výsledky a diskusia
Pomocou primerov a PCR metódy sme získali gén Bni5 (Obr. 1), ktorý sme následne
štiepili a klonovali do vektora pET21. Vektor pET21 obsahuje promótor a terminátor
bakteriofága T7. Transkripcia sa prebieha prostredníctvom RNA polymerázy T7 bakteriofága,
ktorej gén je integrovaný v chromozóme expresného kmeňa (E.coli Rosetta (DE3)). Obsahuje
aj His-Tag kódujúcu sekvenciu, ktorá po naklonovaní príslušného génu do plazmidu vytvorí
histidínové zvyšky na koniec proteínu.
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1

2

Obr. 1 Výsledok PCR reakcie – 1. Dráha: ladder (New England, Biolabs), 2. Dráha: PCR produkt
vo veľkosti 1,3 kb.

Po transformácií konštruktu do E. coli Rosetta sme testovali expresiu proteínu Bni5
a získali sme prečistený proteínový produkt (Obr. 2) pomocou afinitnej chromatografie na NiNTA agaróze prostredníctvom väzby histidínových zvyškov exprimovaného Bni5 proteínu.
Na skoncentrovanie vzorky sme použili Amnicon® ultra centrifugačné filtre (Millpore,
MWCO 30.000).
1

2

3

4

5

6

7

Obr. 2 9% SDS-PAGE - Expresia v bunkách E.coli Rosetta Gami - Dráha 1: Ladder (Ge healthcare),
dráha 2: homogenát vzorky, dráha 3: pretečená vzorka cez Ni-NTA kolónku, dráha 4: po premytí izolačným
pufrom A, dráha 5: po premytí izolačným pufrom B, dráha 6: po premytí izolačným pufrom C, dráha 7:eulovaný
purifikovaný proteín vo veľkosti 50kDa.

Predpokladanú stabilizačnú funkciu Bni5 proteínu sme zisťovali priamo pridaním
purifikovaného Bni5 proteínu k purifikovanému septínovému komplexu izolovaného podľa
Farkašovský a kol., 2005 [15], ktorý bol značený GFP. Dialýzou cez noc sme odstánili solí
a 250mM imidazol zo zmesi proteínov a sledovali sme ich spolu s negatívnou kontrolou cez
fluorescenčný mikroskop. Na obrázku Obr. 3 A. je vidieť spolymerizovaný septínový
komplex, značený GFP, v podobe vlákien. Po pridaní proteínu Bni5 v pomere 1:1 sme
pozorovali vo fluorescenčnom mikroskope (Leica DM2500) zhlukovanie septínového
komplexu (Obr. 3 B.).
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A.

B.

Obr. 3 Obrázky z fluorescenčného mikroskopu – A, Purifikovaný septínový komplex bez proteínu
Bni5. B, Purifikovaný septínový komplex po pridaní Bni5 proteínu v pomere 1:1.

Naše výsledky naznačujú, že predpokladaná stabilizačná funkcia Bni5 proteínu u
septínových štruktúr v bunke je realizovaná prostredníctvom zosieťovania

septínových

vlákien. Bližšie údaje o povahe interakcie Bni5 a septínového komplexu nám v budúcnosti
poskytne elektrónová mikroskopia.

Záver
Podarilo sa nám pripraviť expresný vektor pre Bni5 proteín. Purifikovali sme
exprimovaný proteín Bni5 v preparatívnom množstve a zistili, že tento proteín je zapojený do
vzniku štruktúr vyššieho poriadku počas polymerizácie septínového komplexu.
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Abstrakt
Kvasinka Candida glabrata je druhým najvýznamnejším patogénom spôsobujúcim kvasinkové infekcie
u imunokompromitovaných ľudí. S jej klinickým významom je spojená mnohonásobná rezistencia (MDR) voči
antifungálnym látkam. Okrem iného, v prítomnosti antimykotík vplývajú na odpoveď buniek kvasiniek aj zmeny
v lipidovom zložení biologických membrán. V tejto súvislosti bol identifikovaný gén CgPDR16, delécia ktorého
viedla k zmene zastúpenia membránových sterolov a k zvýšenej citlivosti buniek kvasiniek na azoly. Jeho
biologická funkcia vo vzťahu k MDR nie je zatiaľ objasnená. V našej práci sme preto sledovali vplyv delécie
génu CgPDR16 na virulenciu kvasiniek C. glabrata. Získané výsledky pilotných experimentov poukázali na
možný vplyv produktu génu CgPDR16 na expresiu niektorých virulenčných faktorov (hydrofóbnosť bunkového
povrchu, schopnosť tvorby biofilmu), ktoré sa v ďalšej práci pokúsime potvrdiť nezávislými experimentmi.

Kľúčové slová: Candida glabrata, CgPDR16, mnohonásobná rezistencia, faktory virulencie
Úvod a formulácia cieľa
Candida glabrata je jedným z významných ľudských patogénov patriacich do rodu
Candida. Podobne ako jej príbuzná kvasinka C. albicans je oportúnnym patogénom, ktorý
môže pri oslabení imunity človeka vyvolávať vaginálne kandidózy, orofaryngitídy, afty
a infekcie urogenitálneho traktu. Predovšetkým u imunokompromitovaných pacientov môže
spôsobovať veľmi nebezpečné infekcie obehového systému a kandidémiu. Rovnako je častým
pôvodcom nozokomiálnych infekcií [1]. Kvasinka C. glabrata bola izolovaná z povrchov
rastlín a u človeka hlavne z ústnej dutiny, pokožky, gastrointestinálneho a urogenitálneho
traktu. Často sa izoluje aj z intravenóznych katétrov, výkalov, moču, a tiež z povrchu tela,
hlavne u onkologických a HIV-pozitívnych pacientov. Zvýšený výskyt C. glabrata bol
pozorovaný u pacientov s transplantátmi, ochorením diabetes mellitus, a tiež u pacientov
s popáleninami [1].
C. glabrata vstupuje do tela hostiteľa cez sliznice, na ktorých spôsobuje tvorbu
hnisavých ložísk [2]. Dôležitú úlohu v jej patogenite hrá virulencia kmeňov, ktorá je spojená
so schopnosťou exprimovať faktory adherencie [3], tvoriť biofilm [4] či meniť hydrofilný
charakter povrchu buniek [5]. Vážnou komplikáciou v terapii kandidóz sa čoraz častejšie
stáva fenomén mnohonásobnej rezistencie (MDR), odolnosť patogéna voči širokému spektru
funkčne a štruktúrne odlišných inhibítorov, čo mu umožňuje účinne sa brániť voči účinku
antifungálnych látok [6]. V prítomnosti antimykotík vplývajú na odpoveď buniek kvasiniek aj
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zmeny v lipidovom zložení biologických membrán. Celogenómové analýzy u kvasinky
S. cerevisiae odhalili, že do regulónu hlavných transkripčných regulátorov Pdr1p/Pdr3p
mnohonásobnej rezistencie patria okrem iných aj gény participujúce v biosyntéze
sfingolipidov a v homeostáze fosfolipidov cytoplazmatickej membrány [7]. Zatiaľ nejasnú
úlohu v tomto vzťahu má gén PDR16, delécia ktorého viedla v bunkách S. cerevisiae k zmene
zastúpenia membránových sterolov a k zvýšenej citlivosti buniek na azoly [8].
U kvasinky C. glabrata bol gén CgPDR16 identifikovaný pri skríningu kvasinkových
mutantov so zvýšenou citlivosťou k flukonazolu. Výsledky fenotypových testov ukázali,
že po prerušení génu CgPDR16 je kvasinka C. glabrata citlivejšia na flukonazol (MIC80 =
4 µg/ml) v porovnaní so štandardným kmeňom (MIC80 = 16 µg/ml) [9].
V našej práci sme sledovali vplyv delécie génu CgPDR16 na expresiu virulenčných
faktorov u patogéna C. glabrata v podmienkach in vitro - hydrofóbnosť bunkového povrchu,
tvorbu biofilmu a produkciu extracelulárnych enzýmov.
Materiál a metódy
Kvasinkové kmene: Štandardný kmeň C. glabrata BG2 [10] a jeho izogénny derivát
BG14∆pdr16 (∆pdr16::Tn903Neor, ura3) [9].
Plazmidy: pCgACU-5 (CgARS, CgCEN, CgURA3, AmpR) [11], pCgACU-CgPDR16
(Džugasová, nepublikované výsledky).
Kultivačné médiá: Pre bežnú kultiváciu kvasinkových kmeňov bolo použité
komplexné glukózové YPD médium (2% glukóza, 2% peptón, 1% kvasničný autolyzát),
pre selekciu kvasinkových transformantov bolo použité minimálne glukózové YNB médium
(0,67 % yeast nitrogen base without amino acids (Sigma, USA), 2% glukóza). Pre stanovenie
tvorby biofilmu a hydrofóbnosti bunkového povrchu bolo použité minimálne YNB médium
obsahujúce 0,9 % glukózu. Produkcia proteináz bola sledovaná na BSA médiu (2 % glukóza,
0,1 % KH2PO4, 0,05 % MgSO4.7H2O, 0,5 % hovädzí sérový albumín), produkcia fosfolipáz
bola sledovaná na žĺtkovom médiu (4 % glukóza, 0,5 % kazeínový hydrolyzát, 0,5 % peptón,
5,85 % NaCl, 0,05 % CaCl2, 10 % vaječný žĺtok). Pre stužené médiá bol použitý 2%
bakteriologický agar.
Transformácia buniek kvasiniek: Kvasinky C. glabrata boli opracované octanom
lítnym a transformované elektroporáciou. Transformanty boli selektované na minimálnom
YNB médiu bez uracilu [12].
Stanovenie schopnosti tvorby biofilmu: Tvorba biofilmu bola stanovená použitím
tekutého minimálneho YNB média s obsahom 0,9 % glukózy na polystyrénových
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mikrotitračných platničkách pri teplote 37°C a kvantifikovaná farbením kryštálovou violeťou.
Intenzita sfarbenia bola stanovená pri OD570. Priemerné hodnoty tvorby biofilmu zachytávajú
výsledky z troch nezávislých experimentov [13].
Stanovenie hydrofóbnosti bunkového povrchu: Hydrofóbnosť bunkového povrchu
(CSH - cell surface hydrophobicity) bola stanovená dvojfázovou separačnou metódou [14].
Bunky boli kultivované v YNB médiu s obsahom 0,9 % glukózy pri teplote 37 °C. Bunky boli
následne vytrepávané v n-oktáne. Ako kontrola bola použitá suspenzia buniek bez pridaného
n-oktánu. Optická hustota bola meraná pri vlnovej dĺžke 570 nm a percento hydrofóbnych
buniek bolo vypočítané podľa vzorca:

% hydrofóbnych buniek =

OD570 kontroly – OD570 vzorky po vytrepaní n-oktánom
OD570 kontroly

x100

Stanovenie produkcie proteináz: Bunky predrastené v tekutom komplexnom YPD
médiu boli nariedené na koncentráciu 108 buniek/ml a nanášané v štyroch paralelných
vzorkách po 10 µl na povrch BSA média. Po 48 hodinách kultivácie pri teplote 37 °C bol
na vyrastené kultúry nanesený 0,5 % roztok amidovej čiernej po dobu 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 [15].
Stanovenie produkcie fosfolipáz: Bunky predrastené v tekutom komplexnom YPD
médiu boli nariedené na koncentráciu 108 buniek/ml a nanášané v 4 paralelných vzorkách
po 10 µl na povrch žĺtkového média. Priemery zón precipitácie v okolí kolónií boli
zaznamenané po 48 hodinách kultivácie pri teplote 37 °C. Produkcia fosfolipáz (fosfolipázová
aktivita Pz) bola vypočítaná pomocou vzorca: Pz = priemer kolónie/priemer zóny precipitácie
[15].

Výsledky a diskusia
Prerušenie génu PDR16 spôsobuje zvýšenie a nadexpresia zníženie citlivosti buniek
k flukonazolu ako u nepatogénnej kvasinky S. cerevisiae [8], tak aj u patogénov C. albicans
[16] a C. glabrata [9]. Z tohto dôvodu nás zaujímalo, aký vplyv má prerušenie génu
CgPDR16 na virulenciu kvasiniek C. glabrata. Preto sme sledovali in vitro expresiu
vybraných virulenčných faktorov u delečného mutanta ∆pdr16 v porovnaní s jeho
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transformantom nesúcim na plazmide štandardnú alelu CgPDR16. Ako kontrola bol použitý
štandardný izogénny kmeň BG2.
Schopnosť buniek formovať na umelých povrchoch biofilm bola prvým sledovaným
virulenčným faktorom. Tvorba biofilmu ako nebezpečného zdroja perzistentnej infekcie [4,
13] bola kvantifikovaná metódou farbenia celkovej biomasy biofilmu kryštálovou violeťou.
Výsledky ukázali, že mutant ∆pdr16 má oproti kontrolám o 35 - 45 % nižšiu schopnosť
formovať biofilm (Obr. 1).

Tvorba biofilmu (OD490)

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
wt (BG2)

∆pdr16 + pACU

∆pdr16 + pCgPDR16
(TRA1)

∆pdr16 + pCgPDR16
(TRA2)

Obr. 1 Porovnanie tvorby biofilmu u kmeňov C. glabrata farbením kryštálovou violeťou. Testovaný bol
štandardný (wt) kmeň BG2, jeho izogénny mutant ∆pdr16 transformovaný prázdnym vektorom pACU5 a dva
nezávislé transformanty tohto mutanta (TRA1, TRA2) nesúce na plazmide štandardnú alelu CgPDR16
(pCgPDR16). Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám troch nezávislých experimentov; chybové
úsečky predstavujú smerodajné odchýlky týchto opakovaní.

Ďalším faktorom virulencie, ktorý je prítomný u kvasiniek C. glabrata [4], a ktorý nás
zaujímal, bola hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH), ktorá môže ovplyvniť adherenciu
buniek patogénna, a tým aj tvorbu biofilmu [17]. Z výsledkov experimentov vyplynulo, že
u mutantných buniek ∆pdr16 bola CSH o 40 - 45 % nižšia ako u buniek štandardnej kontroly
aj transformantov obsahujúcich plazmid s génom CgPDR16 (Obr. 2). Tieto predbežné
výsledky potvrdili koreláciu medzi CSH a tvorbou biofilmu u nami sledovaných kmeňov
podobne, ako bola u C. glabrata pozorovaná inými autormi [17, 18].
Virulencia druhov Candida spp. závisí aj od schopnosti buniek patogéna produkovať
extracelulárne hydrolázy (napr. proteinázy a fosfolipázy). Tie dokážu narúšať zložky
bunkových membrán, čím pomáhajú patogénom kolonizovať a prenikať do tkanív
hostiteľského organizmu [3, 4]. Preto posledným sledovaným faktorom virulencie bola
produkcia proteináz a fosfolipáz (Obr. 3).
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Obr. 2 Porovnanie percenta hydrofóbnych buniek (CSH) u kmeňov C. glabrata. Testovaný bol štandardný
(wt) kmeň BG2, jeho izogénny mutant ∆pdr16 transformovaný prázdnym vektorom pACU5 a dva nezávislé
transformanty tohto mutanta (TRA1, TRA2) nesúce na plazmide štandardnú alelu CgPDR16 (pCgPDR16).
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám troch nezávislých experimentov; chybové úsečky
predstavujú smerodajné odchýlky týchto opakovaní.

Ako vyplýva z výsledkov, hoci u všetkých sledovaných kmeňov bola zaznamenaná
produkcia extracelulárnych enzýmov, ani pri jednom z enzýmov neboli výrazné rozdiely
medzi mutantným kmeňom ∆pdr16 a kontrolnými kmeňmi. Vo všeobecnosti však všetky
testované kmene vykazovali vyššiu produkciu proteináz ako fosfolipáz (Obr. 3).

proteinázy

fosfolipázy

1,0

Enzýmová aktivita Pz

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
wt (BG2)

∆pdr16 + pACU

∆pdr16 + pCgPDR16
(TRA1)

∆pdr16 + pCgPDR16
(TRA2)

Obr. 3 Priemerné hodnoty produkcie proteináz a fosfolipáz u kmeňov C. glabrata. Testovaný bol
štandardný (wt) kmeň BG2, jeho izogénny mutant ∆pdr16 transformovaný prázdnym vektorom pACU5 a dva
nezávislé transformanty tohto mutanta (TRA1, TRA2) nesúce na plazmide štandardnú alelu CgPDR16
(pCgPDR16). Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám troch nezávislých experimentov; chybové
úsečky predstavujú smerodajné odchýlky týchto opakovaní.
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Záver
V našej práci sme sledovali vplyv absencie proteínového produktu génu CgPDR16 na
expresiu vybraných virulenčných faktorov u patogénnej kvasinky C. glabrata. Získané
výsledky ukázali, že u mutantných buniek ∆pdr16, vykazujúcich zvýšenú citlivosť k azolom,
bola znížená schopnosť in vitro tvorby biofilmu na umelých povrchoch súčasne v korelácii
s nižšou hydrofóbnosťou povrchu týchto buniek. Produkcia extracelulárnych enzýmov sa
u sledovaných kmeňov výrazne nelíšila. Nové poznatky do tejto témy by mohli priniesť
ďalšie nezávislé experimenty.
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Indukcia fagocytovej aktivity neutrofilov nonaglukozid - BSA konjugátom
u myší
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Abstrakt
Inkorporovanie glykánov resp. ich fragmentov v dizajne anti-kandidovej vakcinačnej formuly
predstavuje nový trend vo výskume a vývoji podjednotkových profylaktických resp. terapeutických anti-Candida
spp. vakcín. Semisynteticky pripravený nonaglykozid-BSA konjugát napodobňuje štruktúru reťazca natívneho
kvasinkového β-glukánu.
Fagocytóza je evolučne veľmi starý proces, podobný pohlcovaniu, ktorého sú schopné améby.
K profesionálnym fagocytom patria: neutrofilné a eozinofilné granulocyty, monocyty a ich tkanivový variantmakrofágy. Zvláštnym typom fagocytujúcich buniek sú dentritové bunky (pôsobia dominantne ako antigénprezentujúce bunky). Fagocytóza predstavuje zložitý, viacstupňový proces, ktorý zahŕňa: aktiváciu buniek
obranného mechanizmu hostiteľa, chemotaxiu k materiálu, ktorý má byť pohltený, adhéziu, pohltenie, následné
respiračné vzplanutie a deštrukciu nepotrebného materiálu. V rámci experimentálnej práce sa sledovala imunitná
odpoveď fagocytov imunizovaných Balb/c myší po 1., 2. a 3.podaní nonaglukozid –BSA konjugátu.

Kľúčové slová: fagocytóza; C. albicans-kvasinka, hýfa; S. aureus, nonaglukozid- BSA konjugát

Úvod a formulácia cieľa
β − glukán ako hlavný štruktúrny polysacharid fungálnej bunkovej steny tvorí cca 5060% jej hmotnosti. Polyméry glukánu sú zložené z opakujúcich sa glukózových jednotiek,
ktoré sú pospájané do reťazcov rôznymi chemickými väzbami. Vo všeobecnosti 65- 90%
bunkovej steny tvoria ß-1,3- a ß-1,6-D- glukány, ktoré sú považované za hlavné štruktúrne
komponenty.[1, 2, 3]
Fagocytóza patrí k hlavným mechanizmom vrodenej nešpecifickej bunkovej imunitnej
odpovede pri obrane hostiteľa na prítomnosť cudzieho elementu. K profesionálnym
fagocytom

(bunkám,

ktorých

primárna

úloha

je

prevádzať

fagocytózu)

patria

polymorfonukleárne granulocyty- neutrofily a eozinofily. K ďalšiemu typu buniek patria aj
monocyty a ich tkanivové varianty makrofágy. Fagocytóza je pomerne komplikovaný,
viacstupňový proces, ktorý zahŕňa: aktiváciu buniek obranného mechanizmu hostiteľa,
chemotaxiu (t.j. usmernený pohyb fagocytov v smere koncentračného gradientu látok
s chemickou aktivitou), opsonizáciu (naviazanie opsonínov napr. protilátok na povrch častice,
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ktorá má byť pohltená), adhéziu, pohltenie, následné respiračné vzplanutie a deštrukciu
nepotrebného materiálu. [4]
Už od zahájenia pohltenia cudzorodej látky makrofágom dochádza k aktivácii hexózomonofosfátového skratu (pentózovému cyklu), počas ktorého sa tvorí relatívne veľké
množstvo NADPH. Aktiváciou NADPH-oxidázy v aeróbnom prostredí enzým katalyzuje
premenu NADPH na NADP+

a vznikajú silné mikrobicídne metabolity akými sú

superoxidový anión, peroxid vodíka, singletový kyslík a hydroxylový radikál. Od začiatku
fagocytózy dochádza aj k metabolickej aktivácii fagocytu, tento jav sa označuje ako respiračné
(oxidačné) vzplanutie, nakoľko dochádza ku viac ako stonásobnému zvýšeniu spotreby
kyslíka. [5] Výsledkom aktivácie fagocytov je ich zvýšená migrácia, endocytóza,
intracelulárny metabolizmus, tvorba kyslíkových radikálov, sekrécia enzýmov atď.
Profesionálnym fagocytom môže byť ponúknutý napr. inaktivovaný Staphylococcus aureus
viazaný na inertné partikuly [6], inaktivované kvasinky a hýfy resp. MSHP (mikrosférické
hydrofilné partikule, Artim s r.o). Či došlo k fagocytóze a následnénu respiračnému
vzplanutiu neutrofilov, sa detekuje hydroxyetídín bromidom (HE), ktorý sa po excitácii (pri
483 nm) pretransformuje na etídium bromid, ktorý je schopný sa interkalovať do DNA
buniek, ktoré respiračne vzplanuli, čo je následne možné detekovať prietokovou cytometriou.
Použitie dvoch rôznych fluorochrómov umožňuje simultánne meranie fagocytovej aktivity
buniek a respiračného vzplanutia v jednej vzorke krvi.
Principiálne je technika založená na kultivácii periférnej krvi s G+ baktériou Staphylococcus
aureus označenou zeleným fluorochrómom (FITC). Súčasné meranie intenzity fluorescencie
dvoch rôznych fluorochrómov umožňuje meranie fagocytovej aktivity a následného
respiračného vzplanutia z jednej vzorky krvi, pretože emitujú po predošlej excitácii pri svetle
rôznej vlnovej dĺžky. Emitované svetlo je následne zachytené detektormi prietokového
cytometra. [7]
Hlavným cieľom práce bolo sledovanie fagocytovej aktivity a respiračného vzplanutia
neutrofilov imunizovaných Balb/c myší (imunizovaných semisynteticky pripraveným
nonaglykozid-BSA konjugátom) po 1., 2. a 3.podaní konjugátu.

Materiál a metódy
Balb/c myši (samičky, 6-8 týždňové), nonaglukozid -BSA konjugát (9 glukózových
jednotiek naviazaných na proteínový nosič BSA (hovädzí sérový albumín), Staphylococcus
aureus označený fluorescenínom (SPA-FITC, Invitrogen), kvasinková forma rastu C. albicans
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(CCY 29-3-32) označená s FITC (fluoresceín isotiokyanát), hýfová kultúra C. albicans (CCY
29-3-32) označená s FITC, roztok hydroxyetidínu (HE, Polysciences, USA), ACK lyzačný
roztok, prietokový cytometer (FC 500, Beckman Coulter, USA)
Imunizácia laboratórnych myší Balb/c: laboratórne myši boli imunizované testovaným
konjugátom (dávka 28,455µg/100µL/myš). Imunizačné dávky a následné odbery (celkovo 3)
boli realizované v trojtýždňových intervaloch, krv z orbitálneho plexu bola odobratá do Liheparínových skúmaviek.
Príprava fluorescenčne označenej kvasinkovej a hýfovej kultúry C. albicans: kultúry
kvasiniek a hýf boli inaktivované 70% etanolom a označené FITC (1mg/ml v karbonát
bikarbonátovom pufri, pH 9,6).
Stanovenie fagocytovej aktivity a respiračného vzplanutia pomocou prietokového
cytometra: vzorky testovanej krvi (dve skupiny každej vzorky- pre meranie bazálnej a
indukovanej fagocytózy a spontánneho vzplanutia) boli inkubované v 15 minútových
intervaloch najprv v roztoku hydroxyetidínu vo vodnom kúpeli pri 37°C, následne k nim boli
pridané fluorescenčne označené kvasinky, hýfy a SPA (ku kontrolnej skupine vzoriek, pre
meranie spontánneho vzplanutia, boli až tesne pred meraním). Erytrocyty boli zlyzované ACK
lyzačným roztokom pri 0°C a následne bola fagocytová aktivita a respiračné vzplanutie
neutrofilov merané na prietokovom cytometri. (FC 500, Beckman Coulter, USA). [8]

Výsledky a diskusia
Rezistencia, tvorba biofilmu a i. sú faktory, ktoré komplikujú liečbu kandidóz. Preto sa
výskum orientuje na hľadanie spôsobov liečby resp. profylaxie pre pacientov s kandidózami.
Jednou z možností je glykokonjugátová vakcína – pripravená konjugáciou kandidového
manánového resp. iného glykánového antigénu na vhodný proteínový nosič. V práci sme
testovali vplyv (takto pripraveného nonaglykozid-BSA konjugátu (β-Glc-1-3)9-(CH2)3NHSPACER-BSA, kde glukooligomérna časť konjugátu predstavuje časť z natívnej molekuly βglukánu C. albicans) na Balb/c myši.
Schopnosť buniek fagocytovať a respiračne vzplanúť je možné sumárne označovať ako
metabolickú aktivitu fagocytov. V práci sme testovali ich schopnosť pohltiť rôzne
mikrobiálne agens: opsonizované partikule Staphylococcus aureus (SPA-FITC) (Obr.1),
kvasinkovú (Obr.2) aj hýfovú (Obr.3) kultúru C. albicans CCY 29-3-32.
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Obr.1 Porovnanie fagocytovej aktivity a metabolickej aktivity indukovanej S. aureus po jednotlových podaniach
testovanej formuly.
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Obr.2 Porovnanie fagocytózy a metabolickej aktivity indukovanej C. albicans CCY 29-3-32, kvasinkovou
formou po jednotlivých podaniach testovanej formuly.
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Obr.3 Porovnanie fagocytózy a metabolickej aktivity indukovanej C. albicans CCY 29-3-32, hýfovou formou po
jednotlivých podaniach testovanej formuly.

Ako z grafov vyplýva vzostupný trend fagocytovej aktivity bol pozorovaný pri SPA
a hýfovom modeli, v prípade kvasinkového modelu sme pozorovali zvýšenie fagocytovej
aktivity až po 3.intraperitoneálnom podaní. (Tab.1)
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Tab. 1 vyjadrujúca porovnanie fagocytovej aktivity a celkovej metabolickej aktivity v porovnaní po 1.
a 3.podaní testovacej látky. V prípade SPA a hýfovej formy rastu C. albicans dochádzalo ku postupnému
zvyšovaniu , kým u kvasinkovej formy rastu došlo ku zvýšeniu až po 3.intravenóznom podaní.
SPA
3.i.p. vs.1.
3.s.c. vs.1.
3.s.c. vs.3.i.p.
C.albicans-hýfa
3.i.p. vs.1.
3.s.c. vs.1.
3.s.c. vs.3.i.p.
C.albicans-kvasinka
3.i.p. vs.1.
1. vs.3.s.c.
3.i.p. vs.3.s.c.

FA (%)
8,1
10,2
2,1

Metabol.aktivita (%)
9
10,6
1,6

27,8
32,8
5

21,3
28,5
7,2

2,2
4,2
6,4

0,8
7,7
8,5

Rôzne prezentácie mikroorganizmov fagocytom sú spojené s odlišnou veľkosťou
a stavbou povrchov testovaných mikroorganizmov. IgG opsonizované SPA častice boli
rozpoznávané a ďalej spracovávané cez dráhu receptora Fc-γ. Fungálna bunková stena je
zložená z chitínových, β-glukánových polymérov a manoproteínov. Ako bolo dokázané [9],
pri prepnutí kvasinkových buniek na hýfy dochádza aj k prestavbe bunkovej steny:
v kvasinkovej bunkovej stene je dominantná β-glukánová vrstva, kým v hýfovej
manoproteínová vrstva. Tým je možné vysvetliť aj rôzne rozpoznávanie manoproteínovými
receptormi (Galektín 3, TLR 4, Fc-γ, Dectin 2, DC-SIGN a i.) a glukánovými receptormi
(TLR 2, TLR6, Dectin 1) a následne iný spôsob spracovania internalizovaného mikrobiálneho
agens.a indukcie respiračného vzplanutia.

Záver
Práca bola zameraná na testovanie indukovanej fagocytovej aktivity a simultánneho
respiračného vzplanutia neutrofilov počas vakcinácie použitím rôznych modelových
mikroorganizmov a na overenie možného vplyvu imunizácie nonaglukozid- BSA konjugátom
na funkčnosť neutrofilov. Výsledky našej experimentálnej práce poukazujú na rozdielne
rozpoznávanie a spracovanie mikrobiálnych agens neutrofilmi s dôrazom na dimorfizmus C.
albicans.
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Analýza zdravotného stavu študentiek Fakulty prírodných vied UKF
v Nitre na základe hodnotenia dynamických pľúcnych parametrov
Tomáš Pilka, Ida Petrovičová, Branislav Kolena, Andrea Barteková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných viet, Katedra zoológie
a antropológie, Nábrežie mládeže 91 949 74, pilka.tomas@gmail.com

Abstrakt
Zvyšujúca sa prevalencia chronických problémov s dýchacou sústavou ako astma alebo chronická
obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa stáva zložitým celosvetovým problémom. Prejavy týchto ochorení
znižujú kvalitu života a dostávajú sa na popredné priečky príčin úmrtnosti. V tejto práci sme sa zamerali na
vyšetrenia dynamických pľúcnych parametrov a následné vyhodnotenie zdravotného stavu a mieru poškodenia
dýchacej sústavy. Študovaný súbor tvoria študenti FPV UKF vo veku 18 – 24 rokov (n = 67). Výsledky
vzhľadom k veku sledovaných probandiek potvrdili dobrý zdravotný stav – u všetkých probandiek hodnoty
FEV1/FVC > 0,70. No v niektorých prípadoch vyšetrenia naznačili možné riziká vzniku obštrukcií dýchacej
sústavy znížením hodnoty tohto pomeru pod hranicu 0,8 ako aj nižšími hodnotami MEF75-25 (55 – 79 %
z predikovanej hodnoty).

Kľúčové slová: spirometria; FVC; FEV1; Tiffeneau index; MEF75-25; obštrukcia dýchacích ciest;

Úvod a formulácia cieľa
V posledných dekádach stále viac vystupujú do popredia problémy so zvyšujúcou sa
prevalenciou chronických ochorení dýchacej sústavy ako astma alebo chronická obštrukčná
choroba pľúc (CHOCHP) [1]. CHOCHP sa nachádza celosvetovo na štvrtom mieste
v rebríčku príčin úmrtnosti [2].
Astma je definovaná ako chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest. Je
charakterizovaná nadmernou reaktivitou na rôzne bronchokonstrikčné stimuly, čo vyvoláva
zápalovú reakciu, nadmernú produkcie hlienu a výsledkom je zúženie – obštrukcia dýchacích
ciest. Pre astmu je typický priebeh spoločne s alergiou, avšak podstata vzniku tohto ochorenia
nie je celkom objasnená [1]. Obštrukciou dýchacích ciest je tiež charakterizovaná CHOCHP,
ktorá je spôsobená dlhodobou inhaláciou cudzorodých častíc alebo plynov, najčastejšie
cigaretového dymu. Najčastejší nástup je najmä u ľudí v strednom veku (nad 40 rokov) [1, 3].
V súvislosti so zvýšenou mierou výskytu týchto ochorení, vystupuje otázka príčin ich
vzniku. V poslednej dekáde bolo vyprodukovaných a zavedených do nášho životného
prostredia viac ako 100 000 nových druhov chemických látok [4]. Pôsobenie mnohých z nich
sa ukazuje ako toxické pri experimentoch na zvieratách. Vo viacerých štúdiách sa autori
venujú možnému vplyvu ftalátov na rozvoj symptómov spojených s obštrukciami dýchacích
ciest [5].
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Cieľom tejto práce je zhodnotenie zdravotného stavu vybraného súboru z hľadiska
dýchacej sústavy. Výsledky budú taktiež použité pri rozsiahlejšej štúdii vyhodnocovaní rizík
spojených s expozíciou ftalátmi po chemickej analýze odobratých vzoriek moču.

Materiál a metódy
Súbor tvorili ženy vo veku 18 – 24 rokov (n = 67), študujúce na FPV UKF v Nitre,
pochádzajúce z rôznych častí Slovenska.
Pri spirometrickom vyšetrení boli zaznamenané viaceré hodnoty pľúcnych parametrov,
pre potreby tejto práce sme vybrali nasledovné údaje. Úsilnú vitálnu kapacitu pľúc (FVC –
[l]), objem úsilného výdychu za 1. sekundu (FEV1 – [l.s-1]), maximálny prietok v strednej
časti výdychu (MEF75-25 – [l.s-1]) a Tiffeneau index (FEV1/FVC). Spirometrické merania boli
realizované prostredníctvom spirometra Spirolab II podľa štandardizovanej metodiky [6].
Získané hodnoty boli vyhodnotené softvérom WinSpiroPro 4.1 a porovnané s referenčnými
hodnotami European Respiratory Society (ERS). Pre porovnanie výsledkov s referenčnými
hodnotami bolo potrebné získať údaje o veku, hmotnosti a výške probandiek. Tieto údaje boli
získané zaužívanými antropometrickými metódami [7]. Spolu so spirometrickými údajmi a
hodnotami o výške, hmotnosti a veku probandiek boli získané pri vykonávaní vyšetrenia aj
údaje o fajčení a o diagnostikovaných ochoreniach so vzťahom k dýchacej sústave. Z údajov
o fajčení bol vypočítaný index p/y [(počet cigariet vyfajčených za deň x počet rokov
fajčenia)/20], ktorý nám dáva prehľad o množstve vyfajčených cigariet a súčasne aj o intenzite
fajčenia [8].Z údajov o výške a hmotnosti bol vypočítaný index telesnej hmotnosti (BMI
[kg/m2]).

Výsledky a diskusia
Priemery absolútnych hodnôt zistených pľúcnych parametrov sú uvedené v tab.1. Pri
sledovaní parametru FVC sme zistili, že až 36 zo 67 probandiek prevyšuje referenčné hodnoty
101 – 133 %, ďalších 16 spĺňa tieto hodnoty na 91 – 100 % a 11 probandiek spĺňa hodnoty
FVC na 81 – 90 %, čo je vynikajúce z hľadiska kondície dýchacej sústavy. Boli zaznamenané
tiež tri probandky s nižšími hodnotami FVC – 71 – 80 % a jedna probandka s hodnotou
nižšou ako 71 %. Tieto nižšie hodnoty FVC mohli byť spôsobené v jednom prípade
diagnostikovanou astmou, v ďalšom prípade prepadnutým hrudníkom, podváhou (BMI –
16,7) [9] ale aj monštróznou obezitou (BMI – 46,5) [10]. Rozdelenie súboru podľa %
z predikovaných hodnôt FVC je uvedené na obr.1.
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Tab.1 Štatistická charakteristika nameraných hodnôt jednotlivých parametrov
Priemerná hodnota

SD

Medián Minimum Maximum

19,88

0,99

20,00

18,00

24,00

166,92

5,76

166,20

152,90

179,80

Hmotnosť[kg]

63,01

14,52

60,40

41,3

128,10

BMI

22,82

5,21

21,80

16,50

46,50

Vek
Výška[cm]

3,84

0,53

3,75

2,66

5,05

-1

FEV1 [l.s ]

3,37

0,44

3,30

2,52

4,89

MEF [l.s-1]

3,99

0,85

3,95

2,28

6,24

FEV1/FVC

88,16

6,47

88,60

74,30

98,80

FVC [l]

Hodnoty parametru FEV1 dosahovali u všetkých probandiek viac ako 70 %
predikovaných hodnôt. V jednom prípade však hodnota dosahovala 71 % predikčnej hodnoty.
U tejto probandky sme tiež zaznamenali nízku hodnotu FVC – 66 % predikčnej hodnoty
a súčasne BMI – 16,7. Nízke BMI a slabo rozvinutá svalová zložka môže mať za následok
zníženie hodnôt dynamických pľúcnych parametrov [10].

Obr. 1 Rozdelenie súboru podľa kategórií FVC

Najdôležitejší parameter z hľadiska diagnostiky obštrukcií dýchacích ciest podľa
kritérií GOLD [11] je pomer FEV1/FVC, pričom hodnota tohto pomeru pre diagnózu
obštrukčných ochorení je 0,70 a menej a druhým hodnoteným kritériom je % z predikovaných
hodnôt FEV1, ktoré rozhoduje o zatriedení do jednotlivých štádií CHOCHP. Takéto hodnoty
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Obr. 2 Rozdelenie súboru podľa kategórií FEV1/FVC

sme nezaznamenali u žiadneho z probandiek. Na obr. 2 je graficky znázornené zastúpenie
probandov v jednotlivých kategóriách pre FEV1/FVC. Diagnostika je tiež do veľkej miery
závislá aj na tvare krivky objem/prietok, ktorú môžeme charakterizovať aj údajom MEF75-25.
Zníženie hodnoty parametrov MEF75-25 naznačuje obštrukcie v oblasti malých dýchacích ciest
[12]. U 13 probandiek sme zistili hodnoty pomeru FEV1/FVC v rozmedzí 0,7 – 0,8 a súčasne
znížené hodnoty MEF75-25 v rozmedzí 55 – 79 % z predikovanej hodnoty. Tieto hodnoty
naznačujú možné riziko vzniku obštrukčných ochorení u uvedených probandiek. Hodnoty
týchto parametrov sčasti korešpondujú s diagnostikovanými ochoreniami dýchacej sústavy,
ktoré uviedli probandky, ako astma, alergie a fajčením. Avšak päť probandiek neuviedlo
žiadne diagnostikované ochorenie ani iný dôvod, ktorý by mohol mať vplyv na zníženie
uvedených parametrov.
U dvoch probandiek sa na prítomnosti v rizikovej skupine mohlo podpísať fajčenie,
avšak ďalších 14 probandiek, ktoré uviedli aktívne fajčenie nemali hodnoty pľúcnych
parametrov naznačujúcich riziko obštrukcie. K tomuto faktu môže prispievať ešte mladý vek
probandiek, krátka doba a menšia intenzita fajčenia (p/y = 0,68). Namerané hodnoty tiež
poukázali na fakt, že študentky, ktoré uviedli diagnostikovanú astmu nemali zhoršené pľúcne
parametre, podľa ktorých by sa dala jednoznačne diagnostikovať obštrukcia dýchacích ciest,
avšak nachádzali sa v skupine, kde výsledky takéto ochorenie signalizovali. To môže
naznačovať, že včasné zachytenie a liečba takýchto ochorení môže viesť k zastaveniu rozvoja
tohto ochorenia a tým k zlepšeniu zdravotného stavu.
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Z hľadiska veku a telesnej stavby môžeme súbor štatisticky charakterizovať
priemernými a hraničnými hodnotami a mediánmi získaných parametrov uvedených v tab.1.
Z hľadiska telesnej stavby sú v súbore prítomné prípady ako podváhy tak aj obezity . Oba tieto
stavy môžu mať negatívny vplyv na respiračné parametre [9,10]. Na obr. 3 vidíme, že
probandky s podváhou, resp. obezitou dosahujú nižšie percentuálne hodnoty z predikovaných
hodnôt FVC.

Obr. 3 Rozdelenie hodnôt %FVC podľa kategórií BMI

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať dobrý zdravotný stav dýchacej sústavy
sledovaných študentiek, čo môžeme pripísať jednak ich veku, ale aj vzdelanostnej úrovni
probandiek, čo potvrdzujú viaceré výskumy [13], ktoré poukazujú na vplyv nižšej úrovne
vzdelania na rozvoj CHOCHP.
Záver
Výsledky práce neukázali klinicky významný pokles hodnôt pľúcnych parametrov, čo
sa vzhľadom na priemerný vek probandiek 19,88 očakávalo. V piatich prípadoch však
poukázali na

možné riziko vzniku problémov súvisiacich s obštrukčnými ochoreniami

dýchacej sústavy. Príčiny vzniku týchto rizík nie sú vždy jednoznačné vzhľadom na veľké
množstvo pôsobiacich faktorov, medzi ktoré patrí aj vplyv prostredia a látok do neho
introdukovaných (napr. ftalátov). Táto práca predstavuje len časť výstupov. Probandom boli
tiež odobrané vzorky moču s cieľom posúdiť vplyv ftalátov na dynamické pľúcne parametre.
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Práve tento súbor predstavuje vzhľadom na pracovné zaradenie skupinu so štandardným
environmentálnym zaťažením, u ktorej nepredpokladáme zvýšenú mieru vystavenia ftalátom,
čo zatiaľ potvrdzujú aj získané hodnoty pľúcnych parametrov.
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Analýza porastu tvrdých lužných lesov v lokalite Rusovce – Čunovo
Andrea Pogányová, Danica Černušáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Botaniky, Révova 39,
811 02 Bratislava, Slovensko, poganyova@fns.uniba.sk

Abstrakt
V aluviálnej oblasti Dunaja sme v blízkosti obcí Rusovce a Čunovo uskutočnili analýzu tvrdých
lužných lesov. Fytocenologické mapovanie bolo uskutočnené počas vegetačnej sezóny v roku 2010. Pri analýze
a charakteristike lesných porastov sme sa zamerali na určenie druhovej skladby porastov a ich syntaxonomické
zaradenie. Územie je chránenou lokalitou, ktorá predstavuje fragment pôvodnej dunajskej lužnej vegetácie. Preto
sme na základe zmien v druhovej skladbe pôvodného spoločenstva a prítomnosti cudzích taxónov určili mieru
narušenia pôvodného prírodného prostredia v tejto lokalite.

Kľúčové slová: Tvrdé lužné lesy; Rusovce; Čunovo; druhové zloženie; alochtónne druhy.

Úvod a formulácia cieľa
Lužné lesy sú charakteristické pre aluviálne územie nížinných riek. Študovaná lokalita
leží v katastri obcí Rusovce a Čunovo, 12 kilometrov od Bratislavy, v povodí rieky Dunaj.
Študované porasty sú fragmentom kedysi rozsiahlych lužných lesov, ktorých rozloha bola
výrazne zredukovaná a pozmenená činnosťou človeka. Pre svoje prírodné bohatstvo je
v súčasnosti toto územie súčasťou Chránenej Krajinnej oblasti Dunajské luhy a je tiež
zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu v zmysle Ramsarského dohovoru.
Okrem toho je súčasťou projektu ochrany Natura 2000 [1]. Cieľom tejto práce bolo získať
informácie o druhovom zložení vegetácie tejto lokality a charakterizovať jej reálny stav.
Študované lesné porasty určiť a zaradiť podľa príslušnej syntaxonomickej nomenklatúry.
Prostredníctvom metód fytocenológie a vybraných metód ekologického hodnotenia zistiť, aký
je v pôvodnom rastlinnom spoločenstve podiel cudzích a inváznych druhov. Určiť mieru
narušenia pôvodného prírodného prostredia a získať obraz o zmenách, ktoré sa odohrávajú
v lesných porastoch študovanej lokality.

Materiál a metódy
Študované územie bolo predmetom fytocenologického mapovania počas vegetačnej
sezóny v roku 2010. Mapovaním v teréne sme získali celkovo 23 fytocenologických zápisov.
Pre výslednú syntézu vegetačných dát bolo použitých 20 zápisov. Pri fytocenologickom
zaznamenávaní v teréne, boli uplatnené princípy zürišsko - montpelierskej školy. Použitá bola
7 - členná Braun - Blanquetova stupnica pokryvnosti. Analyzované porasty boli vybrané na
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základe homogenity, vzhľadu a veku porastu a tiež charakteru stanovišťa. Údaje boli
spracované metódou tabelárnej syntézy vegetačných dát s výpočtom stálosti druhov. Pre
vyjadrenie triedy stálosti bola použitá päťčlenná stupnica. (V: 100 – 81 %, IV: 80 – 61 %, III:
60 – 41 %, II: 40 – 21 %, I: 20 - 1 %). Zápisy boli spracované v programe EXCEL. Mapové
podklady boli získané prostredníctvom programu GOOGLE EARTH. Nomenklatúra taxónov
je zjednotená podľa práce Marholda a Hindáka [2]. Syntaxóny boli klasifikované podľa prác
Moravca a kol. [3], Jurka [4] a Chytrého [5]. Nomenklatúra syntaxónov je zjednotená podľa
práce Moravca a kol. [3]. Miera narušenia pôvodného prírodného prostredia bola určená
podľa práce Jurka [6]. Pre stanovenie stupňa diverzity a komplexity antropofytov
v spoločenstve bol použitý Kostrowického vzorec. Druhy, ktoré svojím charakterom
diagnostikujú zmeny v pôvodnom spoločenstve, boli určené na základe práce Jurka [3]
(synantropné druhy) a Marholda a Hindáka [2] (invázne druhy).

Výsledky a diskusia
Na základe druhového zloženia bol lesný porast medzi Rusovcami a Čunovom
zaradený do asociácie Fraxino pannonicae – Ulmetum Soó in Aszód 1936 corr. Soó 1963.
Táto asociácia sa syntaxonomicky zaraďuje do podzväzu Ulmenion Oberdorfer 1953, zväzu
Alnion incanae Pawłowsky in Pawłowsky, Sokołowsky et Wallisch 1928, radu Fagetalia
sylvaticae Pawłowski in Pawłowsky, Sokołowsky et Wallisch 1928 a triedy Querco – Fagetea
Br. – Bl. Et Vlieger in Vlieger 1937 [3]. Zistená asociácia predstavuje spoločenstvo tvrdých
luhov, ktoré sa uplatňujú v nížinných oblastiach, predovšetkým v maďarskej časti panónskej
oblasti [3]. Do asociácie Fraxino pannonicae – Ulmetum Soó in Aszód 1936 corr. Soó 1963,
boli zaradené porasty všetkých uskutočnených zápisov. Na študovanom území sa čiastkovo na
malých plochách, v závislosti od stanovišťa, vyskytovali aj fragmenty mäkkého
a prechodného lužného lesa, ktoré pravdepodobne predstavujú asociácie Salicetum albae
Issler 1926 a Fraxino – Populetum Jurko 1958. Tieto spoločenstvá sme však na študovanom
území nezaznamenali v rozsiahlejšej a kompaktnej podobe.
Pri výskume druhového zloženia lesných porastov študovanej lokality sme zaevidovali
celkovo 101 taxónov. V stromovom poschodí bolo zaznamenaných 27 druhov drevín.
Priemerná pokryvnosť stromovej etáže predstavovala 91 %. Ako druh s najvyššou prezenciou
a pokryvnosťou, bol evidovaný jaseň Fraxinus angustifolia subsp. danubialis. V drevinnej
skladbe ho so stálosťou nad 50 % dopĺňali druhy Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Acer
campestre, Acer pseudoplatanus, Populus canescens a Quercus robur.
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Študované porasty mali dobre vyvinuté krovinné poschodie čo je pre spoločenstvá
tvrdých luhov typické. Pokryvnosť krovinného poschodia predstavovala v priemere 37 %.
Celkovo bolo v krovinnom poschodí zaznamenaných 34 druhov. Cca. 50 % tohto počtu
predstavovali juvenilné jedince druhov stromového poschodia. Z krovinných taxónov bola
s najvyššou stálosťou a pokryvnosťou zaznamenaná Swida sanguinea. Z ostatných
krovinných druhov sa so stálosťou nad 50 % uplatnili Crataegus monogyna, Ligustrum
vulgare, Padus avium a Viburnum opulus.
Priemerná pokryvnosť bylinného podrastu bola 73 %. Celkový počet druhov
zaznamenaných v tejto etáži bol 87. Z tohto počtu predstavovali 35 % evidovaných druhov
juvenilné taxóny krovinného alebo stromového poschodia. Z bylinných druhov sa so
stálosťou nad 50 % uplatnili druhy Paris quadrifolia, Stachys sylvatica, Aegopodium
podagraria, Carex sylvatica, Geum urbanum, Galium odoratum, Polygonatum latifolium,
Viola reichenbachiana, Brachypodium sylvaticum, Impatiens parviflora a Parietaria
officinalis. Zo stálosťou nad 50 % bol zaznamenaný aj druh Hedera helix. V jarných
mesiacoch boli s vysokou pokryvnosťou evidované efemérne druhy Galanthus nivalis,
Ficaria bulbifera a Anemone ranunculoides.
Väčšina zaznamenaných druhov je mezofilného a mezonitrátofilného charakteru, čo
zodpovedá syntaxonomickému zaradeniu spoločenstva.
Narušenosť pôvodného rastlinného spoločenstva sme posudzovali na základe
prítomnosti nepôvodných druhov. Z celkovo evidovaných 101 rastlinných taxónov bolo 82
autochtónnych, 15 alochtónnych druhov a štyri druhy so sporným pôvodom. Podiel
nepôvodných druhov v spoločenstve predstavoval 15 %. Medzi alochtónnymi druhmi boli
zaznamenané aj druhy patriace do kategórie invázne taxóny. Invázne taxóny predstavovali 6
% všetkých zaznamenaných druhov. Vzhľadom k tomu, že výpočet percentuálneho
zastúpenia

nezohľadňuje hodnotu pokryvnosti druhu, pri ďalšom postupe sme použili

výpočet indexu Ia (diverzity a komplexity antropofytov v spoločenstve). Výpočtom indexu Ia
s použitím Kostrowického vzorca, sme dosiahli presnejšie zhodnotenie miery narušenia
pôvodného prírodného prostredia. Pre celé spoločenstvo bola vypočítaná hodnota indexu Ia =
0,19. Index Ia môže nadobudnúť hodnotu 0 – 100, kde 0 zodpovedá výlučne prirodzenému
spoločenstvu a 100 výlučne synantropnému [7]. Zistené hodnoty v študovaných lesných
porastoch odpovedajú stavu mierneho narušenia pôvodného prírodného prostredia. Index Ia
sme stanovili aj pre jednotlivé zápisy, čím sme dostali informáciu, ktoré mapovacie plochy
študovaného územia podliehajú najvýraznejším zmenám v pôvodnom druhovom zložení.
Výsledky preukázali že sa jedná o miesta, kde sa narušením porastu zmenili pôvodné
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stanovištné podmienky. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že výskyt väčšiny nepôvodných
a inváznych druhov v lesných porastoch, sa viazal najmä k tzv. „okrajovému efektu“.
Presvetlenie porastu umožnilo zastúpenie svetlomilných druhov, ku ktorým invázne taxóny
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Aster lanceolatus a Solidago gigantea patria.
Väčšina nepôvodných druhov bola v zápisoch zaznamenaná z nižšími hodnotami pokryvnosti
a stálosti. S najvyššou pokryvnosťou a stálosťou spomedzi druhov indikujúcich zmeny
v pôvodnom spoločenstve, bol evidovaný druh Impatiens parviflora. Tento taxón ako jediný
aktívne prenikal aj do vnútra zapojených lesných porastov, kde sa mu dobre darilo ale na
miestach, kde boli príliš nepriaznivé svetelné pomery nekvitol a nebol plodný.

Obr. 1 Mapa zápisov
Tab. 1 PD – počet druhov v zápise, Ia – index diverzity a komplexity antropofytov v jednotlivých zápisoch
2
Zápis č. 1
PD
48 36
Ia
0.03 0

3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
35 46 35 43 38 34 33 36 37 33 39 38 35 36 34 28 38 34
0 0.01 0.02 0.08 0.01 0.5 0.58 0.03 0.09 0.03 0.54 0.45 0.22 0.13 0.16 0.02 0.03 0.14
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Záver
Lesný porast medzi Rusovcami a Čunovom sa prejavil ako dobre zachované pôvodné
lesné spoločenstvo asociácie Fraxino pannonicae – Ulmetum Soó in Aszód 1936 corr. Soó
1963. Analyzovaný porast bol zdravý, respektíve neboli zaznamenané žiadne znaky, ktoré by
poukazovali na zlý zdravotný stav vegetácie. Napriek hojnej rekreačnej návštevnosti územia
bolo pôvodné lesné spoločenstvo narušené iba mierne. Invázia cudzích taxónov, prípadne iné
závažné zmeny v pôvodnej druhovej skladbe spoločenstva, ktoré by mohli poukázať na
neprimeranú záťaž lesných porastov, neboli preukázané. Hlavnú záťaž lokality predstavujú
zásahy spôsobujúce fragmentáciu lesného porastu (cesty, stopy po ťažobnej mechanike atď.)
a priame ničenie pôvodnej vegetácie.
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Konštrukcia plazmidov exprimujúcich proteíny NS1, NS2, M1 a M2 vírusu
chrípky typu A za účelom prípravy polyklonálnych sér voči konformačným
epitopom
Margaréta Práznovská, Ivan Košík, Eva Varečková, František Kostolanský, Gustáv Russ
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, oddelenie Ortomyxovírusov, Dúbravská cesta 9,
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Abstrakt
Vírus chrípky typu A je významný respiračný patogén u ľudí, vtákov a cicavcov. Jeho genóm pozostáva
z 8 segmentov jednovláknovej RNA negatívnej polarity, kódujúcich proteíny, dôležité pri replikačnom cykle
vírusu. Pripravili sme plazmidy, ktoré exprimujú dva neštruktúrne proteíny NS1 a NS2 a dva matrixové proteíny
M1 a M2, ktoré sú dôležitým medzi krokom pri príprave polyklonálnych sér voči konformačným epitopom DNA
vakcináciou. Tieto polyklonálne séra využijeme pri ďalšom štúdiu vírusu chrípky typu A. Všetky štyri gény sme
získali izolovaním vírusovej RNA z alantoickej tekutiny kuracích embryí infikovaných vírusom A/PR/8/34.
Reverzne sme prepísali vírusovú RNA na cDNA a príslušný úsek cDNA, kódujúci požadovaný proteín sme
vložili do expresného vektora pTriEx-4. Prítomnosť naklonovaných úsekov DNA kódujúcich proteíny NS1, NS2,
M1 a M2 sme overili PCR skríningom vyrastených transformantov, restrikčným štiepením a sekvenáciou.
Expresiu proteínov sme overili nepriamou imunofluorescenciou.

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; matrixové proteíny M1, M2; neštruktúrne proteíny NS1 a NS2

Úvod a formulácia cieľa
Vírus chrípky patrí do čeľade Orthomyxoviridae. Genóm vírusu chrípky typu A
pozostáva z 8 segmentov jednovláknovej RNA negatívnej polarity, kódujúcich 12 proteínov
[1]. Každý segment je samostatne obalený vírusovým nukleoproteínom a je spojený s
polymerázovým (transkriptázovým) komplexom. Ten je tvorený proteínmi PA, PB1 a PB2.
Obal vírusu tvorí lipidová membrána, vnútorná časť obalu obsahuje matrixový proteín M1 a
do tejto membrány sú ponorené tri transmembránové proteíny, dva glykoproteíny
hemaglutinín a neuraminidáza a membránový proteín M2 tvoriaci iónový kanál [2].
Neštruktúrne proteíny NS1 a NS2 sú kódované prekrývajúcimi sa ORF segmentu osem
a neštruktúrny proteín PB1-F2 bol objavený v roku 2001 odvodený od alternatívneho
čítacieho rámca v druhom génovom segmente [3]. Matrixový proteín M1 tvorí most medzi
vírusovou membránou a jadrom. V životnom cykle vírusu chrípky hrá dôležitú úlohu pri
transkripcii, nukleárnom exporte ribonukleoproteínu, skladbe i pučaní vírusových častíc
z bunky [4]. M2 transmembránový proteín má funkciu protónového kanálu zodpovedného za
zobliekanie vírusu v endozómoch v prvých fázach infekcie. Funkčný M2 proteín je esenciálny
pre produktívnu infekciu [5]. NS1 je faktorom virulencie, ktorého úlohou je potlačiť
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u hostiteľa imunitné odpovede. A to zablokovaním indukcie α/β interferónov [6]. NS2/NEP
nazývaný aj jadrový exportný proteín riadi prechod ribonukleoproteínu cez jadrové póry do
cytoplazmy. NS2 v jadre interaguje s M1 proteínom, oba proteíny sú zapojené do exportu
ribonukleoproteínu z jadra počas životného cyklu vírusu. [7]. Proteíny NS1, NS2, M1 a M2
majú významnú úlohu pri replikačnom cykle vírusu chrípky. Na ich detekciu v infikovaných
bunkách budeme potrebovať špecifické polyklonálne protilátky s vysokou aviditou resp.
afinitou. Takéto špecifické protilátky získame pomocou DNA vakcinácie myší. Expresia
natívnych proteínov vírusového pôvodu v myšiach výrazne zvyšuje pravdepodobnosť
indukcie protilátok rozpoznávajúcich aj konformačné epitopy. Prvým krokom k získaniu
takýchto protilátok s vysokou aviditou je konštrukcia plazmidov exprimujúcich jednotlivé
proteíny vírusu chrípky typu A.

Materiál a metódy
Na prípravu jednotlivých plazmidových konštruktov exprimujúcich príslušné proteíny
vírusu chrípky typu A, sme najprv pomocou kitu Nucleospin RNA II (Macherey Nagel)
vyizolovali vírusovú RNA z alantoickej tekutiny obsahujúcej vírus chrípky A/PR/8/34.
Vírusovú RNA sme prepísali pomocou enzýmu M-MuLV Reverse Transcriptase (Fermentas)
do cDNA. Následne sme v PCR prostredníctvom primerov kompatibilných k expresnému
vektoru (tab.1) amplifikovali z cDNA úsek obsahujúci genetickú informáciu pre príslušný
proteín.
Tab. 1 Primery použité na amplifikáciu úseku cDNA kódujúceho príslušný proteín vírusu A/PR/8/34

Názov primeru
pTriEx-4 NS1 F
pTriEx-4 NS1 R
pTriEx-4 NS2 F
pTriEx-4 NS2 R
pTriEx-4 M1 F
pTriEx-4 M1 R
pTriEx-4 M2 F
pTriEx-4 M2 R

Sekvencia primeru od 3´ koniec po 5´koniec
5GACGACGACAAGATGGATCCAAACACTGTGTCAAGCTTTCAG3
5GAGGAGAAGCCCGGTTCAAACTTCTGACCTAATTGTTCCCGCC3
5GACGACGACAAGATGGATCCAAACACTGTGTCAAGC3
5GAGGAGAAGCCCGGTCTAAATAAGCTGAAACGAGAAAGTTCTTATC3
5GACGACGACAAGATGAGTCTTCTAACCGAGGTCGAAACG3
5GAGGAGAAGCCCGGTTCACTTGAACCGTTGCATCTGCAC3
5GACGACGACAAGATGAGTCTTCTAACCGAGGTCGAAACGTAC3
5GAGGAGAAGCCCGGTTTACTCCAGCTCTATGCTGACAAAATGACC3
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Amplifikovanú DNA sme inkubovali s T4 DNA polymerázou, čím na DNA inzerte
vznikli prečnievajúce konce komplementárne k vektoru pTriEx4. Inzert s vytvorenými
prečnievajúcimi koncami a vektor pTriEx-4 sme spolu inkubovali 5 min. pri 22°C. Vektor
obsahujúci inzert sme transformovali do E. coli NovaBlue GigaSingles. Vyrastené kolónie
sme preverovali pomocou PCR a restrikčným štiepením s enzýmom BamHI. Klony
s predpokladanou veľkosťou sme dali osekvenovať.
Pripravené konštrukty sme ďalej testovali nepriamou imunoflorescenciou. Každú
skupinu MDCK (Mardin-Durby Canine Kidney Cells) buniek sme transfekovali jednou z
plazmidových DNA nesúcich gén pre NS1, NS2, M1 a M2 proteíny vírusu chrípky A (IAV).
Po 24 hodinách sme bunky fixovali metanolom 5 minút na – 20°C a inkubovali
s monoklonovou protilátkou NS1, M21 a polyklonálnym IMS (imúnnym myším sérom), čiže
sérom získaným od infikovaných myší vírusom A/PR/8/34, ktoré prežili infekciu týmto
vírusom. Negatívna kontrola boli bunky transfekované plazmidom pTriEx-4 bez inzertu.
Použili sme sekundárnu anti myšiu protilátku konjugovanú s fluorescenčnou farbičkou FITC.

Výsledky a diskusia
Prostredníctvom PCR reakcie sa nám podarilo izolovať gény pre jednotlivé proteíny
vírusu chrípky A/PR/8/34 (obr.1). Tieto gény sme úspešne klonovali do plazmidu pTriEx-4,
čo sme potvrdili PCR skríningom vyrastených klonov E. coli (obr. 2). Správnosť
naklonovaných úsekov sme overili restrikčným štiepením a sekvenáciou (obr. 3).

Obr. 1 PCR amplifikácia úsekov DNA. 1. DNA ladder, 2. NS1 gén 693 bp, NS2 gén 838 bp, M1 gén 759 bp,
M2 gén 982 bp
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Obr. 2 PCR skríning vyrastených klonov. Horný gél 1. DNA ladder, 2.-7. NS1 klon, 8-13 NS2 klon, (12. klon je
nesprávny) dolný gél 1. DNA ladder, 2.-7.M1 klon a 8-13. M2 gén (10. klon je nesprávny)

Obr. 3 Restrikčné štiepenie enzýmom BamHI. 1. Ladder, 2. Neštiepený pTriEx-4 NS1, 3. pTriEx-4 BamHI, 4.
Neštiepený pTriEx-4 NS2, 5. pTriEx-4 NS2 BamHI , 6. Neštiepený pTriEx-4 M1, 7. pTriEx-4 M1 BamHI, 8.
Neštiepený pTriEx-4 M2, 9. pTriEx-4 M2 BamHI. Restrikčným enzýmom BamHI bol štiepený vektor aj insert.

Expresiu proteínov NS1, NS2, M1 a M2 sme overili nepriamou imunofluorescenciou
na MDCK bunkách transfekovaných príslušnými plazmidmi (obr. 4 ). Proteíny NS1 a M1 sme
detegovali protilátkami, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, je však potrebné pripraviť
špecifické polyklonálne protilátky s vyššou aviditou. Proteíny NS2 a M2 sme detegovali
imúnnym myším sérom.
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Obr. 4 Nepriama imunofluorescencia po transfekcii MDCK buniek konštruktami nesúcimi gény pre
NS1, NS2, M1 a M2. Konštrukt pTriEx-4 NS1 exprimujúci NS1 proteín IAV značený NS1 protilátkou,
konštrukt pTriEx-4 NS2 exprimujúci NS2 proteín IAV značený IMS, konštrukt pTriEx-4 M1 exprimujúci M1
proteín IAV značený M21 protilátkou, konštrukt pTriEx-4 M2 exprimujúci M2 proteín IAV značený IMS,
negatívna kontrola boli MDCK bunky transfekované prázdnym plazmidom pTriEx-4 značené IMS. Zelená
farbička FITC, detegovaný exprimovaný proteín, modrá farbička DAPI, detegované jadrá

Záver
Pripravili sme plazmidy exprimujúce proteíny NS1, NS2, M1 a M2 vírusu chrípky
typu A. Overili sme ich restrikčným štiepením a sekvenáciou. Skonštruované plazmidy budú
použité pri DNA vakcinácii a pri príprave špecifických polyklonálnych myších sér voči
sekvenčným aj konformačným epitopom.
Poďakovanie
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Abstrakt
Ide o fykologický výskum Svalbardu, čo je súhrnné pomenovanie pre všetky ostrovy nachádzajúce sa
medzi 10º až 30º vd a 74º až 81º sš v európskej časti Arktídy. Študovali sa 3 vybrané lokality v rámci zátoky
Petuniabukta (78°40´sš, 16°27´vd) v závere zálivu Billefjorden, ktorý sa nachádza v centrálnej časti najväčšieho
ostrova Špicbergy. Zber prebehol v júni 2011 a celkovo sme zaznamenali viac ako 40 druhov cyanobakterií a
rias, pričom riasy boli druhovo najpočetnejšie. Z cyanobakterií malo prevahu vláknité Phormidium autumnale,
z rias zástupcovia rodov Monoraphidium sp. div. a Scenedesmus sp.div. Sú to len čiastkové výsledky ako súčasť
širšie koncipovaného výskumu týchto mikroskopických fototrofných organizmov na tomto území.

Kľúčové slová: Arktída; cyanobaktérie; mikroflóra; riasy; Svalbard.

Úvod a formulácia cieľa
Na rozhraní Severného ľadového oceánu, Nórskeho a Barensovho mora sa nachádza
jedna z najsevernejších súší zemegule, súostrovie Svalbard (74º - 81º s.š, 10º - 35º vd), z
rozlohy ktorého väčšiu polovicu zaberá najväčší ostrov Špicbergy (39 000 km²). Takmer 60%
celého povrchu Svalbardu je trvalo zaľadnených a arktický život je výlučne sústredený len na
cca 10 km široký pás pozdĺž morského pobrežia. Vďaka vplyvu Golfského prúdu ide
o klimaticky miernu oblasť, teplotný priemer -30 až + 10 ºC. Vyskytuje sa tu pomerne bohatá
flóra (viac ako 200 druhov vyšších rastlín) a pozoruhodné druhové spektrum vyše 800 druhov
mikroskopických cyanobaktérií a rias, ktoré osídľujú tamojšie terestrické a sladkovodné
biotopy, pričom najstarší záznam o mikroflóre Svalbardu je už z roku 1675 [1,2,3,4,5,6,7,8].
Cieľom práce bolo predstaviť mikroflóru cyanobaktérií a rias z niektorých vybraných
stanovíšť na území Svalbardu.

Material a metódy
Vzorky potrebné pre štúdium boli odoberané v júli 2011 na 3 odberových miestach
v rámci zátoky Petuniabukta (78°40´sš, 16°27´vd) v závere zálivu Billefjorden, ktorá sa
nachádza v centrálnej časti ostrova Špicbergy, ktoré predstavujú 3 charakteristické biotopy
súostrovia Svalbard.
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Odberové miesta:

1. Kopčeková tundra v závere zálivu Petuniabukta.
Táto lokalita je typickým predstaviteľom hydro-terestrického biotopu. Vzniká súčinnosťou
mrazových procesov a vodného režimu. Územie je periodicky zaplavované a tvoria sa tu
zvláštne kopčeky, tzv. tufury. Celé územie je podmáčané vďaka podzemným výverom vody
a potokom, ktoré pretekajú v blízkom okolí. Vďaka týmto kopčekom sa v depresiach medzi
nimi ako aj v nich vytvorí špecifická mikroklíma, ktorá je vhodná pre život rôznych
organizmov, vrátane cyanobaktérií a rias, ktoré sú dominantnou zložkou v plytkých kalužiach.
Teplota vody v rámci depresií bola cca 10 - 11°C a pH 8,5.

2. Ľadovcový potok pri ruskej chate
Tento potok je typickým ľadovcovým potokom horského typu s vodou sezónneho charakteru
z topiacich sa snehových polí na horskom úbočí. V slnečných relatívne teplých dňoch má
objem vody prirodzene vyšší ako v dni zamračené a chladné. Taktiež to podlieha diurnálnym
výkyvom. Potok sa smerom k pobrežiu rozširuje a tvorí široké meandre charakteristické pre
takéto potoky. Tento potok má tiež vyšší obsah nutrientov v dôsledku ekologickej záťaže
spojenej s prítomnosťou ľudí v tejto oblasti v letnom období roka. Na mieste zberu vzoriek
voda mala teplotu cca 3 - 4°C a pH 8,9.

3. Ľadovcové jazero Brucebien
Ide o subglaciálne jazero, ktoré vzniklo po ústupe ľadovca. Je situované na terase medzi
morským pobrežím a ustupujúcim čelom ľadovca Nordenskiöld. Jeho voda má očividne vyšší
obsah nutrientov, nakoľko sa v jeho bezprostrednom okolí vyskytuje veľká kolónia
hniezdiacich vtákov. Jazero je nepravidelne oválneho tvaru, cca 25m v maximálnej dĺžke,
pomerne plytké (cca 1-2 m v centrálnej časti), podklad je štrkovo-bahenný a na jeho brehoch
je zapojená nízka vegetácia. Na dne po jeho obvode sú súvislé špongiovité kompaktné nárasty
siníc a rias. V čase zberu mala voda 13˚C a pH 8,4.
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Obr. 1 A - kopčeková tundra v závere zátoky Petuniabukta; B - detail kolónie makroskopickej cyanobaktérie
Nostoc commune; C - ľadovcový potok pri ruskej chate; D - detail nárastu vláknitej cyanobaktérie Phormidium
autumnale na kameňoch v potoku; E - ľadovcové jazero v Brucebien; F - detail nárastov cyanobaktérií a rias
z dna ľadovcového jazera v Brucebien.

Čerstvý zberový materiál sme predbežne mikroskopovali ešte na Svalbarde, ale hlavne
po transporte v Laboratóriu experimentálnej fykológie na Katedre botaniky PriFUK
v Bratislave. Pomocou základných mikrobiologických metód sme zo zberov vyizolovali
sortiment niekoľkých jednodruhových kmeňových kultúr cyanobakterii a rias, ktoré sme
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pestovali na 2% agarom spevnenom kultivačnom médiu Z podľa Zehndera [9] v sklenených
skúmavkách uzavreté vatovou zátkou v osvetlenom klimatizovanom kultivačnom boxe.
Rôzne starý nárast jednotlivých kmeňov v skúmavkách sme podrobne

študovali

v optickom mikroskope Leica CME a zhotovili 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 Nomarským kontrastom a kamerou Leica DFC 290
HD pomocou softvéru LAS 3.5.0 - Build: 710 sme vyhotovili aj mikrofotografie.

Výsledky a diskusia
V laboratórnych

podmienkach

sa

nám

podarilo

vyizolovať

sortiment

26

jednodruhových kmeňových kultúr, pričom cyanobaktérie boli zastúpené 8 kmeňmi a riasy 18.
Z nazbieraného živého materiálu sme zaznamenali celkom viac ako 40 druhov cyanobaktérií
a rias, pričom riasy boli druhovo početnejšie. Z hľadiska druhového zastúpenia najbohatšou
lokalitou bolo ľadovcové jazero Brucebien. Dominantnými taxónmi tu boli: z vláknitých
cyanobaktérií prevažne Rivularia sp., Leptolyngbia sp. div.,

Pseudanabaena bipes,

Geitlerinema sp. a z kokálnych cyanobaktérií Anathece sp., Woronichinia sp. a Chroococcus
sp.; z rias najmä Chlamydomonas oblongella, Ankistrodesmus sp. div., Monoraphidium sp.
div. a Scenedesmus sp. div. V ľadovcovom potoku boli dominantnými taxónmi
z cyanobaktérií najmä Phormidium autumnale, Nostoc commune a z rias najmä vláknitá
Zygnema sp.(steril) a Klebsormidium flaccidum. V kopčekovej tundre v drobných kalužiach s
vodou mali prevahu vláknité povlaky cyanobaktérií reprezentované druhom Phormidium
autumnale a Nostoc comunne, tvoriaci mohutné makroskopické lupeňovité stielky, ktoré
dosahovali až veľkosť stredne veľkej ľudskej dlane (obr.2).
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A

B

C

D

E

F

Obr. 2 A - Nostoc commune; B - Phormidium autumnale; C - Monoraphidium sp., D - Chlorella sp.;
E - Klebsormidium flacidum; F - Zygnema sp.(steril).

Záver
Nami potvrdené výskyty uvedených taxónov na týchto troch lokalitách Svalbardu v
zásade kopírujú druhové spektrum mikroskopických fototrofných organizmov, ktoré z tohto
územia tu zaznamenali už v úvode spomenutí autori. Ako je z nášho výčtu taxónov zrejmé,
nakoľko viacero z nich je zatiaľ nami determinovaných len na úroveň rodu. To preto, že ide o
zatiaľ nejasné taxóny, ktoré hodláme naďalej detailnejšie študovať. Prípadne kmeňové kultúry
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podrobiť aj molekulárno-genetickým analýzam a na základe takto získaných nových
informácií následne spoľahlivejšie definovať ich druhovú úroveň. Zatiaľ ide len o čiastkové
výsledky, ktoré sú súčasťou širšie koncipovaného výskumu týchto mikroskopických
fototrofných organizmov na tomto území.
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Výber optimálnej metódy izolácie voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA z
plazmy tehotných žien
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1 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav molekulárnej biomedicíny,
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Abstrakt
Voľná cirkulujúca fetálna DNA (cffDNA) prestavuje potencionálny zdroj materiálu pre neinvazívnu
prenatálnu diagnostiku. Pre jej nízku koncentráciu v maternálnej plazme a vysoký stupeň fragmentácie je
rozhodujúcim krokom v analýze výber optimálnej metódy izolácie. V našej práci boli porovnané tri komerčné
kity QIAamp DNA Blood Mini Kit, QIAamp DSP Virus Kit, QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit bežne
používané na izoláciu DNA. DNA extrahovaná z plazmy tehotných žien s plodom mužského pohlavia bola
použitá na amplifikáciu vybraných markerov pomocou qPCR. Porovnaním výsledkov amplifikácie bol zistený
signifikantný rozdiel medzi trojicou testovaných kitov (F= 46.40, p‹0.0001). Výťažok cffDNA pri izolácii
pomocou Virus Kit bol signifikantne vyšší ako pri Blood Mini Kit, ako aj pri porovnaní Blood Mini Kit s CNA
Kit. Medzi použitím Virus Kit a CNA Kit nebol zistený signifikantný rozdiel. Výťažok cffDNA pri izolácii
z rovnakého objemu plazmy bol signifikantne vyšší pri Virus Kit ako pri Blood Mini Kit. Na kvantitatívnu
analýzu cffDNA je teda vhodný CNA Kit, prípadne Virus Kit.

Kľúčové slová: voľná cirkulujúca fetálna DNA; neinvazívna prenatálna diagnostika; plazma

Úvod a formulácia cieľa
Prenatálna genetická diagnostika je v súčasnosti založená na invazívnych procedúrach
odberu biologického materiálu embrya/plodu ako sú amniocentéza a biopsia chóriových
klkov. Tieto so sebou nesú malé, ale významné riziko straty plodu (0,5 – 1% ) [1], ako aj
riziko pre samotnú matku. Objav voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA a RNA (cffDNA/RNA –
cell-free fetal DNA/RNA) v krvi tehotných žien [2] predznamenal potenciálne využitie
maternálnej krvi ako alternatívny zdroj materiálu pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku
(NIPD).
V súčasnosti existuje množstvo odlišných aplikácií analýzy cffDNA v rámci NIPD
založenej na rozlíšení fetálneho a maternálneho genómu. Voľná cirkulujúca fetálna DNA sa
využíva pri NIPD dedičných ochorení viazaných na pohlavie – napr. Hemofília A,
Duchenneova muskulárna dystrofia [3], z dôvodu možných komplikácii pri tehotenstvách Rh
negatívnych žien s Rh pozitívnymi mužmi pri určení RhD statusu plodu – Rh inkompatibilita
[4], stanovení prítomnosti mutácií pre autozomálne dominantné dedičné ochorenia –
Huntingtonova chorea [5] a stanovení prítomnosti paternálnej alely pre autozomálne recesívne
dedičné ochorenia – talasémia, cystická fibróza [5, 6]. Na výskumnej úrovni sa aktuálne
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testuje využitie najmodernejších molekulárno-genetických laboratórnych metód – digitálna
PCR

[7]

a technológií

ako

next

generation

sekvenovanie

[8]

aj

pre

detekciu

chromozomálnych aneuploidií so zameraním najmä na najčastejšie sa vyskytujúci Downov
syndróm. Z uvedeného vyplýva, že NIPD založená na analýze cffDNA má výrazný potenciál
stať sa alternatívou ku klasickej invazívnej prenatálnej DNA diagnostiky dostupnou pre
rutinné klinické využitie.
Voľnú cirkulujúcu fetálnu DNA v krvi tehotných žien je možné detegovať už vo
veľmi skorých štádiách (od 5-6 týždňa) tehotenstva [9], ale je výrazne fragmentovaná
a minoritná v porovnaní s maternálnou DNA v rámci celkovej plazmatickej DNA– podiel
cffDNA je 3-10% [10, 11]. Veľkosť molekúl cffDNA a vysoký podiel maternálnej DNA
získanej zároveň s cffDNA pri izolácii DNA z maternálnej plazmy momentálne limitujú
využitie ffDNA v rutinnej prenatálnej DNA diagnostike dedičných ochorení. Rozhodujúcim
krokom v analýze cffDNA je teda výber optimálnej metódy izolácie voľnej cirkulujúcej
nukleovej kyseliny.
Cieľom našej práce bol výber optimálnej metódy izolácie voľnej cirkulujúcej fetálnej
DNA priamym porovnaním komerčných kitov štandardne využívaných pri izolácii
cirkulujúcich nukleových kyselín z hľadiska výťažku izolovanej voľnej cirkulujúcej DNA
fetálneho pôvodu.

Materiál a metódy
Vzorky periférnej krvi od tehotných žien boli odoberané do štandardnej odberovej
súpravy (BD Vacutainer K3-EDTA) a následne bola plazma oddelená centrifugovaním
dvakrát 10 minút pri 2200 rcf a odobratá bez toho, aby došlo k porušeniu bunkovej časti krvi.
Extrakcia cffDNA sa uskutočnila z 20 spojených vzoriek plazmy získaných od
viacerých tehotných žien s plodom mužského pohlavia, aby bolo možné vzorky spracovať
súčasne tromi komerčnými kitmi - QIAamp DNA Blood Mini Kit, QIAamp DSP Virus Kit,
QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit podľa protokolov uvedených výrobcom s minimálnou
modifikáciu (vákuový systém odporúčaný výrobcom bol nahradený centrifugácoiu 1 minútu
pri 2200 rcf).
Porovnanie výťažnosti izolácie pri použití rovnakého pomeru vstupného objemu
plazmy k výslednému elučnému objemu pomocou QIAamp Blood Mini Kit a QIAamp DSP
Virus Kit bolo realizované izoláciou cffDNA z 10 spojených vzoriek plazmy tehotných žien
s plodom mužského pohlavia. Postup izolácie DNA bol upravený tak, aby množstvo
vstupného objemu plazmy a výsledného elučného objemu bolo rovnaké, objem lyzačného
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roztoku a proteázy pri izolácii pomocou QIAamp Blood Mini Kit boli navýšené adekvátne
k použitému objemu plazmy, ale jednotlivé kroky izolácie sa zhodovali s protokolmi
jednotlivých kitov uvedenými výrobcom.
Pre porovnanie výťažnosti kitov s ohľadom na cirkulujúcu DNA embryonálneho
pôvodu bola využitá amplifikácia vybraných úsekov DNA pomocou real time PCR v 2
paralelne bežiacich esejách. Na detekciu a relatívnu kvantifikáciu cffDNA bol použitý marker
- gén DYS14, ktorý je lokalizovaný na Y-chromozóme. Na detekciu celkovej cirkulujúcej
DNA bol ako marker využitý gén pre androgénový receptor lokalizovaný na X-chromozóme.
Výsledky amplifikácie boli analyzované pomocou programu Eppendorf Realplex 2.0. Na
základe amplifikačných kriviek bol stanovený prahový cyklus (threshold cycle - Ct) pre každú
vzorku, ktorý bol použitý ako parameter na určenie relatívnej kvantity izolovanej cffDNA.
Výsledky amplifikácie vybraných markerov boli štatisticky spracované pomocou Microsoft
Excel 2007® a softvéru GraphPad Prism ® verzia 5.03.
Pre porovnanie výťažnosti troch kitov s ohľadom na cffDNA boli Ct hodnoty pre
jednotlivé testované vzorky (vyššia hodnota Ct zodpovedá menšiemu množstvu získanej
DNA) štatisticky spracované pomocou testu opakovaných meraní ANOVA a Tukeyho testu,
pričom Ct hodnoty pre QIAamp Blood Mini Kit boli upravené s ohľadom na množstvo
vstupného materiálu (200µl plazmy) a výsledného elučného objemu (200µl elučného pufru) –
pomer vstupný : výstupný objem je 1:1, aby ich bolo možné porovnať s dátami
prezentovanými pre QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit a QIAamp DSP Virus Kit, kde
množstvo vstupného materiálu bolo 1000µl, resp. 500µl a množstvo výsledného elučného
objemu bolo 100µl, resp. 50µl – pomer vstupný : výstup objem 10:1.

Pre porovnanie

výťažnosti izolácie pomocou dvoch vybraných kitov z rovnakého vstupného objemu plazmy
bol použitý Mann-Whitneyho test.

Výsledky a diskusia
Porovnaním výsledkov amplifikácie pomocou testu opakovaných meraní ANOVA
a Tuckeyho testu bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi trojicou testovaných kitov
(F= 46.40; p<0.0001). QIAamp DSP Virus Kit poskytol signifikantne vyšší výťažok cffDNA
ako QIAamp Blood Mini Kit (p<0.0001), a rovnako aj QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit
ako QIAamp Blood Mini Kit (p<0.0001). Medzi použitím QIAamp DSP Virus Kit a QIAamp
Circulating Nucleic Acid Kit nebol detekovaný signifikantný rozdiel (p=ns). Výsledky sú
prezentované na Obr. 1.
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Pre porovnanie výťažku izolácie cffDNA z rovnakého vstupného objemu plazmy do
rovnakého výsledného elučného objemu pomocou QIAamp Blood Mini Kit a QIAamp DSP
Virus Kit boli Ct hodnoty získané amplifikáciou vybraných markerov štatisticky spracované
pomocou Mann-Whitneyho testu a bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi dvojicou
testovaných kitov (p<0.0001 ***, Obr. 2).

***
40

***

Ct hodnoty

30
20
10
0
Blood Mini Kit

Virus Kit

CNA Kit

Obr.1 Porovnanie výťažku cffDNA vybraných kitov na základe priemerných Ct hodnôt. Pomocou opakovaných
meraní ANOVA bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi trojicou testovaných kitov (p<0.0001 ***).
Pomocou Tukeyho testu bol zistený signifikantný rozdiel medzi QIAamp Blood Mini Kit a QIAamp DSP Virus
Kit (p<0.0001 ***) a tiež medzi QIAamp Blood Mini Kit a QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (p<0.0001
***). Medzi QIAamp DSP Virus Kit a QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit nebol zistený štatisticky významný
rozdiel vo výťažku cffDNA. Výsledky sú prezentované ako priemerná hodnota ± štandardná odchýlka.
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Obr. 2 Porovnanie výťažku cffDNA vybraných kitov z rovnakého vstupného množstva plazmy do rovnakého
elučného objemu na základe priemerných Ct hodnôt. Pomocou Mann Whitneyho testu bol detekovaný štatisticky
významný rozdiel medzi QIAamp Blood Mini Kit a QIAamp DSP Virus Kit (p<0.0001 ***).
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Existuje mnoho protokolov využívaných na izoláciu voľných cirkulujúcich kyselín,
vrátane množstva komerčne dostupných kitov. Hlavnú komplikáciu pri práci s voľnými
cirkulujúcimi kyselinami prestavuje jej vysoký stupeň fragmentácie a nízky výťažok izolácie.
Použitie komerčných kitov v porovnaní s inými metódami, ako napríklad fenolchloroformová izolácia, môže tieto ťažkosti zmierniť, ale fragmenty DNA kratšie ako 150bp
sa nemusia zachytiť na membráne izolačných kolóniek [12].
V našej práci boli porovnávané tri komerčné kity bežne využívané na izoláciu DNA.
Výsledky dokumentujú, že na izoláciu fragmentovanej cirkulujúcej DNA pochádzajúcej z
fetálnych buniek je najvhodnejší QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit, ktorý je primárne
určený na izoláciu cirkulujúcich nukleových kyselín z ľudskej plazmy alebo séra.
Porovnateľné výsledky dosiahol QIAamp DSP Virus Kit, ktorý je finančne dostupnejší
a vyžaduje menší vstupný objem plazmy. Za účelom štandardizovania metodiky pre izoláciu
voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA z maternálnej plazmy sa uskutočnil ešte v roku 2005
workshop za účasti 12 rôznych európskych inštitúcií, kde boli porovnané rôzne manuálne
a automatické extrakčné metódy používané v jednotlivých laboratóriách, najvyšší výťažok
cffDNA bol dosiahnutý izoláciu pomocou QIAamp DSP Virus Kit [13]. Použitím QIAamp
DSP Virus Kit s QIAamp Blood Mini Kit na izoláciu voľnej cirkulujúcej DNA sa venujú
viaceré štúdie, ktorých výsledky sú zhodné s našimi a teda, že na izoláciu fragmentovanej
cirkulujúcej DNA je výhodnejší QIAamp DSP Virus Kit [13, 14, 15]. V rámci spomenutého
workshopu ani publikovaných prác nebol testovaný QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit,
ktorý sa na trh dostal až v roku 2009, preto sme sa rozhodli jeho využiteľnosť pre účely
izolácie cffDNA otestovať.
QIAamp Blood Mini Kit je bežne používaný na izoláciu DNA z rôzneho biologického
materiálu a dosahuje všeobecne dobrý výťažok. V našej štúdii dosiahol signifikantne nižší
výťažok cffDNA ako ostatné dva testované kity. Možnou príčinou menšieho množstva
cffDNA získaného QIAamp Blood Mini Kit môže byť to, že je navrhnutý na extrakciu hlavne
veľkých fragmentov, zatiaľ čo cffDNA je výrazne fragmentovaná (<300bp) [9]. Príčinou
nižšieho výťažku môže byť aj menšie množstvo pridanej proteázy v lyzačnou kroku izolácie
(QIAamp Blood Mini Kit 50µl, QIAamp DSP Virus Kit 75µl), prípadne tým, že pri izolácii
pomocou QIAamp DSP Virus Kit aQIAamp Circulating Nucleic Acids sa do lyzačného
roztoku pridáva carrier RNA, ktorý zvyšuje afinitu krátkych fragmentov DNA na membránu
izolačnej kolónky.
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Záver
Na základe našich výsledkov môžeme na kvantitatívnu analýzu cffDNA odporučiť
QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit, prípadne QIAamp DSP Virus Kit, v závislosti od
dostupného množstva vstupného materiálu – plazmy a finančných prost
riedkov laboratória.
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Sledovanie pôsobenia ťažkých kovov na bunky Pisum sativum L.
Simona Saksonová, Kristína Bodnárová, Magdaléna Vreštiaková, Eliška Gálová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
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Abstrakt
Rastliny ako organizmy žijúce prisadnutým spôsobom života sú odkázané na získavanie výživných
látok najmä z pôdy. V súčasnosti vzrastá problém znečistenia pôd ťažkými kovmi a preto v tejto oblasti púta
pozornosť schopnosť rastlín vyextrahovať kovy z pôdy, ich distribúcia v rastlinnom organizme a bunkové
detoxifikačné mechanizmy. Medzi molekulárne mechanizmy toxicity ťažkých kovov patrí aj produkcia ROS
(reaktívnych foriem kyslíka), napríklad peroxidu vodíka (H2O2). Ťažké kovy ako kadmium (Cd) a meď (Cu)
môžu byť v istých koncentráciách pre bunky toxické. Oba kovy môžu navodiť oxidačný stres a to autooxidáciou
voľnej Cu a stimuláciou H2O2 produkujúcich enzýmov či vyčerpaním antioxidačných systémov prostredníctvom
Cd. Pomocou metódy Comet assay je možné detegovať poškodenie DNA, v tomto prípade spôsobené
nadbytkom ROS.

Kľúčové slová: ťažké kovy; Comet assay; oxidačný stress; ROS
Úvod a formulácia cieľa
Mnohé ťažké kovy sa v rastlinných bunkách prirodzene vyskytujú – napríklad ako
ligandy pre katalytickú aktivitu mnohých enzýmov (Cu), mnohé sú známe ako mikronutrienty
a stopové prvky. Avšak pri nadbytku môžu byť pre mnohé druhy rastlín toxické. Toxicita
ťažkých kovov je kvôli ich uvoľňovaniu do prostredia v súčasnosti stále častejšie riešeným
problémom. Zdrojom ťažkých kovov môže byť napríklad doprava, skládky odpadu, či
využitie fosfátových hnojív s obsahom Cd. Väčšina ťažkých kovov je prítomná v bunkách
rastlín vo viazanej forme. Voľná Cu je veľmi toxická, pretože redukuje molekulárny kyslík na
H2O2, superoxid a hydroxylové radikály a tým môže byť v bunke navodená programovaná
bunková smrť. Podobne Cd vykazuje vysokú afinitu k sulfhydrylovým skupinám, čo vedie
k vyčerpaniu glutatiónu (GSH) a dôsledkom je akumulácia H2O2 [1]. Zvýšená koncentrácia
Cd v rastlinných pletivách môže spôsobovať zvýšenú lipidovú peroxidáciu. Následkom je aj
redukcia aktivity katalázy (CAT) a superoxid dismutázy (SOD), ktoré fungujú ako
antioxidačné enzýmy a tak dochádza k akumulácii ROS a následnému poškodeniu DNA [2].
Našim cieľom bolo využiť metódu Comet assay na detekciu poškodenia DNA
v bunkách Pisum sativum L. po pôsobení rôznych koncentrácií roztokov ťažkých kovov Cu
a Cd. Táto metóda bola zameraná na detekciu poškodenia DNA zapríčineného práve ROS,
ktoré môžu spôsobovať mutácie v DNA alebo môžu viesť k vzniku dvojvláknových zlomov.
P. sativum L. ako modelový organizmus je vhodný na použitie pri tejto metóde vďaka
jednoduchej manipulácii a nie príliš náročným podmienkam kultivácie. Pre túto metódu sme
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sa snažili stanoviť koncentrácie roztokov ťažkých kovov vhodné aj na využitie pri SDSPAGE. Pomocou polyakrylamidovej elektroforézy sme mohli rozlíšiť proteínové spektrá z
klíčnych korienkov hrachu po ovplyvnení rôznymi koncentráciami ťažkých kovov použitých
aj pri Comet assay.

Materiál a metódy
Pri oboch metódach sme využili 3-4 dňové klíčence hrachu P. sativum L. kultivované
pri teplote 24°C v tme. Korienky hrachu sa následne dali jednoducho použiť na izoláciu jadier
buniek na Comet assay a na izoláciu proteínov pre SDS-PAGE.
Princíp Comet assay
Comet assay sa dá opísať ako technika mikrogélovej elektroforézy, pri ktorej bunky so
zvýšeným poškodením DNA vykazujú zvýšenú migráciu chromozomálnej DNA z jadier
smerom k anóde, čo sa pri pozorovaní fluorescenčným mikroskopom podobá tvaru kométy
[3]. Pre túto metódu sme klíčence hrachu ponorili do roztoku 0,5; 1; 2; 4; 6; 12 a 18 mM
CuSO4 . 5H2O a 0,5; 1; 2; 4; 6; 12 a 18 mM CdCl2 . 2,5 H2O po dobu 2 hod. Ako negatívnu
kontrolu sme použili neovplyvnené klíčence inkubované 2 hodiny vo vode. Ako pozitívnu
kontrolu sme použili klíčence ovplyvnené 400µM H2O2 po dobu 5 minút. Izolované jadrá
buniek korienkov sme pomocou žiletky uvoľnili do Tris-HCl tlmivého roztoku, zmiešali s 1%
LMP agarózou a naniesli na agarózou potiahnuté podložné sklíčka. Sklíčka s jadrami
ukotvenými v agaróze sme ponorili do vychladeného ELFO roztoku v elektroforetickom
tanku a nechali sme odvíjať 10 minút. Tým sa uvoľnila superšpiralizovaná DNA a následne
sme spustili elektroforézu pri 25 V a 280-330 mA 15 minút pri 4-8 °C [4]. Po elektroforéze
sme jadrá neutralizovali Tris-HCl a zafarbili fluorescenčnou farbičkou etídiumbromid (EtBr).
Farbenie prebiehalo 5 minút a prebytok farbičky sme odstránili viacnásobným oplachovaním
sklíčok v destilovanej vode. Poškodenie DNA v jadrách sme pozorovali fluorescenčným
mikroskopom OLYMPUS BX 51 pri 200-násobnom zväčšení so zeleným excitačným filtrom
UMWIG3, s použitím Color View Soft Imaging System Olympus U-CMAD3 a programu
AnalySIS 3.0. Stupeň poškodenia DNA sme hodnotili programom Comet visual.
Metóda SDS-PAGE
Polyakrylamidová gélová elektroforéza v prítomnosti SDS detergentu je jednoduchá
metóda na charakterizáciu a porovnanie proteínových spektier. Táto metóda separuje proteíny
na základe rozdielnej relatívnej molekulovej hmotnosti. SDS sa viaže na proteínový reťazec
a dĺžka tohto komplexu je priamoúmerná jeho molekulovej hmotnosti. Zostavili sme si gélový
sendvič a následne namiešali najprv 15% separačný gél (2,6 ml dH2O; 2,5 ml 1,5M Tris-HCl
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pH 8,8; 100µl 10% SDS; 5µl 30% bisakrylamid; 50µl 10% persíran amónny; 5µl TEMED).
Gél sme naniesli medzi pripravené sklá do výšky približne 1,5cm od vrchnej hrany malého
sklíčka a následne sme prevrstvili alkoholom butylnatým, kým sa vytvorilo rozhranie. Do
horného vynechaného priestoru sme naniesli vrchný štartovací gél (3 ml dH2O; 1,5 ml 0,5M
Tris-HCl pH 6,8; 50µl 10% SDS; 0,65ml 30% bisakrylamid; 30µl 10% persíran amónny; 6µl
TEMED; 100 µl brómfenolová modrá). Medzi sklá sme potom do tohto gélu vložili hrebienok
na vytvorenie jamiek pri polymerizácii gélu. Do nádobky na elektroforézu sme vložili
pripravené sklíčka s gélom a naplnili sme ju elektrodovým Tris-glycínovým tlmivým
roztokom. Do jamiek sme následne nanášali vzorky proteínov izolovaných z korienkov
klíčencov P. sativum L. Klíčence boli korienkami ponorené vo vode, iné boli ovplyvnené
roztokmi ťažkých kovov. Po nanesení vzoriek proteínov do jamiek vytvorených v gély sme na
dobu 1 hod. nechali proteíny separovať v elektroforéze (konštantné napätie 200V). Po
skončení elektroforézy sme gél zafarbili farbiacim roztokom [5].

Výsledky a diskusia
Pri Comet assay sme pracovali so siedmimi koncentráciami dvoch ťažkých kovov,
ktoré sme si stanovili na základe predchádzajúcich pokusov. Vo fluorescenčnom mikroskope
sme pozorovali, že poškodenie DNA v jadrách izolovaných z klíčencov ovplyvnených
ťažkými kovmi bolo vysoké v porovnaní s negatívnou, ale aj pozitívnou kontrolou. Na
základe týchto výsledkov sme sa rozhodli použiť v ďalších experimentoch nižšie použité
koncentrácie s prípadným ďalším znižovaním. Poškodenie DNA sa postupne zvyšovalo so
stúpajúcou koncentráciou najmä pri Cu. Pri vysokých koncentráciách sa percento poškodenia
DNA ustálilo a ďalej sa už výrazne nezvyšovalo (efekt plató), čo je dôvod zníženia
koncentrácií ťažkých kovov v ďalších experimentoch.
Pri negatívnej kontrole sme pozorovali poškodenie DNA 17,25%, čo sa v nasledujúcich
pokusoch budeme snažiť optimalizovať na doporučených 10% pre kontrolné vzorky zmenami
v podmienkach elektroforézy.

587

BIOLÓGIA

Obr. 1 Percento poškodenia DNA stanovené Comet assay. NK – negatívna kontrola (H2O),
koncentrácia CdCl2 . 2,5 H2O a CuSO4 . 5H2O (0,5; 1; 2; 4; 6; 12 a 18 mM/ 2hod.), PK pozitívna
kontrola 400 µM H2O2/5 min.

Pri SDS-PAGE sme izolovali proteíny z korienkov klíčencov ovplyvnených CuSO4 .
5H2O a CdCl2 . 2,5 H2O s použitím nasledovných koncentrácií 0,1; 0,5; 1 a 2 mM/ 2 hod.
Ako negatívnu kontrolu sme použili korienky klíčencov v H2O/ 2 hod. Z každej vzorky sme
naniesli 10 µl a z markera (Prestained Protein Ladder 10-180 kDa; Fermentas Life Sciences,
Litva) sme naniesli 5 µl. Na Obr. 2 v jednotlivých dráhach môžeme pozorovať proteínové
spektrá ovplyvnených klíčencov.
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Obr. 2 Separácia celkových proteínov Pisum sativum L. 1 – 2 kontrola – klíčence 2h vo vode; 3 - 4 klíčence
oplyvnené 2h 0,1 mM CdCl2 . 2,5 H2O; 5 – 6 klíčence ovplyvnené 2h 0,5 mM CdCl2 . 2,5 H2O; 7 - klíčence
ovplyvnené 2h 1 mM CdCl2 . 2,5 H2O; 8 - klíčence ovplyvnené 2h 2 mM CdCl2 . 2,5 H2O; 9 - 5 µl marker
Fermentas; 10 - 11 klíčence ovplyvnené 2h 0,1 mM CuSO4 . 5H2O ; 12 - 13 klíčence ovplyvnené 2h 0,5 mM
CuSO4 . 5H2O; 14 - klíčence ovplyvnené 2h 1 mM CuSO4 . 5H2O; 15 – klíčence ovplyvnené 2h 2 mM CuSO4 .
5H2O

Podľa použitého markera môžeme porovnať molekulové hmotnosti separovaných
proteínov. Konkrétne je jednoznačne viditeľný prúžok pre malú a veľkú podjednotku
RuBisCO. Na určenie koncentrácie proteínov v roztoku plánujeme v ďalších experimentoch
využiť Bradfordovu metódu. Proteínové profily, ktoré sme zaznamenali predstavujú prvotné
výsledky a v ďalšej práci plánujeme sledovať expresiu Hsp proteínov metódou Western blot,
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ktorou bude možné detegovať špecifický proteín (Hsp90C) v zmesi proteínov po vyvolaní
stresových podmienok ťažkými kovmi pomocou naviazania protilátok.

Záver
Pri realizovaní týchto experimentov sme si osvojili metódu Comet assay a SDSPAGE. Podarilo sa nám potvrdiť genotoxický účinok Cu a Cd, pričom sme zároveň potvrdili
fakt, že Cu je toxickejšia ako Cd. V experimentoch plánujeme naďalej pokračovať. Ďalším
cieľom bude aj modifikácia koncentrácií ťažkých kovov a detekcia špecifických proteínov.
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Abstrakt
Pojmom archaická DNA sa najčastejšie označuje všetka DNA pretrvávajúca v pozostatkoch tiel
organizmov. Analýzy nukleotidových sekvencií aDNA poskytujú mnoho cenných informácií využiteľných vo
viacerých vedných odboroch. Medzi najväčšie obmedzenia každej štúdií aDNA patrí to, že archaická DNA sa
vyskytuje v archeologických materiáloch vo veľmi malom množstve v značne degradovanom stave a stále hrozí
jej kontaminácia cudzorodou súčasnou DNA. Cieľom našej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu
izolácie aDNA, úspešne izolovať aDNA, navrhnúť a optimalizovať PCR amplifikáciu špecifických oblastí
amelogenínu na určenie pohlavia, a sekvencií mtDNA na stanovenie príbuznosti a možného pôvodu. Podarilo sa
nám izolovať aDNA z viacerých vzoriek 900 rokov starých vzoriek ľudských kostí a zubov pochádzajúcich
z archeologického náleziska Devín, následne z nich určiť pohlavie a osekvenovať HVR I mtDNA, čím sme
zistili prítomnosť niekoľkých mitochondriálnych haploskupín.

Kľúčové slová: ľudská aDNA; archeologické materiály; amelogenín; HVR I

Úvod a formulácia cieľa
Pojem archaická DNA (aDNA) pomenúva všetku DNA, ktorú je možné izolovať
z archeologických nálezov, múzejných vzoriek a čiastočne fosilizovaných pozostatkov.
Prvé výskumy spojené s aDNA siahajú do 80-tych rokov minulého storočia, keď bola
v roku 1984 vykonaná vôbec prvá izolácia aDNA [1] a o rok neskôr aj prvá úspešná izolácia
ľudskej aDNA [2] . Od tých čias do dnešných dní bolo vykonaných nespočetné množstvo
ďalších štúdií a vyvinutých mnoho izolačných postupov súvisiacich s aDNA. Sekvencie
aDNA slúžia ako bohatý zdroj informácií pre mnohé vedné odbory, zaoberajúcich sa najmä
evolučnými štúdiami a populačnou genetikou. Údaje získané analýzou aDNA je možné
využiť na mapovanie migračných trás a pôvodu prehistorických populácií [3], určenie
fylogenetických vzťahov vyhynutých živočíchov [4], zisťovanie stravovacích návykov
organizmov [5] alebo v paleopatologických výskumoch [6]. Taktiež sa predpokladá, že rozvoj
štúdií zaoberajúcich sa analýzou aDNA môže byť v budúcnosti veľmi užitočný pri hľadaní
mimozemského života v Marťanskom permafroste, pod povrchovými vrstvami vody mesiaca
Európa planéty Jupiter alebo mesiaca Titán obiehajúceho okolo planéty Saturn [7].
Izolácia a následné analýzy aDNA sú sprevádzané viacerými problémami, s ktorými je
nutné vysporiadať sa. Dva najhlavnejšie problémy tvoria rozsiahla degradácia aDNA a riziko
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jej kontaminácie cudzorodou DNA. Po smrti buniek prestávajú fungovať opravné
mechanizmy a aDNA je vystavená vplyvu rôznych faktorov spôsobujúcich poškodenie.
Postupným hromadením poškodení v sekvenciách aDNA sa rapídne znižuje úspešnosť jej
amplifikácie. Medzi najčastejšie typy poškodenia patria zlomy reťazcov, DNA cross-linky,
hydrolytické a oxidatívne lézie [8]. Druhý problém je kontaminácia cudzorodou DNA, ktorá
môže pochádzať z okolitého prostredia v ktorom sa nachádzali archeologické vzorky alebo
pochádza od osôb, ktoré s nimi prišli do kontaktu pri ich spracovaní. Kvôli týmto
skutočnostiam je pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov nutné dodržiavať deväť kritérií
práce s archaickou DNA navrhnutých podľa Coopera a Poinara, ako je práca v oddelených
priestoroch, používanie negatívnej kontroly, internej paralelnej kontroly a ďalšie [9].
Cieľom našej práce bolo navrhnúť a optimalizovať vlastnú izolačnú metódu,
uskutočniť úspešnú izoláciu aDNA z archeologického materiálu, amplifikovať špecifické
oblasti amelogenínu za účelom určiť pohlavie, ako aj získať DNA sekvenciu hypervariabilnej
oblasti I mitochondriálneho genómu a takto určiť mitochondriálne haploskupiny.

Materiál a metódy
Na izoláciu sme použili vzorky zubov (d. incisivi a canini) pochádzajúcich
z pohrebiska na hrade Devín, ktorých vek sa datuje na 11. – 12. storočie. Tieto vzorky boli
odobraté

z ľudských

pozostatkov,

ktorých

pohlavie

bolo

určené

podľa

antropo-

morfologického hodnotenia. Ako internú paralelnú kontrolu sme použili kosť z prasaťa
domáceho (Sus scrofa domestica), nájdenú v blízkosti cintorína.
Zuby sme dekontaminovali postupne ich ponorením do 5% roztoku chlórnanu sodného
na 3 minúty, opláchnutím ddH2O a vystavením účinku UV svetla po dobu 30 minút.
Z dekontaminovaných zubov sme rezacím kotúčom (Dremel 542) odstránili korunky. Korene
sme opäť opláchli ddH2O a nechali vysvietiť pod UV svetlom po dobu 30 minút. Korene sme
mechanicky rozdrvili na prach pomocou dvoch skrutiek a predĺženej matky.
K 0,3 g zubného prachu sme pridávali 3 ml extrakčného pufru, ktorý pozostáva z 0,5M
EDTA (pH 8,5), 0,5% N-lauryl sarkozylu a 1mg/ml proteinázy K. Zmes zubný
prach/extrakčný pufor sme nechali za neustáleho miešania inkubovať cez noc pri teplote
55°C.

DNA

sme

z tejto

zmesi

extrahovali

pridaním

3ml

roztoku

fenol:chloroform:izoamylalkohol (25:24:1), potom sme celú zmes dôkladne zvortexovali
a nechali centrifugovať pri 9000 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 8 minút. Odobrali
sme vodnú fázu a pridali do nej 3ml roztoku chloroform:izoamylalkohol (24:1), dôkladne sme
zvortexovali a nechali centrifugovať pri 9000 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 8
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minút. Znovu sme odobrali vodnú fázu a pridali do nej 2ml 5M amónium acetátu a 3 ml 96%
izopropanolu, dôkladne sme zvortexovali a nechali odstáť cez noc. Potom sme nechali tento
roztok centrifugovať pri 9500 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 30 minút. Roztok sme
odstránili a pelet nechali sušiť pri 37°C po dobu 15 minút. Peletu sme obvyklým spôsobom
dvakrát precipitovali 80% etanolom. Po odstránení etanolu a sme pelet nechali sušiť pri 37°C
po dobu 30 minút. Vysušený pelet sme rozpustili v 40µl ddH2O.
Pred samotnou amplifikáciou izolovanej aDNA, sme museli pre nami navrhnuté páry
primerov na amelogením a mtDNA, optimalizovať PCR teplotné podmienky.
Pri PCR amplifikácii špecifických oblastí amelogenínu sme pridávali 1µl izolovanej
aDNA do 30µl celkového objemu reakčnej zmesi, ktorá obsahuje 3µl 10x koncentrovaného
reakčného pufra S1,5 (0,1 mol/l-1 tris-Hcl (pH 8.8), 0,015 mol/l-1 MgCl2, 0,5 mol/l-1 KCl), 0,3
µl 2 pmol/l-1 primerov, 0,19 µl 10 mM dNTP, 3 µl 50mM Mg2+, 0,9 µl 10 mg/ml-1 BSA, 1 µl
5 U Taq polymerázy a doplnili do celkového objemu ddH2O. Amplifikácia prebehla
klasickým PCR programom s predošle optimalizovanými teplotnými podmienkami. Produkt
amplifikácie sme analyzovali na ABI PRISM 3130 XL Genetic Analyzer štandardným
protokolom doporučeným výrobcom.
Na PCR amplifikáciu sekvencií HVR I mtDNA sme navrhli päť párov primerov tak,
aby pokryli celú HVR I. Do celkového objemu reakčnej zmesi 40µl sme pridávali 1µl
izolovanej aDNA, 4µl 10x reakčného pufra S 1,5 (0,1 mol/l-1 tris-Hcl (pH 8.8), 0,015 mol/l-1
MgCl2, 0,5 mol/l-1 KCl), 1µl 2 pmol/l-1 primerov, 0,25µl 10mM dNTP, 4 µl 50mM Mg2+, 1,3
µl 5 U Taq polymerázy a doplnili do celkového objemu ddH2O. Amplifikácia prebehla
„touchdown“ teplotným cyklom s nami optimalizovanou teplotou anelačného kroku. Produkt
sme purifikovali enzymaticky (Exosap). Samotný proces sekvenovania sme vykonali
sekvenačným kitom (BigDye) a produkt analyzovali na ABI PRISM 3130 XL Genetic
Analyzer štandardným protokolom doporučeným výrobcom.

Výsledky a diskusia
Amplifikáciou špecifických oblastí amelogenínu sme jednak verifikovali úspešnosť
izolácie ľudskej aDNA a jednak sme určovali pohlavie na základe prítomnosti génu pre
amelogenín na X a Y chromozómoch. Do úvahy sme brali len tie výsledky, pri ktorých
zostala negatívna aj zvieracia kontrola negatívne (obr.1). Takto sa nám z 23 vzoriek aDNA
podarilo spoľahlivo určiť pohlavie 8 jedincov, ktoré korelovalo s antropo-mofologickým
určením pohlavia.
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Obr.1 Výsledky fragmentovej analýzy – z hora: detegované mužské pohlavie vzorky19/80 (signál na X aj Y
chromozóme), detegované ženské pohlavie vzorky 33/80 (signál len na X chromozóme), kontrolná mužská
vzorka (pre správnu lokalizáciu signálu), negatívna kontrola (negatívna) , zvieracia kontrola (negatívna)

Sekvenovaním mtDNA dvoch jedincov sa nám podarilo nájsť tri rôzne polymorfizmy.
Polymorfizmom u prvého jedinca bola nukleotidová zámena 16092T>C (obr.2), ktorá sa
zaraďuje pod haploskupinu H*. U druhého jedinca sme zistili dve nukleotidové zámeny
16162A>G (obr.3) a 16051A>G, ktoré sa zaraďujú pod haploskupinu H1a3.

Obr.2 Polymorfizmus 16092T>C

Obr.3 Polymorfizmus 16162A>G
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Keďže mtDNA haplotypy experimentátorov boli overené a sú odlišné, môžeme
s veľkou pravdepodobnosťou vylúčiť kontamináciu a považovať tieto výsledky za autentické.

Záver
Nami navrhnutá metóda izolácie sa ukázala byť účinná, pretože sa nám úspešne
podarilo izolovať aDNA zo vzoriek 900 rokov starých zubov, čo sme si overili zhodnými
výsledkami dvoch metód určenia pohlavia. Taktiež sa nám podarilo osekvenovať HVR
I mtDNA a určiť haploskupiny, a preto môžeme skonštatovať, že ciele našej práce sme splnili.
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Abstrakt
Cirkulujúce nukleové kyseliny sú aktuálne skúmané z hľadiska možnej diagnostiky onkologických
chorôb, ale aj vo vzťahu k patogenéze preeklampsie. Ich dôležitou charakteristikou je ich fragmentácia, ale aj
nízka koncentrácia. V našej práci sme sa zamerali na zistenie, či má úroveň fragmentácie DNA vplyv na meranie
koncentrácie DNA. Fragmentovaná DNA bola meraná tromi rôznymi metódami: meraním absorbancie pri
260 nm, použitím fluorescenčnej farbičky PicoGreen® a pomocou qPCR. Výsledky ukázali, že správnosť
merania koncentrácie DNA pomocou fluorescenčných farbičiek a kvantitatívnej PCR je ovplyvnená úrovňou
fragmentácie DNA, a že nameraná koncentrácia klesá so stúpajúcou degradáciou DNA, zatiaľ čo pri kvantifikácii
DNA na základe spektrofotometrie tento vplyv nebol preukázaný. Z tohto dôvodu, v prípade, že sú pre
downstream molekulárne metódy využívané práve krátke fragmenty DNA, koncentrácia by mala byť meraná na
nefragmentovanej DNA, ako je to napríklad pri next generation sekvenovaní.

Kľúčové slová: cirkulujúce nukleové kyseliny; DNA fragmentácia; DNA koncentrácia

Úvod a formulácia cieľa
Cirkulujúce nukleové kyseliny sú aktuálne skúmané z hľadiska možnej diagnostiky
onkologických chorôb, ale aj vo vzťahu k patogenéze preeklampsie. Dôležitou
charakteristikou cirkulujúcich nukleových kyselín je ich fragmentácia, ale aj nízka
koncentrácia. Bežne používanými metódami merania koncentrácie DNA sú zhodnotenie
intenzity bandov na agarózovom géli, meranie fluorescencie pomocou rozličných DNA
viažucich farbičiek a meranie absorbancie pri 260 nm [1], pričom najčastejšie používanou je
práve posledná spomenutá metóda [2, 3]. Nevýhodou tejto metódy je, že meranie absorbancie
pri 260 nm zahŕňa v sebe dvojvláknovú aj jednovláknovú DNA, oligonukleotidy a voľné
nukleotidy, nerozlišuje medzi DNA a RNA a má nízku senzitivitu [2, 4], zatiaľ čo
fluorescenčné farbičky selektívne merajú len dvojvláknovú DNA [4]. Najčastejšie
používanými fluorescenčnými farbičkami sú Hoechst 33258 a PicoGreen. Farbička
Hoechst 33258 umožňuje detekciu a kvantifikáciu DNA až do koncentrácie 10 ng/ml [5].
Meranie koncentrácie s použitím farbičky PicoGreen je ešte senzitívnejšie, pretože jeho
fluorescencia po naviazaní na dvojvláknovú DNA (dsDNA) stúpa viac ako tisícnásobne [4, 6],
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čo umožňuje detekciu dsDNA až do koncentrácie 25 pg/ml [4]. Nevýhodou je, že meranie
koncentrácie pomocou fluorescenčných farbičiek podhodnocuje koncentráciu dvojvláknovej
DNA s veľkosťou menšou ako 23 kb [2]. Cieľom našej práce bolo zistiť, či má úroveň
fragmentácie DNA vplyv na meranie koncentrácie DNA.

Materiál a metódy
Vzorky venóznej krvi pochádzajúce od 10 zdravých ľudí boli odobraté do odberovej
súpravy BD Vacutainer®, do skúmaviek s antikoagulačným činidlom K3EDTA. Z týchto
vzoriek bola izolovaná DNA pomocou QIAamp DNA Blood Mini Kitu podľa priloženého
protokolu, pričom vzorky boli na záver eluované v 150 µl elučného pufru. Každá vzorka bola
izolovaná v troch alikvótach, ktoré boli zmiešané.
Tieto vzorky boli fragmentované ultrazvukom, použitím prístroja Covaris S220
v mikroskúmavkách s objemom vzorky 130 µl. Rozlične dlhé fragmenty DNA boli získané
použitím rôznych podmienok počas fragmentácie ultrazvukom. Tieto podmienky sú uvedené
v tabuľke 1. Na overenie fragmentácie DNA bola použitá 1,5% agarózová elektroforéza. Ako
marker molekulovej hmotnosti bol použitý GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder od firmy
Fermentas. Vo výsledku bola každá vzorka v štyroch rôznych dĺžkach: nefragmentovaná,
1500 bp, 500 bp a 150 bp. Boli spravené desiatkové riedenia týchto vzoriek (10, 100 a 1000x
riedené vzorky) a zmeraná koncentrácia.
Koncentrácia DNA bola meraná tromi rôznymi metódami: meraním absorbancie pri
260 nm, použitím fluorescenčnej farbičky PicoGreen® a pomocou qPCR. Meranie
absorbancie bolo prevedené na prístroji NanoDrop ND-1000 v 1 µl vzorky. Na kvanfitikáciu
DNA pomocou fluorescenčnej farbičky bol použitý Quant-iT PicoGreen dsDNA Reagents
and Kits od firmy Invitrogen. Meranie koncentrácie bolo spravené podľa protokolu od
výrobcu a na prístroji Tecan Safire2. qPCR bola vyhodnocovaná pomocou softvéru Eppendorf
Realplex 2.0 na základe Ct hodnôt amplifikačných kriviek 115 bp dlhého fragmentu Alu
sekvencie. Na zostavenie kalibračnej krivky bola použitá ľudská DNA vzorka Control DNA
9947A z kitu AmpFLSTR Yfiler PCR Amplification Kit od Applied Biosystems, ktorej
koncentrácia bola 10 ng/µl. Každá vzorka bola pustená v dvoch paralelne bežiacich esejách.
Dáta zo všetkých meraní boli štatisticky vyhodnotené pomocou testu opakovaných
meraní ANOVA a Tukeyho testu.
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Tab. 1 Prevádzkové nastavenia prístroja pre fragmentáciu ultrazvukom
Duty factor [%]
2
5
10

1500 bp
500 bp
150 bp

Peak incidence
power [W]
140
105
175

Cycles per burst

Time [s]

200
200
200

15
80
430

Výsledky a diskusia
Spektrofotometrickým meraním absorbancie pri 260 nm bola DNA kvantifikovaná
v neriedených a v 10x riedených vzorkách. V 100x a 1000x riedených vzorkách koncentráciu
nebolo možné zmerať, nakoľko bola nízka a pod detekčným limitom tejto metódy
kvantifikácie DNA. Merania ukázali, že koncentrácia DNA nebola ovplyvnená dĺžkou
fragmentov ani v prípade neriedených vzoriek, ani v prípade 10x riedených vzoriek. Výsledky
kvantifikácie DNA v neriedených vzorkách sú na obrázku 1a.
V prípade merania koncentrácia DNA s použitím fluorescenčnej farbičky PicoGreen®
bolo možné určiť koncentráciu v 10x, 100x a 1000x riedených vzorkách. Koncentráciu
neriedených vzoriek nebolo možné určiť z dôvodu, že fluorescencia zodpovedajúca
najvyššiemu bodu kalibračnej krivky bola menšia ako fluorescencia neriedených vzoriek.
Z meraní vyplýva, že koncentrácia DNA vo vzorkách s rôznou úrovňou fragmentácie bola
ovplyvnená dĺžkou fragmentov, a to vo všetkých prípadoch riedenia vzoriek. So zvyšujúcou
sa fragmentáciou DNA klesá nameraná koncentrácia DNA. Tento pokles je štatisticky
významný pre 10x (p< 0,0001, F= 65,34), 100x (p< 0,0001, F= 152,6) ako aj 1000x riedené
vzorky (p< 0,0001, F= 109,8). Výsledky kvantifikácie DNA v 10x riedených vzorkách sú na
obrázku 1b.
Na základe DNA kvantifikácie pomocou qPCR, bolo možné určiť koncentráciu v 10x,
100x a 1000x riedných vzorkách, podobne ako pri meraní s PicoGreen farbičkou, keďže
najvyšší bod kalibračnej krivky zodpovedal koncentrácii 10 ng/µl a merané vzorky mali
vyššiu koncentráciu ako bol tento bod. Koncentrácia DNA vo vzorkách s dĺžkou fragmentov
≥ 500bp nebola ovplyvnená úrovňou fragmentácie, avšak koncentrácia nameraná vo vzorkách
s dĺžkou fragmentov 150 bp signifikantne poklesla ako v prípade 10x riedených (p< 0,0001,
F= 55,61), tak aj v prípade 100x (p< 0,0001, F= 27,05) a 1000x riedených vzoriek (p< 0,0001,
F= 10,74). Výsledky kvantifikácie DNA v 10x riedených vzorkách sú na obrázku 1c.
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Obr. 1: Na obrázku 1 sú grafy, na ktorých sú znázornené výsledky kvantifikácie DNA 10x riedených vzoriek
tromi rôznymi metódami: a) meranie koncentrácie DNA spektrofotometricky pri 260 nm, b) meranie koncentácie
DNA použitím fluorescenčnej farbičky PicoGreen®, c) meranie koncentrácie DNA pomocou qPCR. Na grafoch
sú znázornené aj výsledky štatistického spracovania dát. Skratka ns znamená štatisticky nesignifikantný výsledok,
∗∗∗ znamenajú štatisticky významú zmenu, kde p< 0,0001.

V súčastnosti existuje niekoľko metód, pomocou ktorých je možné kvantifikovať
DNA v roztoku. Každá z nich ponúka výhody aj nevýhody. Mnohí autori sa zaoberajú najmä
kvantifikáciou DNA meraním absorbancie pri 260 nm [1, 7] a použitím fluorescenčných
farbičiek [1, 2, 7, 8]. Z dostupných literárnych zdrojov je známe, že správnosť merania
koncentrácie DNA môže byť ovplyvnená viacerými faktormi [8], napríklad aj dĺžkou
fragmentov DNA [1, 2, 8, 9].
Cieľom našej práce bolo zistiť, či fragmentácia DNA má vplyv na meranie
koncentrácie DNA. V našej práci sme sa zamerali na kvantifikáciu DNA pomocou troch
rôznych metód.
Ako prvú sme použili najčastejšie využívanú metódu, ktorou je spektrofotometrické
meranie pri 260 nm. Podľa pracovnej skupiny Shoekere a kol. nameraná koncentrácia DNA
mierne stúpa so zvyšujúcou sa fragmentáciou DNA. Naše výsledky ale ukázali, že toto
meranie nie je ovplyvnené úrovňou fragmentácie DNA. Nevýhodou tejto metódy je však jej
nízka senzitivita a to, že meranie nie je špecifické len pre dvojvláknovú DNA, ale zahŕňa aj
jednovláknovú DNA, oligonukleotidy a voľné nukleotidy.
Druhá metóda, ktorou sme sa v našej práci zaoberali bolo meranie koncentrácie
použitím fluorescenčnej farbičky PicoGreen®. Rovnako ako ukázali práce autorov Geargiou
a kol. a Holden a kol. aj naše výsledky ukazujú, že fragmentácia DNA signifikantne
ovplyvňuje kvantifikáciu DNA s použitím farbičky PicoGreen®, pričom koncentrácia DNA
klesá s narastajúcou fragmentáciou DNA. Napriek tomu výhodou tejto metódy je jej vysoká
senzitivita (možnosť merať vzorky s koncentráciou 25 pg/ml) [4] a selektívne meranie len
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dvojvláknovej DNA.
Ako tretiu metódu sme použili kvantitatívnu PCR s 115 bp dlhým fragmentom
odvodeným od Alu sekvencie. Podobne ako v prípade merania pomocou PicoGreen®, aj
v tomto prípade fragmentácia ovplyvňuje správnosť merania koncentrácie DNA, avšak na
rozdiel od predchádzajúcej metódy, sa tento efekt prejaví až pri krátkych fragmentoch
s dĺžkou 150 bp. DNA kvantifikácia vo vzorkách s velkosťou fragmentov ≥ 500 bp nebola
ovplyvnená úrovňou DNA fragmentácie.

Záver
Naša

práca

ukazála,

že

správnosť

merania

koncentrácie

DNA

pomocou

fluorescenčných farbičiek a kvantitatívnej PCR je ovplyvnená úrovňou fragmentácie DNA,
zatiaľ čo pri kvantifikácii DNA na základe spektrofotometrie tento vplyv nebol preukázaný. Z
tohto dôvodu, v prípade, že sú pre downstream molekulárne metódy využívané práve krátke
fragmenty DNA, koncentrácia by mala byť meraná na nefragmentovanej DNA, ako je to
napríklad pri next generation sekvenovaní.

Poďakovanie
Táto práca vznikla vďaka podpore a financovaniu grantov APVV-0720-10, VMSP-II0030-09.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Shokere L.A., Holden M. J., Jenkins G. R. (2009) Food Control. 20, p. 391

[2]

Georgiou C. D., Papapostolou I. (2006) Anal. Biochem. 358(2), p. 247

[3]

Holden M. J., Rabb S. A., Tewari Z. B., Winchester M. R. (2007) Anal. Chem. 79(4), p.
1536

[4]

Singer V. L., Jones L. J., Yue S. T., Haugland R. P. (1997) Anal. Biochem. 249(2), p.
228

[5]

Labarca C., Paigen K. (1980) Anal. Biochem. 102(2), p. 344

[6]

Dragan A. I., Bishop E. S., Casas-Finet J. R., Strouse R. J., Schenerman M. A., Geddes
C. D. (2010) Anal. Biochem. 396(1), p. 8

[7]

Gallagher S. R. (2011) Curr. Protoc. Mol. Biol. 93, A.3D.1-A.3D.14.

[8]

Holden M.J., Haynes R.J., Rabb S.A., Satija N., Yang K., Blasic J. R. Jr. (2009) J.
Agric. Food Chem. 57(16), p. 7221

[9]

Georgiou C. D., Patsoukis N., Papapostolou I. (2005) Anal. Biochem. 339(2), p. 223

599

BIOLÓGIA
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Abstrakt
Jednodruhové kmeňové kultúry vláknitej zelenej riasy rodu Klebsormidium P.C. Silva, K.R. Mattox et
W.H. Blackwell vyizolované z oboch polárnych oblastí a zo Slovenska boli podrobené účinkom pôsobenia
environmentálnych stresov zahŕňajúcich rôzne varianty desikácií a zmrazovania. Riasa rodu Klebsormidium má
širokú ekologickú valenciu a rovnako širokú biologickú plasticitu, ktorá jej umožňuje adaptovať sa a prežiť
nepriaznivé podmienky prostredia. Na základe vykonaných mikroskopických analýz rias po pôsobení stresových
faktorov boli experimentálne kmene vo všeobecnosti najodolnejšie voči pomalému a rýchlemu zmrazovaniu.
Vystavenie kmeňov lyofilizácii sa preukázalo ako najdrastickejší stresový faktor spomedzi všetkých, voči
ktorému boli najviac rezistentné arktické kmene LUC 9, LUC 11 a LUC 14 a tiež kmeň MON 1 zo Slovenska a
kmeň LUC 8 z Antarktídy. Najmenej rezistentné voči environmentálnym stresom boli dva antarktické kmene
LUC 4 a LUC 5, čo zatiaľ nevieme vysvetliť a bude to predmetom ďalšieho štúdia.

Kľúčové slová: Klebsormidium; rezistencia; desikácia; zmrazovanie; polárne oblasti; Slovensko.

Úvod a formulácia cieľa
Klebsormidium P.C. Silva, K.R. Mattox et W.H. Blackwell je kozmopolitným rodom
zelených rias rozšírený v terestrických aj vodných prostrediach. [1, 2, 3]. Táto ľahko
kultivovateľná streptofytná riasa predstavuje vhodný laboratórny model pre uskutočnenie
našich experimentov týkajúcich sa zisťovania miery rezistencie voči rozmanitým typom
environmentálnych stresov, z ktorých sme sa zamerali na vplyv rôznych variant desikácií
a zmrazovaní na vitalitu 12 kmeňových kultúr tohto rodu.
Pre mnohé druhy rias osídľujúce vodné prostredia aj pôdu je desikácia (vysušovanie)
bežným typom stresu, na ktorý vykazujú vysoký stupeň tolerancie. V zmysle odozvy na
desikáciu sa u rias zaznamenáva prítomnosť hrubých bunkových stien, zvýšenie viskozity
cytoplazmy, produkcia slizu prípadne cýst a redukcia fotosyntézy a respirácie. Organely
dlhodobo stresovaných buniek podliehajú dezintegrácii, postupne prebieha akumulácia
lipidových globúl a škrobových zrniečok. Bunky s týmito zásobnými látkami úspešnejšie
tolerujú vysychanie [4, 5].
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V bunkách sa môžu vyskytnúť 2 typy zmrazovania. Pomalý, v prírode veľmi bežný
proces kryštalizácie, premeny molekúl kvapalnej vody na ľadové štruktúry, môže poškodiť
membrány v prípade, že sa kryštály formujú vo vnútri buniek. Vitrifikácia je proces tuhnutia
obsahu buniek na amorfné štádium. Je to dôsledok rýchleho zmrazovania (rýchlejšieho ako
3°C/min), ktoré sa v prírode nevyskytuje [6]. Pri mikroorganizmoch prispôsobených na chlad
má rastlinný protoplast schopnosť vyvinúť si toleranciu na rozpínanie, dochádza k zmenám
elasticity membrán, vďaka ktorým môžu bunky lepšie znášať stresové vplyvy [7]. Napríklad
mikroriasy z Antarktídy môžu rásť pri nízkych teplotách blížiacich sa k bodu mrazu.
Dochádza pri nich k produkcii sacharidov a rôznych polyolov, tzv. kryoprotektantov [8].

Materiál a metódy
Na štúdium sme použili nasledovných 12 experimentálnych jednodruhových
kmeňových kultúr viacerých druhov rodu Klebsormidium, ktoré reprezentujú ekologicky
navzájom odlišné oblasti (akronym /izolátor kmeňa/ rok/ číslo a lokalita pôvodu): MON 1 =
Balážová 2011/01, Bratislava, Dóm sv. Martina, zelený nárast na vonkajšom obvodovom
múre presbytéria; LUC 1 = Uher 2003/06, Bratislava, náhrobný kameň na cintoríne Kozia
brána; LUC 2 = Kováčik - CHS 1998/13, Bratislava, náhrobný kameň rabína Hirscha Spira v
podzemnom židovskom cintoríne Chatama Sófera; LUC 3 = Šrámková - GO 5/4,
Gombasecká jaskyňa, pred Herényiho sieňou, napravo od schodiska, blízko lampy, vápencový
substrát; LUC 4 = Jančušová - ANT 2004/1, Antarktída, Ostrov kráľa Juraja, Záliv
Admirality, Crepin Point, zelený piesok vedľa vtáčích hniezd; LUC 5 = Jančušová - ANT
2004/2, Antarktída, Ostrov kráľa Juraja, Záliv Admirality, Crepin Point, zelený piesok vedľa
vtáčích hniezd; LUC 6 = Kováčik - ANT 2003/87a, Antarktída, Ostrov kráľa Juraja, Keller
Peninsula, zelený nárast na zvyšku veľrybej kosti na morskom pobreží; LUC 7 = Kováčik ANT 2003/87b, Antarktída, Ostrov kráľa Juraja, Keller Peninsula, zelený nárast na zvyšku
veľrybej kosti na morskom pobreží; LUC 8 = Kováčik - ANT 2003/31, Antarktída, Ostrov
kráľa Juraja, Keller Peninsula, zelený nárast na skalách pri mori; LUC 9 = Elster 1991/3,
Arktída, Kanada, Ostrov Ellesmere, Swerdrup Pass, oblasť morény Teardrop Glacier,
tmavozelené chumáče v tečúcej vode potoka z ľadovca; LUC 11 = Kaštovská 2002/45,
Arktída, Svalbard, Ny-Alesund, Austre Broeggerbreen, kryokonitový sediment; LUC 14 =
Kaštovská 2002/5, Arktída, Svalbard, Ny-Alesund, Vestre Broeggerbreen, kryokonitový
sediment.

601

BIOLÓGIA

Na získanie nárastov 1-týždňových a 1-mesačných kultúr sme experimentálne kmene
pestovali v klimatizovanej kultivačnej miestnosti Laboratória experimentálnej fykológie pri
stálej teplote 20°C a žiarivkovom osvetlení 48,6 µmol fotón.m-2.s-1 s režimom 12/12 hod. pri
použití agarom spevneného plného kultivačného média Z podľa Zehndera [9]. Pomocou
optického mikroskopu JENAMED II (Carl Zeiss Jena) so základnou výbavou sme
preštudovali detailné morfologické prejavy fenotypu kmeňov.
Druhá časť experimentu sa uskutočnila na vedeckom pracovisku fykologického
zamerania v Botanickom ústave AV ČR v juhočeskej Třeboni. Časť riasového nárastu (cca
1cm2) z každej kmeňovej kultúry sme nabrali sterilnou kľučkou a naniesli sme na vnútornú
stenu otvorenej sklenenej skúmavky. Takýmto spôsobom pripravené vzorky rias 1-týždňových
a 1-mesačných kultúr sortimentu 12 experimentálnych kmeňov sme v 3 paralelách vystavili
pôsobeniu účinku nasledovných 8 typov environmentálnych stresov: desikácia nasýteným
roztokom chloridu sodného v exsikátore, ktorý vysušoval na hodnotu 75% vzdušnej vlhkosti
(72 hod. pri teplote 24°C, stav blížiaci sa podmienkam v prírode); desikácia chloridom
vápenatým v exsikátore, ktorý vysušoval na hodnotu 32% vzdušnej vlhkosti (72 hod. pri
teplote 24°C); desikácia silikagelom v exsikátore, ktorý vysušoval na 0 % vzdušnej vlhkosti
(72 hod. pri teplote 24°C); vysušenie, tzv. „heat shock“ počas 1 hodiny v sušiarni (Memmert
typ UNB 400, Schwabach, SRN, pri teplote +45°C); vysušenie, tzv. „heat shock“ počas 3 hod.
v sušiarni (Memmert typ UNB 400, Schwabach, SRN, pri teplote +45 °C); lyofilizácia
(v prístroji Lyovac GT2, Leybold-Heraeus, SRN počas 48 hod.); rýchle zmrazovanie (v
prístroji Planer Kryo 10, Planer Inc., Sunbury, UK počas 10 min. za použitia programu LEN 4
od +20°C do -40°C, rýchlosť zmrazovania 6°C/min.); pomalé zmrazovanie (v prístroji Planer
Kryo 10, Planer Inc., Sunbury, UK, počas 9 hod., program DARIA od +20°C do -40°C,
rýchlosť zmrazovania +0,1°C/min.). Po pôsobení stresov sme vzorky rias ihneď preliali
roztokom Z a opatrili vatovou zátkou. Následne sa detailné štúdium vplyvu stresových
faktorov na vitalitu jednodruhových experimentálnych kmeňov tejto riasy opäť presunulo na
pracovisko Katedry botaniky, počas ktorého sme priebežne vyhotovovali líniové kresby pre
názornú dokumentáciu pozorovaných objektov. Mikrofotografický záznam sme vykonali
v optickom mikroskope Leica DM 2500 s Nomarského kontrastom pomocou kamery Leica
DFC 290 HD a nasnímaný obraz spracovali softvérom Leica Application Suite Version 3.5.0
– Build: 710.
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Výsledky a diskusia
Na základe súboru mikrofotografií získaných z časovo náročných detailných
pozorovaní cytomorfocharakteristík kmeňov v optickom mikroskope sme v konečnom
dôsledku stanovili signifikanciu rozdielov vo vitalite medzi jednotlivými kmeňmi riasy
Klebsormidium po pôsobení stresových faktorov (tab. 1). Medzi najviac rezistentné kmene
voči 8 environmentálnym stresom môžeme na základe analýz zaradiť kmene MON 1 (1týždňová kultúra), LUC 8 (1-týždňová kultúra), LUC 9 (1-týždňová aj 1-mesačná kultúra),
LUC 11 (1-týždňová kultúra) a LUC 14 (1-týždňová kultúra). Najmenej rezistentné kmene
boli LUC 4 (1-mesačná kultúra) a LUC 5 (1-mesačná kultúra). Pomalé a rýchle zmrazovanie
predstavovali stresové faktory, voči ktorým boli vo všeobecnosti naše experimentálne kmene
najodolnejšie. Vystavenie kmeňov lyofilizácii sa podľa očakávania preukázalo ako
najdrastickejší stresový faktor spomedzi všetkých a ktorého pôsobenie neprežila väčšina zo
skúmaných 12 jednodruhových kmeňových kultúr rodu Klebsormidium, odolali mu len kmene
MON 1 (1-týždňová kultúra), LUC 8 (1-týždňová kultúra), LUC 9 (1-týždňová kultúra), LUC
9 (1-mesačná kultúra), LUC 11 (1-týždňová kultúra) a LUC 14 (1-týždňová kultúra).
Spoločným elementom pri vyhodnocovaní experimentálnych kmeňov bola tvorba granulácie
vo všetkých bunkách týchto rias vystavených uvedeným stresovým faktorom. Tieto
vnútrobunkové útvary vykazovali pozitívnu reakciu na farbivo SUDAN III, čím sa preukázal
ich lipidový charakter.
Eukaryotické druhy mikrorias sú charakteristické určitým geneticky fixovaným stupňom
rezistencie na nízke teploty a desikáciu. Klebsormidium sp. často obýva prostredia, kde
prevláda sezónna aj diurnálna zmena dostupnosti vody a na tieto je výborne adaptované. Na
fyziologickej úrovni totiž zmeny teplôt a dostupnosť vody podnecujú sériu adaptačných
odpovedí ako napr. rozvíjajúca sa rezistencia na chlad, zmrazenie, vysušenie, desikáciu
a salinitu. Vystavenie rias chladu a desikácii vo veľkej miere ovplyvňujú metabolické procesy
v bunkách [10]. Rezistenciu týchto rias na zmrazovanie a desikáciu podrobne popisuje [6] na
príklade kmeňových kultúr izolovaných z Antarktídy, Arktídy a zo Slovenska. Každý kmeň
bol vystavený rôznym typom zmrazovania a desikácie. Tolerancia na zmrazovanie a desikáciu
nebola druhovo špecifická a tiež sa nevyskytovala len pri polárnych kmeňoch, ale bola tiež
znakom temperátnych kmeňov. Naše experimenty zahŕňajú zmrazovanie na -40°C pri
rýchlosti zmrazovania 4°C/min., čo je na hranici medzi vitrifikáciou a kryštalizáciou. Podľa
[6] väčšina testovaných kmeňov prežila tento typ zmrazovania. Konštatuje tiež, že pri
desikácii pri 20°C najviac trpeli experimentálny kmeň LUC 2 izolovaný zo Slovenska
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a kmene LUC 11 a LUC 14 izolované z Arktídy. Kmeň LUC 9 uvádza ako vysoko rezistentný
voči zmrazovaniu a desikácii a kmeň LUC 11 s veľmi nízkou rezistenciou voči týmto stresom.

Tab. 1 Vitalita 12 experimentálnych jednodruhových kmeňových kultúr streptofytnej riasy rodu Klebsormidium
po pôsobení 8 typov environmentálnych stresov
Stres

Kmeň

Desikácia
Silikagel
75% vlh.

Silikagel
32% vlh.

Silikagel
0% vlh.

Sušiareň
1 hod.

Sušiareň
3 hod.

Lyofilizácia

Zmraz.
rýchle

Zmraz.
pomalé

MON 1
LUC 1
LUC 2
LUC 3
LUC 4
LUC 5
LUC 6
LUC 7
LUC 8
LUC 9
LUC 11
LUC 14
Vysvetlivky:

= 1-týždňová kmeňová kultúra prežila pôsobenie stresu (malý čierny štvorec), 1-mesačná kmeňová
kultúra neprežila pôsobenie stresu (veľký biely štvorec)
= 1-týždňová kmeňová kultúra prežila pôsobenie stresu (malý čierny štvorec), 1-mesačná kmeňová
kultúra prežila pôsobenie stresu (veľký čierny štvorec)
= 1-týždňová kmeňová kultúra neprežila pôsobenie stresu (malý biely štvorec), 1-mesačná kmeňová
kultúra neprežila pôsobenie stresu (veľký biely štvorec)
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Záver
Po

vystavení

kmeňových

kultúr

rodu

Klebsormidium

účinkom

pôsobenia

environmentálnych stresov sme zistili rozdiely vo vitalite medzi jednotlivými študovanými
kmeňmi, ktoré boli izolované z geograficky a ekologicky navzájom odlišných oblastí.
Experimentálne kmene boli vo všeobecnosti najodolnejšie voči pomalému a rýchlemu
zmrazovaniu. Vystavenie kmeňov lyofilizácii sa preukázalo ako najdrastickejší stresový faktor
spomedzi všetkých, ktorému odolali len arktické kmene LUC 9, LUC 11 a LUC 14 a tiež
kmeň MON 1 zo Slovenska a jeden kmeň LUC 8 z Antarktídy. Naopak, najmenej rezistentné
voči environmentálnym stresom boli dva antarktické kmene LUC 4 a LUC 5, čo zatiaľ
nevieme vysvetliť a bude to predmetom ďalšieho štúdia.
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Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na exploračné
správanie a emocionalitu potkanov v období po odstave, v puberte
a dospelosti - predbežná štúdia
Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; tomas.senky@gmail.com

Abstrakt
Hypertenzia patrí medzi najvýznamnejšie zdravotné problémy obyvateľstva vo vyspelých krajinách. Jej
výskyt je sprevádzaný významnými behaviorálnymi zmenami. Dôležitú úlohu pri jej vzniku hrá viacero
faktorov, pôsobiacich nielen postnatálne ale aj prenatálne. Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv prenatálne a
perinatálne navodenej hypertenzie na motorickú zložku exploračného správania a emocionalitu potkanov v
období odstavu, puberty a dospelosti. Za využitia testu otvoreného poľa sme sledovali motorickú zložku
exploračného správania a tiež frekvenciu defekácie ako ukazovateľa emocionality. Testu sme podrobili potkany
prenatálne ovplyvnené zvýšenou hladinou angiotenzínu II (Ang II), potkany perinatálne ovplyvnené zvýšeným
príjmom soli matkou a kontrolné zvieratá. Prenatálne vystavenie zvýšenej hladine Ang II a perinatálne
vystavenie soľnej diéte viedlo k zvýšeniu celkovej intenzity motorickej zložky explorácie ako aj k nárastu
emocionality. Najväčší nárast bol zaznamenaný u zvierat prenatálne ovplyvnených zvýšenou hladinou Ang II.

Kľúčové slová: hypertenzia; prenatálne programovanie; test otvoreného poľa.

Úvod a formulácia cieľa
Hypertenzia, respektíve vysoký krvný tlak, je jedným z najvýznamnejších zdravotných
problémov obyvateľstva vo vyspelých krajinách [1]. Z celosvetového hľadiska je toto
polygénne a komplexné ochorenie uvádzané ako príčina 13% všetkých úmrtí a jeho výskyt
stále stúpa [2].
V roku 2000 trpelo podľa odhadov hypertenziou 972 miliónov dospelých ľudí.
Predpokladá sa, že v roku 2025 stúpne toto číslo až na 1,56 miliárd [1].
Sever a Messerli [3] definujú hypertenziu ako hemodynamickú poruchu. Zvýšené
hladiny krvného tlaku sú spojené so zvýšením periférnej cievnej rezistencie a sú zapríčinené
súhrou environmentálnych a genetických faktorov vedúcich k aktivácii alebo potlačeniu
jedného, respektíve viacerých z množstva fyziologických systémov, zapojených do regulácie
krvného tlaku.
Jedným z týchto systémov je renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS), ktorý
hrá veľmi zásadnú úlohu v homeostatickej kontrole krvného tlaku, prekrvení tkaniva
a extracelulárnom objeme. Funguje ako nezvyčajná endokrinná os, v ktorej aktívny hormón,
angiotenzín II (Ang II), vzniká v extracelulárnom priestore postupným proteolytickým
štiepením z jeho prekurzorov [4].
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Ang II účinkuje na viacero sústav a orgánov, zároveň sa považuje za jednu z
najsilnejších vazokonstrikčných látok v ľudskom tele [5]. Vyznačuje sa tiež významnými
behaviorálnymi účinkami [6].
Spojitosť medzi Ang II a zmenami v správaní dokázali aj výskumy realizované na
animálnych modeloch hypertenzie, ktorými sú napr. SHR a TGR zvieratá [7,8].
Podľa posledných štúdii [9] zohráva pri vzniku hypertenzie dôležitú úlohu aj proces
fetálneho programovania. Podľa Bezek a kol. [10] môžu nepriaznivé podmienky počas
vnútromaternicového vývoja plodu ovplyvniť expresiu fetálneho genómu. V dôsledku
takýchto zmien dochádza k zmenám v nutričnom a endokrinnom statuse plodu, čo môže v
konečnom dôsledku viesť k vzniku závažných kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti.
Podvýživa matky napríklad spôsobuje u potomstva potkanov zvýšenie hladiny Ang II
[11], ktorý je po behaviorálnej stránke spájaný nielen s kognitívnym deficitom [12], zmenami
v lokomotorickej aktivite, motivačných procesoch, emocionalite [6], ale aj s výskytom
anxiety a depresii [13], ktoré sú sprievodnými znakmi hypertenzie.
Za cieľ našej práce sme si stanovili sledovať vplyv prenatálne a perinatálne navodenej
hypertenzie na motorickú zložku exploračného správania a emocionalitu potkanov v období
odstavu, puberty a dospelosti.

Materiál a metódy
Zvieratá boli chované v akreditovanom zverinci Katedry živočíšnej fyziológie
a etológie PRIF UK v Bratislave, v plastových klietkach o rozmeroch 57x37x19 cm
s hoblinovou podstielkou, v počte 2-3 jedince v jednej klietke. V miestnosti bol zabezpečený
regulovaný svetelný režim svetlo : tma 12:12 so začiatkom svetelnej fázy o 6:00 hod. SEČ,
priemerná teplota 21 ± 2°C a relatívna vlhkosť 55 ± 5 %.
Rodičovskú generáciu predstavovalo 6 samíc a 2 samce kmeňa Wistar, ktoré pochádzali
z VELAZ Praha, CZ. Po povinnej 7-dňovej karanténe boli samice - matky rozdelené
na základe výsledkov testu otvoreného poľa do troch z hľadiska excitability vyrovnaných
skupín: kontrolnej (K: n=2), kontrolnej soľnej (Ks: n=2) a angiotenzínovej (A: n=2).
Následne boli pripustené v pomere 3 samice : 1 samec. Fázu ovulačného cyklu, ako aj
graviditu, sme u samíc určili prostredníctvom metódy Gleich a Frohberg [14].
A samiciam sme na 5.-6. deň gravidity implantovali osmotické pumpičky (Alzet model
2002), z ktorých bol Ang II (koncentrácia 19,23 mg/ml vo fyziologickom roztoku)
uvoľňovaný kontinuálne, v množstve 10 µg/kg/hod počas 14 dní. K a Ks samice boli
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podrobené Sham operácii, počas ktorej sme im implantovali oválny predmet z intaktného
materiálu rovnakého tvaru a veľkosti ako alzetová pumpička.
Ako narkózu sme použili roztok ketamín (c=135mg/ml) a xylazín (c=18mg/ml). Potom
boli zvieratá chované za rovnakých podmienok ako pred zákrokom, a to až do pôrodov.
Po pôrode sme K a Ks vrhy optimalizovali a pod samicou sme ponechali až do odstavu,
(t.j. po dosiahnutie hmotnosti 50g) po 8 mláďat (4 samce : 4 samice). Keďže boli A vrhy
menej početné (spolu 5 samcov +3 samice), boli pod matkami ponechané všetky živo
narodené mláďatá. Z nich sme však ďalej sledovali už iba 3 samcov a 2 samice, a to z dôvodu
úmrtia zvyšných jedincov.
Každá samica so svojím vrhom mala k dispozícii vlastnú klietku. Vodu a potravu (K /po
celú dobu pokusu/, Ks a A /do pôrodu/: štandardná kŕmna zmes MP-OŠ-06; Ks, A /v období
od pôrodu/: štandardná kŕmna zmes MP-OŠ-06 s 2% koncetráciou NaCl) mali zvieratá
k dispozícii ad libitum.
Zvieratá (K samce: n=8 , K samice: n=8, Ks samce: n=8, Ks samice: n=8 a A samce:
n=3, A samice: n=2) boli podrobené 20 min. testu otvoreného poľa. Testovanie za využitia
aparatúry Conducta (Experimatria Ltd., Maďarsko) prebiehalo v 3 obdobiach ontogenézy: v
období odstavu (23-25. deň), v puberte (42-44. deň) a v dospelosti (72-74. deň). Exploračnú
aktivitu zvierat sme hodnotili na základe analýzy horizontálnej (prejdená vzdialenosť v cm) a
vertikálnej motorickej aktivity (frekvencia v "panáčkovaní"), emocionalitu na základe
defekácie (počtu bolusov).
Dáta sme analyzovali multifaktorovou analýzou rozptylu s opakovaním s fixnými
faktormi skupina, pohlavie a vek. Variabilitu medzi vrhmi sme v analýze zohľadnili ako
faktor vrhu testovaný v rámci skupiny.
Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave.

Výsledky a diskusia
V prípade horizontálnej motorickej aktivity sme za využitia multifaktorovej analýzy
rozptylu zistili signifikantný efekt skupiny [F(2,28) = 5,8285; p <0,01], veku [F(2,56) = 21,3154;
p <0,001] a vrhu [F(3,28) = 5,8049; p <0,01], ako aj signifikantný efekt interakcie vek vs. vrh.
A potkany prešli počas testovaní signifikantne väčšiu vzdialenosť ako K (p <0,01) aj
ako Ks (p <0,001) potkany (obr. 1). K a Ks zvieratá sa navzájom v prejdenej vzdialenosti
nelíšili.
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Obr. 1 Horizontálna motorická aktivita u K (n=16), Ks (n=16) a A (n=5) potkanov v teste otvoreného poľa.
Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi skupinami
(**p< 0,01; ***p< 0,001)

V prípade vertikálnej motorickej aktivity sme zistili signifikantný efekt skupiny [F(2,28)
= 5,8710; p < 0,001] a veku [F(2,56) = 61,4904; p< 0,001], ako aj interakcie vek vs. skupina
[F(4,56) = 3,4919; p <0,05] a vek vs. vrh [F(6,56) = 3,0727; p >0,05].
V porovnaní s K boli signifikantne vertikálne aktívnejšie A (p <0,01) aj Ks (p <0,05)
zvieratá (obr. 2). Z hľadiska ontogenetického sa A potkany v porovnaní s K vyznačovali
zvýšenou frekvenciou "panáčkovania" v období puberty (p<0,05) a dospelosti (p<0,05). Ks
zvieratá v porovnaní s K intenzívnejšie "panáčkovali" len v období puberty (p<0,05)
(obr. 3).

Obr. 2 Vertikálna motorická aktivita u K (n=16), Ks (n=16) a A (n=5) potkanov v teste otvoreného poľa.
Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi skupinami
(* p< 0,05; ** p< 0,01)
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Obr. 3 Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na vertikálnu motorickú aktivitu u K (n=16), Ks
(n=16) a A (n=5) potkanov vo vybraných štádiách ontogenézy. K = kontrolná skupina, Ks = soľnou diétou
ovplyvnené potomstvo kontrolnej skupiny, A = Ang II ovplyvnené potomstvo. Hodnoty sú udávané ako priemer
±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi skupinami (* p< 0,05)

V prípade defekácie sme zistili signifikantný efekt skupiny [F(2,28) = 4,51749; p< 0,05].
A potkany defekovali signifikantne viac ako K (p<0,001) aj Ks (p<0,05) zvieratá. Ks potkany
defekovali signifikantné viac (p<0,05) ako K zvieratá (obr. 4).

Obr. 4 Emocionalita vyjadrená pomocou defekácie u K (n=16), Ks (n=16) a A (n=5) potkanov v teste
otvoreného poľa. Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov
medzi skupinami (* p< 0,05)

Signifikantné intersexuálne rozdiely sme v nami sledovaných formách správania v
žiadnej etape ontogenézy nezistili.
Prenatálne vystavenie zvýšenej hladine Ang II, ako aj perinatálne vystavenie soľnej
diéte viedlo k zvýšeniu celkovej intenzity motorickej zložky explorácie a k zvýšeniu
emocionality. Nárast lokomotorickej zložky exploračného správania zaznamenal aj Holy a
kol. [6], po i.c.v. podaní Ang II a tiež autori van den Buuse a de Jong [15] u SHR potkanov.
Čo sa týka emocionality, vykazujú potkany so zvýšenou aktivitou RAAS zvýšenú
mieru anxiety a depresie [16] a tiež nárast defekácie ako jedného z kritérií emocionality [8] ku
ktorému dochádzalo aj u našich A a Ks potkanov.
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Záver
Na základe výsledkov môžeme povedať, že prenatálne vystavenie zvýšenej hladine Ang
II sprevádzané postnatálnou soľnou diétou viedlo k zvýšeniu celkovej intenzity motorickej
zložky explorácie, pričom rozdiely vo vertikálnej aktivite sa objavili v období puberty a
pretrvávali do dospelosti. Prenatálne vystavenie Ang II zvyšovalo aj úroveň emocionality.
Účinky perinatálnej soľnej diéty sa prejavili zvýšením vertikálnej zložky exploračnej aktivity
v období puberty a tiež zvýšením emocionality. Nárast exploračnej aktivity a emocionality
však nebol tak intenzívny ako v prípade A zvierat. V žiadnej z nami sledovaných foriem
správania sme nezaznamenali existenciu medzipohlavných rozdielov.
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Abstract
Tumor cells do not function in isolation but they are able to communicate with its surrounding
environment. Mesenchymal stromal cells (MSCs) are an important component of tumor microenvironment.
MSCs can directly interact with tumor cells or alter the behaviour of the tumor cells in paracrine manner [1].
Adipose tissue is an abundant source of mesenchymal stromal cells (AT-MSC). ). In our study we analysed the
effect of AT-MSCs on the biological changes in SKBR3 breast cancer cell line. We have observed inhibition of
proliferation of SKBR3 cells and increased drug resistance in SKBR3 cells. AT-MSCs were found to promote
morphological changes responsible for epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). These data were
supplemented with the expression analysis of cytokines and their cognate receptors on target cells. Taken
together, our data underline the complexity of interactions between tumor cells and their environment with a wide
range of biological effects having important clinical implications.

Key words: mesenchymal stromal cells; breast cancer; epithelial-to-mesenchymal transition

Introduction
Tumor exists within a complex microenvironment populated by diverse cell types and
the tumor microenvironment plays an important role in cancer initiation, growth, progression,
invasion and metastasis [2]. The dynamic interactions between the microenvironment and
tumor epithelial cells play the important role also in breast cancer because the behaviour of
cancer cells is directed by the signals from surrounding microenvironment [3]. The discovery
that MSCs are recruited into tumors has led to increased interest in the function of MSCs in
tumors. Interestingly, many studies have reported contradicting results with some
investigators finding that MSCs may promote tumor growth and others reporting that MSCs
inhibit tumor growth [4]. The role of MSC in tumor growth covers broad spectrum of
biological effects and includes a regulatory function on apoptosis and angiogenesis and an
immunomodulatory role. They have also been seen to influence the morphology and
proliferation of cells within their vicinity through both cell to cell interactions and the
secretion of chemoattractant cytokines and paracrine factors [5]. MSCs are also promising
candidates for reconstructive surgery after mastectomy, but there is potential risk of promoting
tumor reactivation [6]. In this study we have evaluated effect of AT-MSC on morphological
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and molecular changes in model human breast cancer cell line upon direct co-culture and
analyzed the influence of stromal cells on proliferation and chemosensitivity of SKBR3 cells.

Material and methods
SKBR3 and AT-MSC were maintained under standard cell culture conditions [7]. To
prepare growth arrested AT-MSC, cells were treated with 10 µg/ml Mitomycin C (Mit-C,
Kyowa, Hakko Ltd UK) for 3 hours. Cell-free AT-MSC conditioned medium was collected
from AT-MSC cultures after 24 hours. For preparation model cells EGFP-SKBR3, cells were
transduced with virus containing media supplemented with 1 µg/ml protamine sulphate and
G418 selected.
Analysis of morphological changes of EGFP-SKBR3
We prepared AT-MSC labelled with DiΙ Vybrant® cell-labeling solution
(Invitrogen™, USA) one day in advance. Next day we plated 300.000 EGFP-SKBR3 cells
with 30.000 DiI MSC onto 6cm culture dish, and kept for 5 days. We analyzed the
morphological changes by fluorescent microscopy.
Analysis of gene expression
Tumour cells were cultured with or without AT-MSC (ratio 2:1). Co-cultured cells
were separated using immunomagnetic separation (MACS CD326+ separation kit, Miltenyi,
Bioted). Total RNA was isolated from 5 x 106 cells by NucleoSpin® RNA II (MachereyNagel) and treated with RNase-free DNase (Quiagen, Hilden, Germany). Total RNA was
subjected to control PCR for human β-Globin to exclude potential contamination with
undigested DNA. RNA was reverse transcribed with RevertAid™ H minus First Strand
cDNA Synthesis Kit (Fermentas, Hanover, MD). 200ng of cDNA was subject to standard
PCR performed in 10 µl 1x PCR Master Mix (Fermentas, Canada) with 0.5 µl respective
specific primers (20 pmol/µl) and DNase free water (Fermentas, Canada).
Proliferation assay
4.000 EGFP-SKBR3 tumour cells per well were seeded in 96-well plates. In a
quadruplicates, increasing numbers of either AT-MSC or growth-arrested AT-MSC (50, 100,
200, 400, 600, 800, 1000 AT-MSC) were added to the tumor cells on day 0. Filtered
conditioned medium (CM) from AT-MSC was diluted with fresh culture medium (3:7,5:5,
6:4, 7:3, 8:2, 9:1, undiluted AT-MSC CM) and added to tumor cells. . Relative proliferation
was evaluated on day 3 and 6 using both MTS proliferation assay (CellTiter® 96 AQueous
One Solution Cell Proliferation Assay (MTS Assay, Promega)) and relative fluorescence
measurements.
Evaluation of chemosensitivity of the SKBR3
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4.000 SKBR3/EGFP-SKBR3 cells/well were seeded in 100 µl of standard culture
medium on black-welled 96-well plate (Greiner Bio-One Intl. AG). The next day the
triplicates of cells were treated with increasing concentrations of the chemotherapeutic drugs.
Drugs were added in 100 µl of standard culture medium in concentration 0-100 µg/ml of 5fluorouracil (5-FU), doxorubicin (DOX) in 0-500 ng/ml, cyclophosphamide (CPX) in 0-500
µg/ml and paclitaxel (PAC) in 0-20 ng/ml. Cells were treated for 5-7 days. The
chemosensitivity was determined by MTS proliferation assay and relative fluorescence
measurements.
Environment-driven drug resistance mediated by stromal cells
For evaluation of drug resistance mediated by stromal cells, SKBR3/EGFP-SKBR3
cells were seeded with AT-MSC cells on 96-well plate (Greiner Bio-One Intl. AG). 4.000
tumour cells per well were combined with 500 AT-MSC cells/well. The triplicates of tumor
cells were treated with increasing drug concentrations as above. Cells were maintained for 5-7
days and analysed by MTS proliferation assay and relative fluorescence measurements.
Results were expressed as relative proliferation, where the proliferation of cells in standard
culture medium DMEM without any treatment was set to 100% by default.

Results and discussion
Several recent reports including our work have described inhibitory effect of MSC on
tumor cell proliferation [8]. Increasing number of AT-MSC and arrested AT-MSC led to
inhibition of proliferation of SKBR3. The effect of cell-free AT-MSC conditioned medium on
tumor cells was not significantly inhibitory perhaps due to the instability of the relevant
paracrine factor(s) or their low concentration in conditioned medium. (Fig. 1).

Fig. 1 Proliferation of SKBR3 cells co-cultured with increasing numbers of AT-MSC, growth arrested
AT-MSC and cultured in medium containing AT-MSC-secreted factors
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Next, our data confirmed higher chemoresistance of EGFP-SKBR3 tumor cells cocultured with AT-MSC to 5-FU, than EGFP-SKBR3 cultured without AT-MSC (Fig. 2). Also
other studies have shown that MSC can protect tumor cells from cytotoxic effect of
chemotherapy [9].

Fig. 2 Proliferation of EGFP-SKBR3 cultured with/without AT-MSC in the presence of increasing ratio 5-FU.
Tumor cells co-cultured with AT-MSC exhibited higher chemoresistance to 5-FU

Adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells have shown to induce specific
morphological and phenotypical alterations in breast cancer cell line SKBR3. We have shown
that the co-culture of AT-MSC with tumor cells led to changes in morphology of tumor cells
(Fig. 3) associated with epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and to changes in
expression of EMT genes in breast cancer tumor cells (Fig. 4).

A

B

C

Fig. 3 SKBR3 cells in the presence of AT-MSC acquired the signs of epithelial-to-mesenchymal transition. (A)
EGFP-SKBR3 cultivated without AT-MSC, (B,C) EGFP-SKBR3 cultivated 5 days with AT-MSC
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Fig. 4 Expression pattern of markers of epithelial-to mesenchymal transition in human breast cancer
cell line SKBR3 untreated (1), after cocultivation with MSC (2) and in AT-MSC untreated (3) and ATMSC after co-culture with tumor cells (4)

Our data correlate with Martin et al. [5], who described similar effects of bone marrow
MSCs on tumor cells. Analysis of gene expression following direct co-culture has shown
differential expression pattern of several chemokines in SKBR3 cells in comparison to
unstimulated parental tumor cells. Expression analysis has shown sustained expression of
cMet, PDGF-BB, and VEGFB in both SKBR3 and AT-MSC cells. We have observed the
absence of VEGFR1, 2 receptors expression in tumor cells and AT-MSC after cocultivation.
We have identified changed expression of CCL5, HGF, SDF-1α, CXCR4 and VEGFA (Fig.
5). The similar changes in expression of these genes were described previously and attributed
to higher metastatic, angiogenic and tumorigenic potential of malignant cells combined with
non-malignant MSCs [10, 11].

Fig. 5 Expression of growth factors and their cognate receptors in human breast cancer cell line SKBR3
untreated (1), after cocultivation with MSC (2) and in AT-MSC untreated (3) and AT-MSC after coculture with tumor cells (4)
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Conclusion
Taken together, MSCs can interact with tumor cells in a different ways and influence
their behaviour by producing multiple growth factors, cytokines or chemokines. We found
that MSCs stimulate transition from epithelial-to-mesenchymal phenotype in tumor cells. Our
results demonstrated also MSCs driven inhibition of breast cancer cells proliferation upon
direct co-culture but on the other hand the increase in their chemotherapeutic drug resistance.
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Abstrakt
Vírus chrípky typu A patrí do čeľade Orthomyxoviridae. Genóm vírusu pozostáva z ôsmich segmentov
jednovláknovej RNA negatívnej polarity, ktoré kódujú 12 proteínov. Jedným z týchto proteínov je NS1 proteín,
ktorý počas vírusovej infekcie plní viacero funkcií. V prvom rade inhibuje produkciu interferónov (IFN)
a antivírusový účinok proteínov indukovaných IFN. V našej práci sme sa zamerali na prípravu vírusov chrípky
typu A s rôznymi mutáciami v NS1 géne. Následne sme sledovali vplyv jednotlivých mutácií na množenie vírusu
chrípky v kuracích embryách a na Vero a MDCK bunkách. Zistili sme, že schopnosť rastu vírusov závisí jednak
od polohy mutácie a jednak od typu bunkovej línie.

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; NS1 proteín

Úvod a formulácia cieľa
Vírus chrípky typu A je jedným z najfrekventovanejších a zároveň vysoko infekčných
pôvodcov ľudských ochorení [1]. Vyvoláva infekcie respiračného traktu, ktoré bývajú často
komplikované sekundárnymi bakteriálnymi infekciami a ktoré môžu prerásť až do epidémie
alebo pandémie [2].
Vírus chrípky typu A je obalený vírus, ktorý patrí do čeľade Orthomyxoviridae.
Vírusové častice sú pleomorfné, prevažne však sférické, s priemernou veľkosťou približne
120 nm. Genóm vírusu pozostáva z ôsmich segmentov jednovláknovej RNA negatívnej
polarity, ktoré kódujú 12 proteínov. Tieto vírusy sú výnimočné tým, že transkripcia
a replikácia vírusového genómu prebieha v jadre hostiteľskej bunky [3].
Jedným z 12 proteínov vírusu chrípky typu A je neštruktúrny NS1 proteín, ktorý
pozostáva z 230 – 237 aminokyselín v závislosti od vírusového kmeňa. Obsahuje dve dôležité
domény. Prvých 37 aminokyselín od N-konca proteínu vytvára dsRNA-väzbovú doménu,
ktorá je zodpovedná za inhibíciu produkcie interferónov (IFN) a antivírusového účinku
proteínov indukovaných IFN, ako sú dsRNA-závislá proteín kináza R (PKR) a 2´5´oligoadenylát syntetáza (OAS/RNázaL). Druhá efektorová doména nachádzajúca sa na Ckonci je zodpovedná za sprostredkovanie interakcií NS1 proteínu s proteínmi hostiteľskej
bunky, čo vedie k zablokovaniu maturácie bunkových mRNA, zosilneniu translácie
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vírusových mRNA, aktivácii fosfoinozitol 3-kinázy (PI3K), čím dochádza k zablokovaniu
apoptickej odpovedi hostiteľského organizmu [4].
Cieľom tejto práce bolo pripraviť vírusy chrípky typu A s rôznymi mutáciami v NS1
géne.

Materiál a metódy
Bunkové línie
Vero – fibroblastoidné bunky obličiek mačiaka zeleného
MDCK - polarizované imortalizované epitelové bunky derivované z distálnych tubulov psích
obličiek
Bunkové línie boli kultivované v médiu DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo médium)
obohatenom o 10% FCS (Foetal Calf Serum), 40 µg/cm-3 penicilínu/streptomycínu a 2
mmol/dm-3 L-glutamínu. Kultivácia prebiehala v termostate pri 37°C a 5% CO2.
Príprava konštruktov exprimujúcich mutantný NS1 proteín
Pomocou PCR mutagenézy sme zaviedli špecifické mutácie do vektora pHW2000, ktorý
nesie sekvenciu NS1 génu vírusu chrípky A/PR/8/34. Podľa protokolu výrobcu kitu Phusion®
Site-Directed Mutagenesis Kit (Finnzymes) sme navrhli primery. Jeden z primerov obsahoval
špecifickú mutáciu oproti pôvodnej sekvencii, ktorú sme plánovali zaviesť. Na základe
protokolu výrobcu sme PCR amplifikáciou získali lineárnu DNA so špecifickou mutáciou.
Pomocou ligázy obsiahnutej v kite podľa návodu výrobcu bola DNA následne
cirkularizovaná. Touto DNA sme transformovali kompetentné bunky DH5α E. coli, ktoré sme
následne vysiali na misku s LB médiom a prídavkom selekčného antibiotika ampicilínu.
Z vyrastených kolónií sme izolovali plazmidovú DNA. Správnosť pripravených konštruktov
s požadovanou mutáciou sme potvrdili sekvenovaním. Pripravené NS1 konštrukty sme spolu
s ďalšími plazmidovými konštruktmi nesúcimi jednotlivé gény vírusu chrípky typu A použili
na transfekciu Vero buniek. Po 24 hod. inkubácii v CO2 termostate pri 37°C a 5% CO2 sme
bunky zoškrabali a získanú suspenziu sme použili na inokuláciu kuracích embryí.
Množenie NS1 mutantov na kuracích embryách
Pripravené NS1 mutanty sme pomnožili v alantoickej tekutine 10-dňových fertilných
kuracích embryí. Alantoickú tekutinu s pomnoženými vírusmi sme vyberali z vychladených
vajec po 2–dňovej inkubácii v liahniach pri 36°C.
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Množenie NS1 mutantov na bunkových kultúrach
Stabilizované bunkové línie Vero a MDCK vyrastené v kultivačných fľašiach sme
premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a infikovali danými NS1 mutantmi. Bunky boli
následne inkubované v CO2 termostate pri 37°C a 5% CO2 po dobu, kým nebol na bunkách
pozorovaný výrazný cytopatický efekt. Potom sme bunky zoškrabali. Zoškrabané suspenzie
buniek s pomnoženými vírusmi sme použili na následnú infekciu.
Infekcia Vero a MDCK buniek NS1 mutantmi
Vero a MDCK bunky vyrastené v 24 jamkovej platničke sme premyli fyziologickým
roztokom pH 7,2 a infikovali vírusmi pomnoženými vo vajciach a na Vero bunkách. Vírusy
sme nechali adsorbovať 1 hod. Po hodinovej inkubácii v CO2 termostate pri 37°C a 5% CO2
sme bunky opätovne premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a pridali bezsérové médium
EMEM. Následne boli bunky inkubované v CO2 termostate pri 37°C a 5% CO2.

Výsledky a diskusia
Najskôr sme podľa protokolu výrobcu kitu Phusion® Site-Directed Mutagenesis Kit
navrhli primery, pomocou ktorých sme zaviedli želanú mutáciu do NS1 génu vírusu chrípky
A/PR/8/34 naklonovaného do vektora pHW2000. Pomocou PCR mutagenézy sme získali
plazmidové konštrukty delNS1, NS1-38, NS1-80, NS1-99 a NS1-124. Konštrukt NS1-38
nesie mutáciu stop kodón za 38. aminokyselinou, NS1-80 za 80., NS1-99 za 99. a NS1-124 za
124. aminokyselinou. Konštrukt NS1-99 obsahuje navyše 3 aminokyseliny HisAspSer, ktoré
boli pridané pred stop kodón. V prípade konštruktu delNS1 došlo ku zavedeniu stop kodónu
a delécii troch adenínových nukleotidov. Všetky tieto mutácie vedú ku skrátenej forme NS1
proteínu.

Nasledovala

transfekcia

Vero

buniek

pripravenými

konštruktmi

spolu

s plazmidovými DNA nesúcimi jednotlivé gény vírusu chrípky typu A, čím sme pripravili
vírusy s danými mutáciami v NS1 géne.
Pripravené NS1 mutanty sme pomnožili v alantoickej tekutine 10–dňových kuracích
embryí. Ukázalo sa, že poloha mutácie v NS1 géne má vplyv na rastové vlastnosti vírusov. Zo
všetkých nami pripravených vírusov NS1-80 mutant je schopný najlepšie sa množiť
v kuracích embryách, o čom svedčí jeho infekčný titer 1:100 000. O niečo slabšiu schopnosť
rastu vykazuje NS1-124 mutant, ktorého infekčný titer je 1:10 000.
Ostatné vírusy sme množili na Vero bunkách, ktoré stratili schopnosť produkovať vlastné
IFN, a preto sú vhodnejšie na pomnoženie týchto vírusov ako napr. MDCK bunky.
Následne sme porovnali schopnosť NS1 mutantov infikovať MDCK bunky. Infikované
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bunky sme po 48 hod. infekcii pozorovali mikroskopom.
V prípade Vero buniek (viď obr. 1) bol najvýraznejší cytopatický efekt pozorovaný na
bunkách infikovaných NS1-80 a NS1-99 vírusmi. Slabší cytopatický efekt sa prejavil na
bunkách infikovaných NS1-38 a delNS1 mutantmi, pričom bunky infikované NS1-38
mutantom boli vplyvom infekcie poškodené výraznejšie. Najmenej výrazný cytopatický efekt
bolo možné po 48 hod. infekcii pozorovať na bunkách infikovaných NS1-124 mutantom,
avšak pri dlhšom pôsobení vírusu bol cytopatický efekt silnejší.

pozitívna kontrola

delNS1

NS1-38

NS1-99

NS1-124

NS1-80

Obr. 1 Vero bunky infikované NS1 mutantmi po 48 hod. infekcii (zväčšenie 20x)

Čo sa týka MDCK buniek (viď obr. 2), najvýraznejší cytopatický efekt sa rovnako ako
v prípade Vero buniek prejavil na bunkách infikovaných NS1-80 a NS1-99 mutantmi. Menej
výrazný cytopatický efekt bolo možné vidieť na bunkách infikovaných delNS1 a NS1-38
vírusmi, avšak na bunkách infikovaných delNS1 mutantom bol cytopatický efekt silnejší.
Bunky infikované NS1-124 mutantom zostali po 48 hod. infekcii neporušené, pričom žiadny
cytopatický efekt nebol zaznamenaný ani pri dlhšom pôsobení vírusu.
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pozitívna kontrola

delNS1

NS1-38

NS1-99

NS1-124

NS1-80

Obr. 2 MDCK bunky infikované NS1 mutantmi po 48 hod. infekcii (zväčšenie 20x)

Záver
Pripravili sme 5 vírusov chrípky typu A s rôznymi delečnými formami NS1 proteínu.
Výsledky našich experimentov ukázali, že mutácie zavedené do sekvencie NS1 génu majú
vplyv na množenie vírusov v kuracích embryách aj na bunkových líniách, pričom schopnosť
rastu závisí jednak od polohy danej mutácie a jednak od typu bunkovej línie.
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Optimalizácia heterologickej expresie ľudského pretrombinu-2 ∆13 s
His-tag príveskom na N-konci proteínu
Eva Šliková, Michaela Kandričáková, Hana Halászová, Ján Krahulec, Stanislav Stuchlík, Ján
Turňa
Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; eva.slikova@gmail.com
Abstrakt
Trombín, multifunkčná serínová proteáza, zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe krvnej zrazeniny, a preto
nachádza svoje uplatnenie vo farmaceutickom priemysle ako súčasť prípravkov na zastavenie lokálneho
krvácania. Z expresných systémov využívaných na produkciu biofarmaceutík, baktéria E. coli stále patrí k
najviac využívaným hostiteľským organizmom. V tejto práci sme sa zamerali na prípravu štyroch cieľových
génov pre pretrombín-2∆13 obsahujúcich rôzne sekvencie His-tag príveskov na 5´konci pretrombínu-2∆13,
ktoré sme klonovali do vektora pJK100 downstream za T7 promótor. Tak sme pripravili štyri expresné vektory,
ktorými sme transformovali kmeň baktérie E.coli K12 RV308ai, kde transkripciu cieľového proteínu zabezpečila
T7 polymeráza pod kontrolou arabinózového promótora. Následne sme expresiu jednotlivých cieľových
proteínov optimalizovali indukciou s rôznou koncentráciou induktora L-arabinózy pri rôznej optickej hustote
buniek.

Kľúčové slová: His-tag , pretrombín-2∆13, heterologická expresia
Úvod a formulácia cieľa
Rekombinantný trombín pripravený využitím techník rekombinantných DNA spĺňa
prísne kritéria na to, aby mohol byť využitý ako súčasť biofarmaceutík. Je zbavený rizika
virálneho prenosu a vyznačuje sa minimálnou antigénnosťou, na rozdiel od bovinného
trombínu alebo trombínu izolovaného z ľudskej plazmy, ktoré sú taktiež využívané v klinickej
praxi ako súčasť lokálneho hemostatika [1]. Na produkciu trombínu sa najčastejšie využíva
najmenší jednovláknový prekurzor trombínu, pretrombín-2 (308 AA). Pretrombín-2
pozostáva z dvoch reťazcov, a to z A-reťazca (49 AA) a B-reťazca (259 AA) [2], [3].
Najjednoduchšie a najrozšírenejšie expresné systémy používané na produkciu pretrombínu-2
využívajú ako hostiteľa kmene baktérie E.coli [2], [3], [4]. Doteraz bola na našom pracovisku
dosiahnutá úspešná expresia proteínu pretrombín-2 skráteného o 13 aminokyselinových
zvyškov na N-konci A-reťazca (ďalej len PT2∆13) a jeho revitalizácia z inklúznych teliesok.
Pre účely purifikácie proteínu pomocou afinitnej chromatografie na niklovej matrici bolo
ďalším krokom pridanie afinitného His-tagu so sekvenciou Gly Ser Ser His His His His His
His na N-terminálny koniec PT2∆13. Pridaním afinitného tagu na 5´ koniec génu pre PT2∆13
a jeho klonovaním do vektora pJK100 bol pripravený expresný vektor pJK100-HTPT2∆13 [5]
(Obr.1), ktorým boli transformované bunky E. coli K12 RV308ai. V tomto prípade bola
expresia cieľového proteínu minimálna aj napriek optimalizácii fyziologických podmienok
expresie. Na základe tejto skutočnosti sme sa v tejto práci rozhodli optimalizovať sekvenciu
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pre His-tag prívesok z hľadiska využitia preferenčných kodónov využívaných v bunkách E.
coli pre histidín. Pomer zastúpenia kodónov CAT:CAC pre histidín v E.coli je cca 60:40.
Našim cieľom bolo vniesť štyri sekvencie pre His-tag prívesok na 5´koniec génu pre
HTPT2∆13, čím sme pripravili štyri rôzne expresné vektory: pJK100-HT1PT2∆13, pJK100HT2PT2∆13, pJK100-HT3PT2∆13, pJK100-HT4PT2∆13 (Obr.2). Týmto spôsobom je
možné zistiť vplyv jednotlivých sekvencií His-tagu na expresiu cieľového rekombinantného
proteínu, čo môže byť užitočné pri návrhu konštruktov pre expresiu rôznych cieľových
proteínov.

Materiál a metódy
Príprava produkčného kmeňa: Plazmidovú DNA sme izolovali metódou podľa
Birnboim & Doly, 1979 [7] a purifikovali pomocou High Speed Plasmid Mini Kit (Geneaid).
Na štiepenie DNA sme používali restrikčné endonukleázy NdeI a EcoRI (Fermentas) a na
ligáciu plazmidu T4 DNA ligázu od spoločnosti TaKaRa. DNA fragmenty sme analyzovali
agarózovou elektroforézou. Hostiteľské bunky E. coli K12 RV308ai (Tab. 1) [6] sme
transformovali pripravenými expresnými vektormi ako aj kontrolným expresným vektorom
pJK100-HTPT2∆13 (Tab. 2) elektroporáciou pomocou elektroporátora GenePulser (Biorad) s
parametrami: kapacita 25 µF, napätie 2,5 kV a odpor 200 Ω. Výsledná časová konštanta bola
4,8-4,9 ms. Transformované bunky sme ďalej kultivovali v 0,5 ml TB pôdy (Terrific Broth:
1,2% enzymatický kazeínový hydrolyzát, 2,4% kvasničný extrakt a 0,4% glycerol).
Expresia rekombinantného plazmidu s génom pre PT-2∆13 s His-tag príveskom
na N-konci: Bunky nesúce plazmid sme preočkovali do 2ml TB pôdy s ampicilínom (100
µg/ml) ako selekčným markerom a 1% glukózou na zabezpečenie inhibície bazálnej expresie
a nechali kultivovať pri 37°C. Bunky sme po 6-7 hodinách preočkovali do 2ml TB pôdy
s ampicilínom a 1% glukózou a kultivovali cez noc pri 37°C. Nočnú kultúru sme inokulovali
do 50 ml TB média v pomere 1:100 s obsahom 0,05 % glukózy. Expresiu cieľového proteínu
sme indukovali s rôznou koncentráciou L-arabinózy a pri rôznej optickej hustote buniek.
Počas kultivácie sme sledovali rýchlosť rastu buniek spektrofotometrickým meraním optickej
hustoty buniek OD600. Tiež sme odoberali vzorky na analýzu expresie jednotlivých cieľových
proteínov pomocou SDS-PAGE [8]. Odoberané množstvo vzorky na SDS-PAGE analýzu v µl
obsahuje konštantné množstvo buniek, ktoré zodpovedá množstvu buniek v 1ml pri OD600 =
0,5. Výsledky sme kvantifikovali softvérom CP ATLAS (http://lazarsoftware.com).
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Tab. 1 Bakteriálne kmene E. coli, ich genotyp a zdroj
Kmeň E. coli
K12 RV308 ai

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

Zdroj
[6]

Tab. 2 Konštrukty na transformáciu E. coli, ich genotyp a zdroj
Konštrukt
pJK100-EK-LL37
pJK100-HTPT2∆13

Genotyp
pUCori, bla(ApR), parB+, expresná kazeta PT7-trx-LL37
pUCori, bla(ApR), parB+, expresná kazeta PT7- HTPT2∆13

Zdroj
[6]
[5]

Obr.1 Fyzikálna mapa konštruktu:pJK100-HTPT2∆13[5]

Výsledky a diskusia
Sekvenciami pre jednotlivé His-tag prívesky vloženými pomocou primerov (Tab. 3)
metódou PCR za štiepne miesto pre NdeI, sme pozmenili 5´koniec génu pre HTPT2∆13.
Pripravili sme štyri rôzne konštrukty obsahujúce His-tag prívesky na N-konci génu pre PT2∆13.Vytvorené expresné vektory pJK100-HT1PT2∆13 pJK100-HT2PT2∆13 pJK100HT3PT2∆13 pJK100-HT4PT2∆13 obsahujú rôzne dlhé sekvencie pre histidín tvorené
preferenčnými kodónmi v pomere (CAT:CAC) 60:40 Týmito vektormi vrátane kontrolného
expresného vektora pJK100-HTPT2∆13 sme transformovali hostiteľské bunky E. coli K12
RV308ai [6].
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Tab. 3 Priméry použité na vnesenie optimalizovanej sekvencie His-Tagu na 5´koniec PT2∆13
HT1

5´GGGG CAT ATG GGC AGC AGC CAT CAT CAC CAT CAT CAC GAT GGC CGT ACC
TTC 3´

HT2

5´GGGG CAT ATG GGC CAT CAT CAC CAT CAT CAC CAT CAC GAT GGC CGT ACC
TTC G 3´

HT3

5´GGGG CAT ATG CAT CAT CAC CAT CAT CAC GAT GGC CGT ACC TTC 3´

HT4

5´GGGG CAT ATG GCG CAT CAT CAC CAT CAT CAC GAT GGC CGT ACC TTC 3´

a)

b)

c)

d)
Obr. 2 Fyzikálne mapy konštruktov: a) pJK100-HT1PT2∆13, b) pJK100-HT2PT2∆13,c) pJK100HT3PT2∆13,d) pJK100-HT4PT2∆13

Na kultiváciu buniek určených na heterologickú expresiu sme používali TB médium.
Expresiu rekombinantného proteínu sme v kmeni E. coli K12 RV308ai indukovali s rôznymi
hodnotami koncentrácie induktora L-arabinózy v intervale 0,005 – 0,1 % pri optickej hustote
buniek OD600 0,8 a OD600 1. Expresnú fázu sme sledovali po dobu 4 hodín. Pri jednotlivých
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konštruktoch sme zaznamenali rôzne vysokú produkciu rekombinantného proteínu. Pri
proteíne HT1PT2∆13 sme pri OD600 a koncentrácii L-arabinózy 0,005% zaznamenali jeho
produkciu po tretej hodine iba 7%, pri HT2PT2∆13 za rovnakých podmienok a v rovnakom
čase 14% a pri kontrolnej vzorke HTPT2∆13 10,9%. Oproti tomu, pri proteínoch
HT3PT2∆13 a HT4PT2∆13 sme za daných podmienok zaznamenali produkciu po tretej
hodine až 51,1% a 49,7% z celkového množstva celulárnych proteínov. Pri dvadsaťkrát vyššej
koncentrácii induktora a indukcii pri rovnakej optickej hustote buniek sme zaznamenali pri
jednotlivých proteínoch vyššiu produkciu, ale korelácia úrovne expresie jednotlivých
proteínov ostala zachovaná. Najvyššiu expresiu za týchto podmienok sme pozorovali pri
proteínoch HT3PT2∆13 a HT4PT2∆13, kde expresia po štvrtej hodine bola až 53,2% a 53,5%
z celkovej produkcie celulárnych proteínov(Obr.3).

b)

a)

Obr.3 SDS-PAGE profil proteínov transformovaných buniek E. coli K12 RV308ai s plazmidom nesúcim gén
pre a) HT3PT2∆13 a b) HT4PT2∆13
a) Indukcia expresie HT3PT2∆13 (36kDa) s 0,1 % arabinózou; pri OD600= 0,800; pri teplote 37°C počas celej
doby kultivácie. Dráhy: 1.-5. – 0 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h po indukcii; úroveň expresie HT3PT2∆13 po 4. h.: 53,2%
b) Indukcia expresie HT4PT2∆13 (36kDa) s 0,1 % arabinózou; pri OD600= 0,800; pri teplote 37°C počas celej
doby kultivácie. Dráhy: 1.-5. – 0 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h po indukcii; úroveň expresie HT4PT2∆13 po 4.h.: 53,5%

Záver
Z uvedených

výsledkov

vyplýva,

že

využitie

preferenčných

kodónov

pre

aminokyselinu histidín v His-tag príveskoch nemá signifikantný vplyv na expresiu, čo môže
súvisieť s približne rovnakým zastúpením týchto kodónov v E.coli (CAT 60% a CAC 40%).
Zaujímavým zistením bolo, že aminokyselinové zloženie pred jednotlivými His-tag
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príveskami by mohlo mať signifikantný vplyv na expresiu PT2∆13 s histidínovou kotvou. Na
potvrdenie našej hypotézy budú potrebné ďalšie analýzy.
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Abstrakt
Svetová zdravotnícka organizácia prezentovala koncom roku 2008 zoznam 12 infekčných chorôb,
ktorých invazívny nástup sa očakáva v najbližšom období ako dôsledok klimatických, ale aj iných zmien.
Uvádza sa medzi nimi aj vážna intestinálna infekcia – cholera ktorú spôsobuje baktéria Vibrio cholerae. Výskyt
vibrií bol sledovaný v povrchovej vody rieky Dunaj v Bratislave. Odber vzoriek prebiehal z dvoch miest na
Dunaji od januára do júla 2011. Celkovo bolo odobratých a analyzovaných 12 vzoriek. Z 94 získaných izolátov
bolo 24 identifikovaných na základe biochemických testov ENTEROtest24 a OXItest ako Vibrio sp., z toho 3
izoláty ako Vibrio cholerae. Pre bližšiu molekulárnu identifikáciu izolátov sa použila metóda ARDRA–PCR,
pričom restrikčné profily 5 referenčných kmeňov boli porovnávané s testovanými izolátmi.

Kľúčové slová: Vibrio cholerae, Dunaj, biochemická identifikácia, ARDRA-PCR

Úvod a formulácia cieľa
Vibriá sú gramnegatívne, rovné alebo mierne zakrivené, fakultatívne anaeróbne,
chemoorganoheterotrofné, pohyblivé alebo nepohyblivé baktérie.
Rod Vibrio zahŕňa okrem množstva zvieracích patogénov tiež aj humánne.
Najdôležitejší z nich je Vibrio cholerae, pôvodca cholery. Tento druh sa ďalej delí podľa
sérologie na množstvo séroskupín, z nich najdôležitejšie sú séroskupiny O1 a O139,
pôvodcovia cholerových epidémií. Patogenita cholerových vibrií je daná predovšetkým
produkciou tzv. cholerového toxínu, termolabilného enterotoxínu produkovaného práve
týmito dvoma séroskupinami [1].
Cholerové epidémie sprevádzajú ľudstvo od nepamäti, vždy sú však spojené
s výrazným poklesom úrovne hygieny, ku ktorej dochádza pri humanitárnych katastrofách. Je
ťažké zistiť aká je úmrtnosť a chorobnosť na choleru, keďže kontrolné systémy v mnohých
rozvojových krajinách sú základné a veľa krajín váha hlásiť prípady cholery kvôli
potencionálnemu negatívnemu ekonomickému vplyvu ochorenia na obchod a cestovný ruch.
Dnes je hlásených niekoľko miliónov prípadov ročne, prevažne v Ázii a Afrike [2]. Cholera
sa často uvádza ako príklad bakteriálneho ochorenia, ktoré sa šíri vodou, ale vyskytli sa aj
prípady šírenia nákazy konzumáciou nedostatočne tepelne upravených morských živočíchov
[3]. Rieky, ústia riek a pobrežné vody sú hlavým rezevoárom vibrií v prírode [4]. Prežívanie
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vibrií v prírode závisí od rôznych sezónnych vplyvov. Teplota, salinita a nutričné požiadavky
sa považujú za najdôležitejšie fyziologické faktory podieľajúce sa na prežívaní a rozširovaní
vibrií. Ohniská cholery a výskyt baktérie v prostredí je častejší počas horúcich letných
mesiacov. Optimálna teplota vody na izoláciu vibrií je 20 – 35 °C, keď teplota klesne pod
16 °C bunky už nie sú zistiteľné. V distribúcii vibrií hrajú tiež úlohu faktory ako pH,
rozpustený kyslík a osmotický tlak [5]. Bunky vibrií môžu zostať životaschopné, ale
v nekultivovateľnom

stave,

keď

sa prispôsobujú

suboptimálnym

alebo

stresovým

podmienkam. Tento jav môže vysvetliť prežívanie buniek v prírode počas chladných
mesiacov alebo v

nesezónnom období. Životaschopné, ale nekultivovateľné bunky si

zachovávajú svoje virulentné vlastnosti a zostávajú metabolicky aktívne, ale nedokážu rásť na
štandardných laboratórnych médiách [6].
Existujú dôkazy o vzájomných vzťahoch medzi globálnou klímou, fytoplanktónom,
morskými cyklami kopepód a rozšírením vibrií vo vodnom ekosystéme [5].
Cieľom prezentovanej práce bol monitoring výskytu vibriových taxónov z významnej
hydrologickej jednotky Slovenska, akou je slovenská časť stredoeurópskeho veľtoku Dunaj.
Vo vybranej lokalite bol sledovaný výskyt rôznych druhov vibrií. Izoláty boli identifikované
fenotypovými ako aj genotypovými technikami.

Materiál a metódy
Vzorky vody boli odoberané z dvoch odberových miest:
1. tok Dunaja, ľavý breh, približne 30 metrov nad mostom Lafranconi v Bratislave, vyústenie
potoka Vydrica do Dunaja, na riečnom kilometry (rkm) 1869. Odbery boli robené každý
mesiac (január – júl, 2011).
2. tok Dunaja, ľavý breh, nad lagúnou vyústenia Vydrice. Odbery boli robené každý mesiac
(január – júl, 2011).
Vzorky vody boli odobrané do vopred vysterilizovaných 0,5 l tmavých sklenenných
fliaš so zábrusom z oboch miest približne z hĺbky 20 - 30 cm, asi 2 - 3 metre od brehu. Pri
odbere sa merali aj hodnoty fyzikálno – chemických parametrov vody (pH, merná elektrická
vodivosť, teplota vody, rozpustený kyslík, kyslíkové nasýtenie).
Na izoláciu a detekciu vibrií z vody bola použitá alkalická peptónová voda (APV).
Vzorky boli inkubované v termostate pri teplote 37 °C. Po 6, 12, 24, 48 hodinách boli z
tekutej pôdy preočkované na selektívnu pevnú pôdu pre Vibrio sp. – TCBS (Thiosulfatecitrate-bile salts-sucrose agar) (HiMedia). Bunky vyrástli pri teplote 37 °C za 20 - 24 hodín
ako veľké žlté alebo zelené kolónie, 1 – 3 mm veľké. Izoláty boli bližšie identifikované
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biochemicky použitím ENTEROtestu 24 (Erba- Lachema, ČR) podľa priloženého návodu.
Testy boli doplnené o aditívny OXItest (Erba- Lachema, ČR). Pre identifikáciu testovaných
environmentálnych izolátov na genotypovej úrovni bola použitá molekulárna technika
ARDRA-PCR. Izoláty boli cez noc kultivované v tekutom médiu Mueller Hinton Broth
(MHB) pri teplote 37 °C. Z vyrastenej kultúry bola izolovaná DNA pomocou komerčného
kitu SiMaxTM - Genomic DNA Extraction kit (Ecoli s.r.o.). Pre amplifikáciu génu pre 16S
rRNA bola použitá metóda PCR. Reakčná zmes (25 µl) obsahovala 10 x BioThermStar pufor
s MgCl2; 0,2mM dNTP; 2,5 U BioThermStar DNA Polymerázu, primery 27f (5´AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´)

a

1390r

(5´-AGGCCCGGGAACGTATTCAC-3´)

s výslednou koncentráciou 0,5 µM a 2 µl DNA. Amplifikácia prebiehala v termocykléry
Peltier Thermal Cycler Biometra Tprofessional Gradient 96 (Analytic Jena, Germany)
s teplotným programom: úvodná denaturácia 95 °C 15 min. + 30 x (95 °C 30 s, 55 °C 30 s, 72
°C 1 min.) + 72 °C 3 min. Výsledný produkt (10 µl) bol detegovaný pomocou
elektroforetickej separácie v 1 % agarózovom gély (70 V; 1,5 hodiny) v UV-svetle po farbení
s Gold ViewTM s výslednou koncentráciou 0,25 µg/ml.
PCR produkt (5 µl) bol následne štiepený enzýmom AluI (1 µl) (Promega) pri 37 °C 3
hodiny

a elektroforeticky

separovaný

v 1%

agarózovom

gély.

Všetky

gély

boli

dokumentované fotografickým zariadením Kodak.

Výsledky a diskusia
Hygienická

kvalita

vody bola

monitorovaná

prostredníctvom

legislatívnych

mikrobiologických ukazovateľov, doplnených o údaje fyzikálno-chemických vlastností vody.
Tab. 1 Fyzikálno – chemické parametre vody
Dátum

pH

EC (mS/m)

T vody (°C )

O2(mg/l)

O2 (%)

26.1. 2011

8,13

50,6

1,1

13,1

101

24.2. 2011

8,09

49,5

2,4

14,2

102

23.3. 2011

8,14

51,9

7,2

12,6

104

19.4. 2011

8,56

45,4

12,5

12,6

103

24.5. 2011

8,49

40,9

18,2

ND

ND

26.6. 2011

8,38

47,8

19,9

12,9

104

24.7. 2011

8,53

45,3

20,3

13,6

102

EC – merná elektrická vodivosť, T vody – teplota vody, O2(mg/l) - rozpustený kyslík (mg/l), O2 (%) kyslíkové nasýtenie (%)
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Tab. 2 Mikrobiologické ukazovatele vo vode

ODBER

KM 22

KM 36

KB 22

KB 36

EK

KTJ/ml

KTJ/ml

KTJ/ml

KTJ/ml

KTJ/ml

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

24.2. 2011

340

382

100

176

N

N

N

N

0

0

23.3. 2011

615

530

255

590

37

27

10, 5

7

0,5

0

19.4. 2011

1350

1450

120

195

18,5

23

26

14,5

1

0

24.5. 2011

1650

1350

520

570

24

20

11

14

5,5

1,5

26.6. 2011

4050

2450

480

415

17

20

42

20

3

1,5

24.7. 2011

2650

1500

175

250

63

184

22

47

1,5

2

1 – vzorka č. 1 malá zátoka, vyústenie potoka Vydrica do Dunaja, 2 – vzorka č.2 vodný tok Dunaja na začiatku
zátoky, KTJ – kolónie tvoriaca jednotka, N – neklasifikovaný údaj, KM22 – kultivovateľné mikroorganizmy
pri 22 °C, KM36 – kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, KB 22 – koliformné baktérie kultivované pri
22°C, KB 36 - koliformné baktérie kultivované pri 36°C, EK – enterokoky

Od januára do júla 2011 sme získali celkom 94 izolátov. 91 izolátov (96,8 %)
produkovalo cytochrómoxidázu. Len tri izoláty boli cytochrómoxidáza negatívne. Izoláty sme
následne testovali identifikačnými súpravami ENTEROtest 24, pričom 24 izolátov bolo
identifikovaných ako rod Vibrio. Z toho bolo 16 izolátov (66, 66 %) identifikovaných ako V.
fluvialis, jeden izolát ako V. furnisii (4, 1 %). Tri izoláty boli identifikované ako V. cholerae
(12,5 %). Dva izoláty ako V. metschnikovii (8, 4 %) a dva izoláty ako V. vulnificus (8, 4 %).
Druhový status vibriových izolátov bol verifikovaný molekulárno - biologickou technikou
ARDRA. Gén pre 16SrRNA o veľkosti 1363 bp bol amplifikovaný u piatich referenčných

kmeňov: V. vulnificus CCM 2838, V. metschnikovii CCM 4065, V. furnisii CMM 3696,
V. fluvialis CCM 3689, V. cholerae, CNCTC 71/89 a u 24 izolátov z Dunaja.

1363 bp

Obr. 1 Amplifikácia génu pre 16S rRNA pomocou univerzálnych primerov 27f a 1390r. : dráha 1-5 – referenčné
kmene V. vulnificus CCM 2838, V. metschnikovii CCM 4065, V. furnisii CMM 3696, V. fluvialis CCM 3689,
V. cholerae, CNCTC 71/89, dráha 6 - 100 bp ladder.
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Obr. 2 Restrikčný profil génu pre 16S rRNA u 3 referenčných kmeňov štiepený enzýmom AluI: dráhy 1-3 referenčné kmene V. vulnificus CCM 2838, V. metschnikovii CCM 4065, V. furnisii CMM 3696; dráha 4 - 100bp
ladder.

PCR produkty 5 referenčných kmeňov sa štiepili AluI enzýmom, pričom ich restrikčné
profily sa budú porovnávať s profilmi získaných environmentálnych izolátov.
Záver
Vibriá sú vodné mikroorganizmy, ktoré sa v rieke Dunaj bežne vyskytujú. V Dunaji sa
predpokladá ich prítomnosť v latentnej alebo dormantnej fáze. Spomedzi viacerých druhov
vibrií sme zistili aj výskyt V. cholerae. Prítomnosť obidvoch sérotypov (O1 a non-O1) je
riziková, preto sledovanie ich výskytu najmä v eutrofizovaných vodách je opodstatnená.
Zvlášť dôležité je to v prípade Dunaja, pretože jeho vody sa využívajú na rekreačné účely
a zavlažovanie intenzívne obrábaných poľnohospodárskych pôd na južnom Slovensku.
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Rozšírenie a manažmentové opatrenia na ochranu druhu Lonicera alpigena
na Slovensku
Jana Šmýkalová, Karol Mičieta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39,
811 02 Bratislava 1, Slovenská republika; jana.smykalova@gmail.com

Abstrakt
Druh Lonicera alpigena L. je známy predovšetkým z územia južnej Európy. V súčasnosti máme na
Slovensku jedinú známu pôvodnú lokalitu, ktorá je severnou hranicou rozšírenia tohto druhu v Európe. Aj
napriek ohrozeniu tohto taxónu neexistuje v súčasnosti manažmentový plán na jeho cielenú ochranu. V práci
hodnotíme literárne záznamy o rozšírení L. alpigena na území Slovenskej republiky a navrhujeme zlepšiť
manažment jeho ochrany na jedinej zachovanej pôvodnej lokalite u nás. Tak isto sledujeme stav jediného
známeho jedinca druhu L. alpigena na jeho nepôvodnej lokalite v blízkosti Katedry botaniky Prif UK
v Bratislave.

Kľúčové slová: Lonicera alpigena; manažment ochrany; Muránska planina; červenoknihové druhy.

Úvod a formulácia cieľa
Žijeme v období neustále stúpajúceho civilizačného tlaku, disturbancií a fragmentácií
ekosystémov, ktoré vedú k narúšaniu pôvodného prostredia a následne k znižovaniu
početnosti a zániku mnohých rastlinných druhov [1]. Účinná ochrana druhov si vyžaduje
znalosť ich regionálneho aj celosvetového rozšírenia, ich cenologických a ekologických
vzťahov, biologických vlastností a príčin zanikania [2].
Druh Lonicera alpigena L. (zemolez alpínsky) patrí k ohrozeným druhom, a preto je
nutnosť jeho ochrany nesporná. Skutočnosť, že sa v celých Západných Karpatoch prirodzene
zachovala pomerne malá populácia len na jedinom mieste, lokalita Štrky, záver doliny
Hrdzavá, Muránska planina, možno považovať za náhodné stretnutie priaznivých okolností.
To však nijak fytogeografický význam lokality neznižuje, naopak, núti sa bližšie zamerať
na podmienky, pri ktorých táto drevina dodnes rastie a získané poznatky využiť na návrh
ochranných opatrení.
Jedinou známou nepôvodnou lokalitou na Slovensku je Katedra botaniky
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Druh Lonicera alpigena patrí medzi dreviny krovitého vzrastu s dobre vyvinutým
koreňovým systémom, ktorý okrem jeho fyziologických funkcií zabezpečuje aj zachytenie sa
na strmých štrkovitých vápencovo-dolomitových svahoch [3].
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Diploidná rastlina má základnú sadu chromozómov 2n=36. Rastliny z Muránskej
planiny patria k tetraploidnému cytotypu. Evolučne staršie diploidy sú potvrdené z Álp
a Balkánskeho polostrova [4].
Ochrane a biológii tohto druhu bola dodnes venovaná len čiastočná pozornosť.
Existujúce diela sú pomerne staré a nevenujú sa súčasnému stavu našej pôvodnej populácie či
manažmentu ochrany. Považujeme za potrebné znovu zhodnotiť stav ochrany a navrhnúť
nové opatrenia, ktoré by prispeli k jeho prežitiu a ďalšiemu rozvoju na uvedenom území.

Materiál a metódy
Excerpciou dostupnej literatúry sme rekonštruovali areál pôvodného rozšírenia druhu
na Slovensku. Excerpované údaje boli doplnené vlastnými terénnymi pozorovaniami o stave
populácie a meraniami vybraných morfologických parametrov. Populácia bola fotograficky
zdokumentovaná.
Lokalitu sme navštívili v októbri 2010 na konci vegetačného obdobia druhu
L. alpigena a v júli 2011. V súčasnosti je plánovaná ďalšia návšteva lokality, a to na začiatku
vegetačného obdobia študovaného druhu.

Výsledky a diskusia
Rozšírenie v Európe a na území SR
Areál prirodzeného výskytu je predovšetkým na území južnej Európy. Z literatúry sú
známe údaje o prítomnosti tohto druhu z územia horských masívov napr. Pyrenejí, Álp,
Apenín a z území štátov ako napr. Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora,
Macedónsko, Albánsko a Grécko, avšak absentujú literárne záznamy z územia napr. Poľska či
Litvy. Lokalita s populáciou L. alpigena na území Slovenskej republiky tvorí severnú hranicu
prirodzeného výskytu študovaného druhu v Európe [5].
Najstaršie známe údaje o rozšírení tohto taxónu na území Slovenska, a to z okolia
Zázrivej, pochádzajú z rukopisného diela P. Wittkaya [5]. Tento výskyt nebol doložený
herbárovou položkou, rovnako ako údaj o výskyte z Krásnohorského Podhradia od J.Fábryho
[6], či údaj zo Sninského kameňa (Vihorlat), ktorý udáva Dietz [5]. O historickom rozšírení
na území Západných Karpát hovoria paleontologické nálezy z vápencových tufov
v Chočských vrchoch [7]. Jedinou herbárovo doloženou pôvodnou lokalitou druhu Lonicera
alpigena na Slovensku je lokalita Štrky nad záverom doliny Hrdzavá na území NP Muránska
planina (obr.1).
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Lokalita Štrky je situovaná na podhrebeňovom svahu nad turistickou cestou z lúk
Nižná Kľaková do Hrdzavej doliny [5]. Nachádza sa v nadmorskej výške asi 1000 m n. m.,
na vápencovom podklade s VSV expozíciou a sklonom 25-30°. Vek porastu sa odhaduje
na 150 – 160 rokov [8]. Populáciu tvorí približne 100 jedincov, rastúcich na ploche 150 x
20m. Výška najvyšších jedincov od zeme je 199 cm, 177 cm, 170 cm a 160 cm. Ostatné
jedince majú výšku pod 160 cm. Najmohutnejšie majú obvod kmeňa pri zemi 13,5 cm, 9,5 cm
a 8,3 cm (merané ku dňu 10.8.2010 – Ing. Drahoš Blanár, Jana Šmýkalová).
Spoločenstvo rastúce na lokalite radíme do zväzu Fagion Luquet 1926 [9]. Vyskytujú
sa tu i výrazne nitrofilné druhy a druhy, ktoré zvýrazňujú horský ráz spoločenstva[8][10].
Pred budovou Katedry botaniky Prif UK, na Révovej ulici v Bratislave, rastie solitérny
jedinec Lonicera alpigena, ktorý sem bol prinesený z lokality na Muránskej planine
doc. RNDr. J. Májovským začiatkom sedemdesiatych rokov. V roku 2011 bola jeho výška
293 cm, obvod kmeňa pri zemi je 27 cm (merané ku dňu 30.3.2011 – Jana Šmýkalová).
V septembri 2011 začal však ker vysychať, preto nevieme, či bude možné využiť tohto jedinca
na ďalší výskum.

Obr.1 Rozšírenie L. alpigena na Slovensku
Potvrdená pôvodná, v súčasnosti existujúca lokalita (Muránska planina)
Potvrdená pôvodná, v súčasnosti neexistujúca lokalita (Chočské vrchy)
Nepôvodná, v súčasnosti existujúca lokalita (Bratislava)
Nepotvrdená pôvodná, v súčasnosti neexistujúca lokalita (Zázrivá, Krásnohorské
podhradie, Sninský kameň)

Manažment a ochrana
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Druh Lonicera alpigena bol v minulosti zaradený podľa zoznamu ohrozených rastlín
z roku 1983 do kategórie CI, kriticky ohrozených taxónov [2]. Druhé revidované vydanie
zoznamu zaraďuje L. alpigena do dvoch kategórií, a to Vm (most vulnerable), kam patria
zriedkavé taxóny, veľmi citlivé na recentné zmeny životného prostredia. Druhá kategória, kde
nájdeme druh L. alpigena je R (rare), kam patria autochtónne alebo spontánne alochtónne
taxóny, s 5-7 lokalitami [11]. Posledná verzia Červeného zoznamu rastlín Slovenska vyšla
v roku 2001, druh L. alpigena je zaradený do kategórie EN (endangered) [12].
Existencia populácie Lonicera alpigena na Muránskej planine je stále ohrozená
z dôvodu neustáleho zhoršovania životného prostredia a narastajúceho vplyvu antropogénnej
činnosti. Okrajom lokality prechádza lesná cesta, ktorá bola v minulosti používaná
na zvážanie dreva, dnes je súčasťou turistického chodníka. Podobne, za negatívum môžeme
považovať turistickú chatku Národného parku Muránska Planina, ktorá sa nachádza tesne
nad lokalitou. Blízkosť vodného prameňa je lákadlom pre zvieratá a zapríčiňuje ich migráciu
cez porast. Tomu bráni drevené oplotenie vybudované na začiatku deväťdesiatych rokov
(obr.2), avšak vzhľadom na vek oplotenia je súčasný stav nepriaznivý. Pri návšteve lokality
v roku 2011 sme zistili, že oplotenie bolo zborené (obr.3). Populácia je súčasťou NP
Muránska planina, no nezasahuje do žiadneho z maloplošných chránených území.
Vzhľadom na vzácnosť tejto populácie u nás je žiaduce zamedziť všetkým
disturbačným faktorom. Za prioritné manažmentové opatrenie považujeme pravidelnú
rekonštrukciu dreveného oplotenia okolo populácie L. alpigena, zároveň si myslíme, že toto
riešenie nie je dostačujúce. Zlepšenie ochrany tohto druhu navrhujeme realizovať
prostredníctvom ochrany územia, napr. zaradením lokality Štrky do NPR Hrdzavá, prípadne
vytvorením nového maloplošného chráneného územia.
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Obr.2 Oplotenie populácie v r.2010

Obr.3 Oplotenie populácie v r. 2011

Záver
Centrum rozšírenia druhu Lonicera alpigena tvoria pohoria južnej Európy (Pyreneje,
Jura, Apeniny, Alpy a i.). Je to druh charakteristický pre horské bukové lesy s bylinným
podrastom. V minulosti bolo opísaných viacero lokalít z územia Slovenska. Tieto údaje však
neboli doložené herbárovou položkou. Lokalita Štrky na území NP Muránska planina je
jedinou súčasnou prirodzenou lokalitou výskytu druhu Lonicera alpigena na Slovensku
a v celých Západných Karpatoch. Ďalšou potvrdenou lokalitou výskytu je Katedra Botaniky
PriF UK v Bratislave, ktorá je však nepôvodná.
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Napriek malému počtu literárnych údajov o populácií L. alpigena na Slovensku
môžeme potvrdiť pôvodnosť a ohrozenosť druhu.
Pri návšteve lokality na Muránskej planine sme odobrali vzorky púčikov, ktoré sme
fixovali pre potreby mikrojadrovej analýzy, kde chceme využiť princípy indikácie na určenie
stability genómu. Tomuto odberu predchádzalo získanie povolenia od Ministerstva
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, keďže ide o druh
zaradený v červenom zozname.
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Ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta) a jej klieštikovce (Acari,
Mesostigmata) – predbežné výsledky
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Abstrakt
V 17 hniezdach ľabtušky vrchovskej (Anthus spinoletta) zo subalpínskeho stupňa Krivánskej Malej
Fatry sme zistili 40 druhov (1 307 exemplárov) klieštikovcov (Acari, Mesostigmata). V materiáli prevládali
Vulgarogamasus kraepelini (dominancia 26,1 %, frekvencia 94,1 %) a Eviphis ostrinus (D = 18,5 %, F = 94,1
%), ktoré sú bežnými druhmi lesných biotopov Západných Karpát. V hniezdach boli najviac zastúpené pôdne
druhy (D = 98,6 %), nidikolné druhy predstavovali iba 0,5 % a parazitické druhy 0,8 %. Zaujímavá je prítomnosť
druhu Dermanyssus carpathicus a rodu Pellonyssus, ktoré na Slovensku zatiaľ neboli zaznamenané vo
vysokohorskom prostredí. Prvýkrát bol zaznamenaný výskyt druhu Trachytes hirschmanni v oblasti Malej Fatry.

Kľúčové slová: Mesostigmata; fauna; mikrohabitat; vtáčie hniezda

Úvod a formulácia cieľa
Hniezda vtákov predstavujú vhodný mikrohabitat pre rôzne živočíšne skupiny. Zo
skupiny klepietkavcov netvoria výnimku ani mesostigmátne roztoče – klieštikovce (Acari,
Mesostigmata). Prvá práca, zaoberajúca sa biologicko – ekologickou analýzou hniezdnej
fauny bola publikovaná už v roku 1936 [1].
Klieštikovce hniezd hniezdičov hniezdiacich na zemi skúmali na Slovensku iba Fenďa
& Schniererová [2], jednalo sa o hniezda kačíc, ktoré boli situované v litorálnej zóne rybníkov
na Záhorí. Najviac boli prítomné druhy viazané na pôdu a organické substráty.
Rovnako fauna klieštikovcov vyskytujúcich sa nad hornou hranicou lesa je na
Slovensku preskúmaná nedostatočne. Čo sa týka vtáčích hniezd z týchto biotopov, údaje
o klieštikovcoch úplne absentujú. Z vyšších nadmorských výšok bol publikovaný jediný nález
klieštikovcov z hniezda vrchárky červenkastej (Prunella collaris) z Nízkych Tatier (Konský
grúň, 1 360 m n.m.) [3].
Cieľom tejto práce bolo zistiť hniezdnu akarofaunu ľabťušky vrchovskej (Anthus
spinoletta) v biotopoch alpínskych spoločenstiev kríčkových holí v Krivánskej Malej Fatre.

Materiál a metódy
Hniezda ľabtušiek boli zbierané v mesiaci júl 2008 po vyletení mláďat (12 hniezd)
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a v októbri 2010 (5 hniezd) pred napadnutím trvalej snehovej pokrývky. Hniezda boli
exponované v nadmorskej výške 1 418 – 1 670 m n.m. na severnej časti hrebeňa medzi
Veľkým Fatranským Kriváňom a Chlebom v národnom parku Malá Fatra.
Hniezdna fauna bola z hniezd získaná modifikovaným Tullgrenovým aparátom.
Materiál bol fixovaný 70 % etylalkoholom a spracovaný na trvalé mikroskopické preparáty
použitím Swannovho média.

Výsledky a diskusia
V našej práci sme preskúmali 17 hniezd ľabtušky vrchovskej. Hniezda ľabtušiek boli
umiestnené na zemi v oblasti lúk, síce v kosodrevinovom pásme, ale mimo kosodreviny.
Hniezda sa nachádzali v už existujúcich jamkách alebo boli uložené pod trsom trávy
a vystlané boli trávou.
V hniezdnom materiáli sme zistili prítomnosť 1 307 exemplárov klieštikovcov (40
druhov, 17 čeľadí; Tab. 1). Eudominantnými druhmi boli Vulgarogamasus kraepelini (D =
26,1 %) a Eviphis ostrinus (D = 18,5 %), ktorí boli zároveň aj najčastejšie sa vyskytujúcimi
druhmi (F = 94,1 %).

Tab. 1 Faunistické zloženie klieštikovcov v hniezdach ľabtušky vrchovskej.
Vysvetlivky: N – počet, D – dominancia, F – frekvencia
čeľaď

druh

N

D
(%)

F
(%)

Ascidae

Arctoseius insularis (Willmann, 1952)

8

0,6

5,9

Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892)

9

0,7

11,8

Iphidonopsis minutus (Halbert, 1915)

5

0,4

11,8

Proctolaelaps pygmaeus (J.Müller, 1860)

1

0,1

5,9

Dermanyssidae

Dermanyssus carpathicus Zeman, 1979

8

0,6

23,5

Epicriidae

Epicrius tauricus Bregetova, 1977

1

0,1

5,9

Eviphididae

Eviphis ostrinus (C.L.Koch, 1836)

242

18,5

94,1

Halolaelapidae

Saprosecans baloghi Karg, 1964

3

0,2

5,9

Laelapidae

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887)

3

0,2

11,8

Eulaelaps stabularis (C.L.Koch, 1836)

1

0,1

5,9

Haemogamasus nidi Michael, 1892

2

0,2

5,9

Geholaspis longispinosus (Kramer, 1876)

9

0,7

11,8

Macrocheles montanus Willmann, 1951

5

0,4

17,6

Macronyssidae

Pellonyssus sp.

3

0,2

11,8

Pachylaelapidae

Pachylaelaps sp.

1

0,1

5,9

Parasitidae

Holoparasitus sp.

25

1,9

52,9

Lysigamasus sp.

99

7,6

76,5

Macrochelidae
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druh

N

D
(%)

F
(%)

Parasitus sp.

1

0,1

5,9

Pergamasus barbarus (Berlese, 1905)

2

0,2

11,8

Pergamasus brevicornis Berlese 1903

4

0,3

23,5

Pergamasus mediocris (Berlese, 1904)

10

0,8

35,3

Vulgarogamasus kraepelini (Berlese, 1904)

341

26,1

94,1

Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912)

3

0,2

11,8

Euryparasitus emarginatus (C.L.Koch, 1839)

1

0,1

5,9

Gamasellus montanus (Willmann, 1936)

7

0,5

29,4

Rhodacarus sp.

1

0,1

5,9

Trachytes aegrota (C.L.Koch, 1841)

132

10,1

47,1

Trachytes hirschmanni Huţu, 1973

15

1,1

11,8

Trachytes pauperior Berlese, 1914

24

1,8

5,9

Trematuridae

Trichouropoda ovalis (C.L.Koch, 1839)

4

0,3

5,9

Urodinychidae

Dinychus perforatus Kramer, 1886

155

11,9

70,6

Urodiaspis tecta (Kramer, 1876)

1

0,1

5,9

Uropodidae

Uropoda splendida (Kramer, 1882)

1

0,1

5,9

Veigaiaidae

Veigaia exigua (Berlese, 1916)

5

0,4

11,8

Veigaia kochi (Trägårdh, 1901)

1

0,1

5,9

Veigaia nemorensis (C.L.Koch, 1839)

78

6,0

47,1

Veigaia transisalae (Oudemans, 1902)
Prozercon carpathofimbriatus Masán et Fend'a,
2004

63

4,8

47,1

2

0,2

5,9

Zercon arcuatus Trägårdh, 1931

2

0,2

11,8

Zercon triangularis C.L.Koch, 1836

29

2,2

35,3

čeľaď

Rhodacaridae

Trachytidae

Zerconidae

Pri skúmaní zastúpenia jednotlivých ekologických skupín drvivú väčšinu (98,6 %)
tvorili druhy preferujúce pôdny habitat. Vysoký podiel pôdnych druhov je typický pre hniezda,
ktoré sú stavané priamo na pôdnom podklade. Podobná situácia bola zaznamenaná aj
v hniezdach Anas platyrhynchos a Aythya spp., kde pôdne druhy zastupovali v oboch
prípadoch viac ako 50 % fauny klieštikovcov [2]. Prítomnosť nidikolných druhov v hniezdach
ľabtušiek predstavovala iba 0,5 % (4 druhy, 7 exemplárov) a podobne nízka bola aj
prítomnosť parazitických druhov, iba 0,8 % (2 druhy, 11 exemplárov). V hniezdach kačíc bola
prítomnosť nidikolov podobne veľmi nízka, alebo neboli prítomné vôbec. Parazity boli
prítomné podobne v slabom zastúpení, zistené boli skôr druhy, ktoré sú typické pre drobné
zemné cicavce [2].
Napriek tomu, že parazitické druhy tvorili iba 0,8 %, nálezy Pelonyssus sp. (3
exempláre, 2 hniezda pozitívne na ich prítomnosť) a Dermanysus carpathicus – (8
exemplárov, 4 pozitívne hniezda) sú zaujímavé. Jednak posúvajú známu vertikálnu hranicu
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ich rozšírenia na Slovensku. Zaujímavé pri druhu D. carpathicus je, že na Slovensku bol dlho
považovaný za synonymum D. hirundinis (Hermann, 1804). Až Roy et al. [4] pomocou
molekulárnych metód potvrdili platnosť tohto druhu a súčasne identifikovali aj jasné
morfologické znaky. Z tohto pohľadu je na Slovensku nutná revízia druhu D. hirundinis.
Pellonyssus sp. bol na Slovensku prvýkrát zistený až z hniezd vrabca poľného (Passer
montanus) Švaňom et al. [5].
Pôdne druhy zistené v hniezdach ľabtušiek sú typické pre lesnú opadanku Západných
Karpát. Iba Trachytes hirschmanni sa dá označiť ako vysokohorský druh. Z územia Slovenska
bol doteraz nájdený v pohoriach Vysokých a Nízkych Tatier [6]. Z územia Malej Fatry ide
o prvý nález tohto druhu.
Z hľadiska sezónneho výskytu sa dajú zistené druhy rozdeliť do dvoch skupín. Prvou
sú druhy, ktoré sa počas hniezdnej sezóny (júl) v hniezdach vyskytovali vo vyšších počtoch
a s opustením hniezda hniezdičom, ako aj so zhoršujúcimi sa podmienkami prostredia sa ich
početnosť znižuje (Vulgarogamasus kraepelini, Eviphis ostrinus). Druhou skupinou sú druhy,
ktoré sa počas hniezdnej sezóny v hniezde vyskytujú v menších počtoch, a postupne sa ich
počet v hniezde zvyšuje (Dinychus perforatus, Trachytes aegrota, Veigaia nemorensis,
Veigaia transisalae). Podobné výsledky sú známe aj z hniezd kačíc [2].
Záver
Analýzou hniezd horského druhu ľabtušky Anthus spinoletta sme zistili prevládajúcu
prítomnosť pôdnych roztočov. V minimálnom zastúpení boli prítomné nidikolné a parazitické
druhy - fauna klieštikovcov teda vo výraznej miere odzkadľuje faunu okolitého pôdneho
prostredia.
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Abstrakt
Cirkadiánny systém umožňuje organizmom anticipovať cyklické 24h zmeny prostredia. Cirkadiánne
oscilátory generujú cirkadiánne oscilácie mechanizmom spätnoväzobných slučiek hodinových génov, medzi
ktoré patrí aj gén npas2. Diabetické jedince sú charakteristické zmenami pohybovej aktivity. Oblasť frontálneho
kortexu je zapojená do regulácie potravového správania a npas2 tu hrá významnú úlohu v činnosti cirkadiánneho
oscilátora. Zamerali sme sa preto na vplyv streptozotocínom indukovaného diabetu a svetelného pulzu na 24h
profil expresie génu npas2 vo frontálnom kortexe potkanov. Expresiu npas2 vo vzorkách odobratých v 6-tich
časových bodoch počas 24h cyklu sme kvantifikovali pomocou real-time PCR. Profil expresie npas2 vo
frontálnom kortexe diabetických potkanov bol na rozdiel od kontroly rytmický, so zvýšenými hladinami mRNA
npas2. Svetelný pulz nespôsobil zmeny expresie npas2 vo frontálnom kortexe. Zmeny expresie npas2 naznačujú
zmenený priebeh cirkadiánnych rytmov počas diabetu, potenciálne súvisiaci so zmenami pohybovej aktivity
charakteristickými pre diabetické jedince.

Kľúčové slová: cirkadiánny, diabetes, homológ, rytmus, streptozotocín, svetelný pulz.

Úvod a formulácia cieľa
Rotácia Zeme okolo vlastnej osi spôsobuje cyklicky sa opakujúce zmeny podmienok
prostredia s periódou 24 hodín. U väčšiny živých organizmov sa preto vyvinul cirkadiánny
systém, ktorý im umožňuje vopred očakávať nastávajúce zmeny a časovo zosúladiť priebeh
fyziologických procesov s 24h cyklami environmentálnych zmien, a tak predstavuje evolučnú
výhodu v pravidelne sa meniacom prostredí [1].
Cirkadiánny systém cicavcov je hierarchicky usporiadaný, centrálny oscilátor
v suprachiazmatických jadrách hypotalamu synchronizuje periférne oscilátory v ostatných
tkanivách a orgánoch [2]. Cirkadiánne oscilátory indukujú prostredníctvom rytmickej expresie
hodinových génov rytmy mnohých fyziologických parametrov [3]. Generovanie a regulácia
cirkadiánnych rytmov prebieha formou spätnej väzby. Hodinové gény a ich proteínové
produkty vytvárajú vzájomne prepojené transkripčno-translačné spätnoväzobné slučky [4].
Kľúčovú úlohu v základnej spätnoväzobnej slučke zohrávajú transkripčné faktory CLOCK
a BMAL1. Vzniknutý proteínový heterodimér CLOCK/BMAL1 väzbou na E-box sekvenciu
promótora spúšťa transkripciu hodinových génov, medzi ktoré u cicavcov patria per a cry
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gény.

Novo

vytvorený

heterodimér

PER/CRY

inhibuje

účinok

sprostredkovaný

heterodimérom CLOCK/BMAL1 mediovaný E-boxom, čím zabraňuje aktivácii transkripcie
génov per a cry [5].
V experimentoch s použitím animálneho modelu geneticky modifikovaných myší bolo
zistené, že neprítomnosť funkčného génu clock nespôsobuje výrazné zmeny v cirkadiánnom
fenotype [6], avšak prítomnosť funkčného heterodiméru ktorého súčasťou je BMAL1 je pre
normálny priebeh cirkadiánnych rytmov nevyhnutná [7,8]. Preto sa v posledných rokoch sa
venuje pozornosť transkripčnému faktoru npas2, ktorý je do určitej miery schopný
neprítomnosť génu clock kompenzovať. NPAS2, rovnako ako CLOCK a BMAL1, patrí do
skupiny basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS transkripčných faktorov [9]. CLOCK a NPAS2
sú schopné tvoriť heterodiméry s BMAL1 [10] a oba sú citlivé na redoxný stav bunky [11].
Clock a npas2 sú schopné vzájomne sa zastúpiť v SCN [10], ale v oblasti predného mozgu je
npas2 nenahraditeľný [11].
Viaceré charakteristiky clock a npas2 sú odlišné. Keďže myši s deléciou npas2 nie sú
schopné prispôsobiť denný rytmus potravového správania zmenenému režimu dostupnosti
potravy [12], je pravdepodobné, že npas2 má, na rozdiel od clock, dôležitú funkciu
v mechanizme oscilátora riadiaceho potravné správanie. Dôležitú úlohu v riadení správania
zohráva aj frontálny kortex [13].
Pre diabetes sú charakteristické poruchy denných rytmov organizmu na viacerých
úrovniach. Zaznamenané boli fázové posuny v profile expresie hodinových génov vo
viacerých periférnych tkanivách [14, 15, 16], aj zmeny v dennom profile pohybovej aktivity
diabetických potkanov [17, 18].
Keďže príčina zmien pozorovaných v rytmoch pohybovej aktivity diabetických
potkanov nie je zatiaľ objasnená, rozhodli sme sa využiť model streptozotocínom (STZ)
indukovaného diabetu. Tento prístup nám umožnil sledovať vo frontálnom kortexe vplyv
diabetu na 24h profil expresie génu npas2, ktorý pravdepodobne zohráva úlohu
v synchronizácii rytmov aktivity so zmenenými podmienkami prostredia. Keďže úloha npas2
v procese synchronizácie na potravný režim je známa, rozhodli sme sa ďalej testovať akútny
vplyv synchronizácie svetelným pulzom na expresiu tohto génu vo frontálnom kortexe
potkana.

Materiál a metódy
V pokuse bolo použitých 81 samcov potkanov kmeňa Wistar. Potkany boli na začiatku
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pokusu vo veku 15-17 týždňov, s telesnou hmotnosťou v rozmedzí 275-350g. Zvieratá boli
rozmiestnené v skupinových chovných klietkach po 2-6 jedincoch s prístupom k vode
a potrave ad libitum. Pred začiatkom experimentu boli potkany 3 týždne synchronizované na
svetelný režim 12h svetla a 12h tmy, so začiatkom svetlej fázy dňa definovanej ako Zeitgeber
time (ZT) 0, a začiatkom tmavej fázy dňa ako ZT12. Po uplynutí aklimatizačnej doby bol časti
zvieratám injekčne aplikovaný STZ (CALB57201-1GM, Calbiochem, Merck) v dávke
65mg/kg telesnej hmotnosti, rozpustený v 0,1M citrátovom pufri tak, aby objem nebol väčší
ako 1ml. Kontrolnej skupine zvierat bol injekčne podaný zodpovedajúci objem 0,1M
citrátovového pufru.
Diabetické aj kontrolné potkany boli vystavené trojhodinovým svetelným pulzov
v priebehu tmavej fázy 24h cyklu. Svetelný pulz bol aplikovaný v 17. deň po podaní STZ,
v troch alternatívnych časoch úsekoch: ZT14-ZT17, ZT17-ZT20, alebo ZT20-ZT23. Vzápätí
po skončení svetelného pulzu boli potkany usmrtené a prebehli odbery tkanív. Odbery tkanív
prebiehali 17.-18. deň po aplikácii STZ, v priebehu celého 24h cyklu v časoch ZT14, ZT17,
ZT20, ZT23, ZT4 a ZT8.
Zo vzoriek frontálneho kortexu bola vyizolovaná celková RNA pomocou Tri-reagentu
(MRC, USA) [19]. Izolovaná RNA bola prepísaná na cDNA použitím kitu High Capacity
RNA-to-cDNA (Applied Biosystems, USA). Obsah cDNA npas2 vo vzorkách bol
kvantifikovaný metódou real-time polymerázovej reakcie (real-time PCR) (QuantiTect SYBR
Green PCR Kit; QUIAGEN, Nemecko) v cykleri StepOne™ Real-Time PCR System
(Applied Biosystems, USA). Namerané hodnoty expresie npas2 sme normalizovali vzhľadom
k expresii houskeeping génu pre ribozomálny proteín, rplp1. V PCR reakcii boli použité
primery: npas2 (NM_001108214) sense 5’-CGG GAC CAG TTC AAT GTT CT-3’antisense
5’-CCA TCT AAC GCC TCC AAC AT-3’; rplp1 (NM_001007604.1) sense 5’-TCC ACA
ACA ZGG CTT CTG TC-3’antisense 5’-GTG GTT CAC ACC CAT CAC CAA-3’. Reakcia
prebiehala za nasledovných podmienok: iniciácia hot start polymerázy 15min pri 95°C,
následne 50 cyklov denaturácie (94°C, 15s), anelácie (49°C, 30s) a extenzie (72°C, 30s),
záverečná syntéza 2 min pri 72°C.
Výsledky sme štatisticky vyhodnotili kosínorovou analýzou, významnosť rozdielov
medzi skupinami bola hodnotená pomocou nepárového t-testu.
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Výsledky a diskusia
V expresii npas2 vo frontálnom kortexe potkanov z kontrolnej skupiny sme
nezaznamenali rytmické zmeny v priebehu 24h. Iní autori zachytili nízko-amplitúdový rytmus
expresie npas2 vo frontálnom kortexe myší v podmienkach konštantnej tmy [20].
Expresia npas2 bola v porovnaní s kontrolnou skupinou celkovo signifikantne zvýšená
(t-test, P < 0.01). Na rozdiel od kontrolnej skupiny, vo frontálnom kortexe potkanov so STZindukovaným diabetom sme zaznamenali rytmický denný profil expresie npas2 (P<0,05,
kosínorová analýza). Maximálne hodnoty expresie npas2 vo frontálnom kortexe diabetických
potkanov sme pozorovali v druhej polovici tmavej fázy 24h cyklu. Viaceré predchádzajúce
štúdie preukázali vplyv STZ-indukovaného diabetu na expresiu hodinových génov
v rámci periférnych oscilátorov, rozdiely oproti expresii kontrolných zvierat sa však prejavili
najmä ako fázové predbiehanie rytmu expresie, kedy maximálne hodnoty expresie
diabetických zvierat boli zaznamenané skôr ako u kontrolných jedincov [14, 15,16].
Ďalej sme testovali responzívnosť expresie npas2 vo frontálnom kortexe mozgu
kontrolných a diabetických potkanov na akútne pôsobenie svetelného pulzu. Trojhodinový
svetelný pulz aplikovaný v troch alternatívnych časových úsekoch v priebehu tmavej fázy 24h
cyklu nemal singifikantný vplyv na expresiu npas2 vo frontálnom kortexe kontrolných a
diabetických potkanov. Po svetelnom pulze na konci tmavej fázy dňa, v čase ZT23, sme
vo frontálnom kortexe potkanov so STZ-indukovaným diabetom zaznamenali trend
ku zníženým hladinám expresie npas2. Aplikácia svetelného pulzu pravdepodobne nemá v
tejto mozgovej oblasti funkčné prepojenie s expresiou npas2, čo môže vyplývať aj zo
skutočnosti, že pre periférne cirkadiánne oscilátory sú výraznejším synchronizátorom podnety
z príjmu potravy ako svetelný režim [21, 22].

Záver
Vo frontálnom kortexe potkanov so STZ-indukovaným diabetom sme pozorovali
zmeny v priebehu expresie npas2 v porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat. Profil expresie
npas2 vo frontálnom kortexe diabetických potkanov bol na rozdiel od expresie vo frontálnom
kortexe kontrolných zvierat rytmický, s celkovo zvýšenými hladinami mRNA npas2.
Apllikácia svetelného pulzu nespôsobila zmeny v expresiii npas2 vo frontálnom kortexe
kontrolných ani diabetických potkanov.
Zmeny profilu expresie npas2 naznačujú zmenený priebeh cirkadiánnych rytmov vo
frontálnom kortexe potkana počas diabetu, ktoré môžu súvisieť so zmenami pohybovej
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aktivity charakteristické pre diabetické jedince.
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Kadmium a sucho ovplyvňujú nutačné pohyby koreňov kukurice siatej
(Zea mays L.) rôznym spôsobom
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Abstrakt
Apikálne časti rastlinných orgánov vykonávajú do istej miery pravidelné oscilačné ohyby nazývané
nutácie. Ich funkcia ani mechanizmus nie sú úplne známe. Parametre týchto pohybov sú ovplyvňované mnohými
faktormi prostredia. V tejto práci sme experimentálne zisťovali vplyv osmotického stresu a kadmiovej toxicity na
periódu a amplitúdu nutácií primárnych seminálnych koreňov kukurice siatej, hybridu Valentína. Korene snímané
pod stálym osvetlením v kontrolných podmienkach v hydropónii obsahujúcej destilovanú vodu dosahovali
amplitúdy nutačných ohybov 902,86 ± 480,91 µm s frekvenciami 17,21.10-5 ± 0,88.10-5 Hz, respektíve periódy
týchto pohybov sa pohybovali medzi 90 a 102 minútami. V podmienkach osmotického stresu (sucha) vyvolaného
pridaním 20 % PEG 6000 do hydropnického média poklesli amplitúdy ohybov na asi 34 % a zvýšila sa
frekvencia na 25,3.10-5 ± 1,22.10-5 Hz. Dĺžky periód pohybov boli v rozmedzí 63 až 73 minút. V ďalších
variantoch s 10 µM koncentráciou rôznych zlúčenín kadmia došlo k výraznej inhibícii rastu koreňa a nutačné
pohyby nebolo možné detegovať.

Kľúčové slová: kadmium; koreňové nutácie; kukurica siata; osmotický stres; polyetylénglykol.

Úvod a formulácia cieľa
Nutácie sú oscilačné ohyby apikálnych častí rastlinných orgánov okolo rastového
vektora. Vyskytujú sa pri všetkých druhoch vyšších rastlín a ich parametre varírujú v rámci
druhov, ale i jednotlivých orgánov tej istej rastliny [1]. Mechanizmus a funkcia týchto
pohybov dodnes nie sú úplne objasnené [2].
Nutačné pohyby opísal už Charles Darwin, ako evolučný základ ostatných typov
rastlinných pohybov. Darwin predpokladal, že sú vyvolávané akýmsi endogénnym
oscilátorom reagujúcim na množstvo faktorov vonkajšieho prostredia rastliny [3]. Parametre
nutačných pohybov ovplyvňuje napríklad gravitácia, mechanické podráždenie a prítomnosť
rôznych chemikálií [1,4].
Pri našej práci sme vychádzali z hypotetického elektrofyziologického modelu
nutačných ohybov, spôsobených zmenami turgoru buniek po stranách rastlinného orgánu
[1,5]. Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv osmotického stresu a účinku kadmiovej toxicity na
amplitúdy a frekvencie nutačných pohybov seminálnych koreňov kukurice siatej (Zea mays
L., hybrid Valentína).
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Materiál a metódy
Experimenty sme vykonávali s druhom Zea mays L., konkrétne pri hybride Valentína.
Po inbibícii sme semená povrchovo sterilizovali a následne kultivovali v rastovej komore,
v tme pri konštantnej teplote 25,5 °C a 70 % vzdušnej vlhkosti. Trojdňové klíčence sme
vložili do polystyrénového držiaka a umiestnili do hydropónie. Následná kultivácia
a monitorovanie prebiehali v stabilných podmienkach pri 22 °C, neustálom osvetlení o nízkej
intenzite 10 µmol/m2/s a 40 % vzdušnej vlhkosti. Monitorovanie trvalo 24 hodín v boxe
rozmerov 600 x 400 x 400 mm.
V pokusoch sme použili štyri varianty hydroponického média. Kontrolný variant
obsahoval iba destilovanú vodu. PEG variant simulujúci suché prostredie s vyšším
osmotickým potenciálom sme pripravili pridaním polyetylén glykolu 6000 do kontrolného
média vo výslednej koncentrácií 20 %. K štúdiu vplyvu kadmiovej toxicity sme využili dva
varianty hydroponického média. Vo variante CdCl2 sme do kontrolného média pridali CdCl2·
2½ H2O vo výslednej koncentrácií 10 µM. Druhý kadmiový variant Cd(NO3)2 obsahoval
destilovanú vodu a Cd(NO3)2 · 4 H2O, taktiež vo výslednej koncentrácii 10 µM. Výsledné pH
médií bolo vo všetkých štyroch variantoch upravené na hodnotu 5,8.
Monitorovanie klíčencov sme vykonávali prostredníctvom digitálnej kamery StarCam Racer
(MSI, Taiwan, Čína) umiestnenej vo vzdialenosti 8 cm od koreňovej špičky. Programom
Timershot (Microsoft) sme každých 180 sekúnd vyhotovovali snímky rozmerov 1024 x 768

Obr. 1 Meranie amplitúdy nutačných pohybov
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pixelov. Amplitúdy a frekvencie nutačných pohybov sme vyhodnocovali v programe Lucia (v.
4.8, LIM, Česká Republika) slúžiacom na analýzu digitálnych obrázkov. Využité mierky
vychádzali z reálnych meraní hrúbky primárnych seminálnych koreňov.
Amplitúdu nutačných pohybov sme merali ako vzdialenosť stredovej osi koreňa vo
oblasti 4000 - 6000 µm od koreňovej špičky a k nej rovnobežnej dotyčnice koreňovej špičky
(obr. 1). Frekvenciu pohybov sme vypočítali z periódy jedného nutačného cyklu. Tú sme
stanovili ako čas, ktorý ubehol medzi dvomi nutačnými amplitúdami rovnakej orientácie.

Výsledky a diskusia
Nutačné pohyby sú oscilačnými ohybmi apikálnych častí predlžujúcich sa rastlinných
orgánov okolo rastového vektora [6]. Ohyb je spôsobený rozdielnou veľkosťou stĺpcov buniek
na protiľahlých stranách orgánu [7]. Predpokladá sa, že zväčšenie týchto stĺpcov je spôsobené
zmenou objemu jednotlivých buniek, vyvolanou v dôsledku príjmu vody [8]. Nerovnomerné
nasávanie vody do buniek je pravdepodobne zabezpečované osmoticky riadeným transportom
vody [9]. Parametre nutačných pohybov sa často menia vzhľadom na podmienky, v ktorých sa
orgán nachádza [1], no napriek tomu si však zachovávajú istú rytmicitu [6]. Časť autorov sa
prikláňa k hypotéze endogénneho oscilátora generujúceho impulzy vyvolávajúce zmeny
osmotických pomerov [3,6]. Časť hypotetických modelov mechanizmu nutačných pohybov
predpokladá, že kľúčovú úlohu v riadení osmotických impulzov zohrávajú transportéry
a kanály pre ióny Ca2+ a K+ a H+-ATPáza [6,10,11].
Cieľom našich experimentov bolo zistiť zmeny amplitúd a frekvencií nutačných
pohybov primárnych seminálnych koreňov kukurice siatej vplyvom osmotického stresu
a kadmiovej toxicity. Amplitúdy nutačných pohybov v kontrolnom variante dosahovali
hodnoty 902,86 ± 480,91 µm. Spurný et al. [12] uvádzajú pri kukurici experimentálne
namerané hodnoty v rozmedzí 600 až 1400 µm. PEG variant dosahoval nutačné amplitúdy
306,82 ± 259,56 µm, čo tvorí iba 33,98 % veľkosti amplitúd kontrolného variantu.
Hodnotenie merania v kadmiových variantoch je značne komplikovanejšie, pretože korene
v týchto médiách dokončili vačšinou len jeden nutačný cyklus a primárne seminálne korene
následne svoj rast zastavili, prípadne spomalili na nedetegovateľné hodnoty. Frekvencia
nutácií sa taktiež menila vzhľadom na zmenu vonkajších podmienok v jednotlivých
variantoch. V kontrolnom variante sme namerali hodnoty frekvencii 17,21.10-5 ± 0,88.10-5 Hz.
Periódy týchto pohybov sa nachádzali v rozmedzí 90 až 102 minút. Spurného práca uvádza pri
kukurici periódu 85,2 minúty [12]. V PEG variante bola frekvencia nutácii vyššia
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a dosahovala hodnotu 25,3.10-5 ± 1,22.10-5 Hz. Trvanie ich periód sa pohybovalo medzi 63 až
73 minútami. Skrátenie periódy nutácii v porovnaní s kontrolným variantom mohlo byť
odpoveďou na osmotický stres, ktorý môže spôsobiť zvýšenie rýchlosti diferenciácie buniek
[13]. Hodnoty frekvencií nutačných pohybov kadmiových variantov bolo možné zachytiť iba
krátko po prenesení do média a dá sa predpokladať, že nezodpovedajú reakcii na účinky
kadmia.

Záver
Primárne seminálne korene kukurice siatej, hybridu Valentína, reagovali na osmotický
stres a toxické vplyvy kadmia zmenou parametrov nutačných pohybov. Osmotický stres
vyvolaný pridaním PEG 6000 spôsobil redukciu veľkosti amplitúd na približne 34 % a
zvýšenie frekvencie nutácií koreňov približne o jednu tretinu v porovnaní s kontrolným
variantom. Vo variantoch s pridaným kadmiom bol rast koreňa v značnej miere inhibovaný
a v krátkom časovom intervale sa nutačné pohyby apikálnych častí seminálnych koreňov
úplne zastavili. Parametre nutačných pohybov preto nebolo možné relevantne detegovať
a vyhodnotiť.
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Abstrakt
Adenokarcinóm obličiek je nádorové ochorenie, ktoré je charakteristické inaktiváciou VHL génu.
Následkom tejto inaktivácie je akumulácia HIF-1α a expresia hypoxiou indukovaných génov, ku ktorým patrí aj
erytropoetín. V našej štúdii sme zisťovali expresiu erytropoetínu a jeho receptora metódou RT-PCR. Následne
sme stanovili expresiu fosforylovaného transkripčného faktoru (pySTAT3) a Bcl-2 pomocou metódy Western
blot. Tieto dva proteíny môžu byť súčasťou erytropoetínovej signálnej dráhy, ktorá môže mať významnú úlohu v
onkogenéze adenokarcinómu obličiek. Výsledky ukázali, že génová expresia erytropoetínu v nádore bola vyššia
ako v kontrole, avšak tieto zmeny neboli signifikantné. Sledovali sme aj trend znižovania génovej expresie
erytropoetínového receptora. Naše výsledky však nepotvrdili nadmernú fosforyláciu STAT3 v tumorových
tkanivách. Napriek tomu, sme sledovali zvýšenú expresiu antiapoptotického proteínu Bcl-2. Z našej práce
vyplýva, že zvýšená expresia Bcl-2 zabezpečuje nádoru rezistenciu voči apoptóze, ktorá však nebude
sprostredkovaná erytropoetínovou signálnou dráhou.

Kľúčové slová: adenokarcinóm obličiek; erytropoetín; erytropoetínový receptor; pySTAT3; Bcl-2.

Úvod a formulácia cieľa
Adenokarcinóm obličiek (RCC – renal cell carcinoma) patrí medzi desať najčastejšie
sa vyskytujúcich nádorových ochorení v Európe. Slovensko bolo v roku 2008 zaradené medzi
sedem európskych krajín s najvyšším výskytom tohto nádorového ochorenia (1). Najčastejším
histologickým podtypom je svetlobunkový adenokarcinóm obličiek, ktorý vzniká v dôsledku
inaktivácie VHL tumorsupresorového génu, umiestnenom na chromozóme 3p25 (2, 3).
Proteín VHL je súčasťou ubikvitínligázového komplexu a umožňuje degradáciu HIF1α v prítomnosti kyslíka (4). V svetlobunkovom adenokarcinóme obličiek v dôsledku mutácie
VHL tumorsupresorového génu dochádza k zvýšeniu expresie HIF-1α (5). Akumulovaný
HIF-1α vytvára komplex s HIF-1β, viaže sa na DNA (4) a ovplyvňuje expresiu viacerých
génov ako aj erytropoetínu (Epo) (6). Erytropoetín (Epo) je glykoproteínový hormón
produkovaný obličkami a fetálnou pečeňou, ktorý má úlohu v proliferácii, prežití
a diferenciácii erytroídnych buniek v kostnej dreni (7). Erytropoetínový receptor (EpoR) patrí
do rodiny cytokínových receptorov, ktoré neobsahujú tyrozínkinázovú doménu. K
homodimerizácii a aktivácii EpoR dochádza fosforyláciou Janusovej kinázy 2 (Jak2), ktorá
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fosforyluje jeho tyrozínové zvyšky ako aj proteíny, ktoré sa na receptor naviažu
prostredníctvom SH2 doménoy (8). Kirito a kol. dokázali, že fosforyláciou tyrozínového
zvyšku (Y732) erytropoetínového receptora dochádza k aktivácii STAT3 v ľudskej
leukemickej bunkovej línii závislej od erytropoetínu (UT7/Epo) (9).
Signálny transduktor a aktivátor transkripcie 3 (STAT3) je transkripčný faktor, ktorý
sa nachádza v cytoplazme buniek v latentnej forme. Vplyvom extracelulárnych signálov
dochádza k jeho aktivácii prostredníctvom fosforylácie na tyrozínovom zvyšku 705 (Y705)
(10, 11). Fosforylovaný STAT3 vytvára diméry, premiestňuje sa do jadra a väzbou na
špecifickú sekvenciu DNA ovplyvňuje transkripciu génov bunkového cyklu (11, 12). STAT3
je zapojený aj do regulácie apoptózy ako transkripčný aktivátor génov bcl-XL, bcl-2,
survivínu, mcl-1, ktoré majú úlohu v potlačení apoptózy (13).
Naším cieľom bolo určiť expresiu erytropoetínu, erytropoetínového receptora a zistiť
ako ovplyvňujú fosforyláciu STAT3 a následne expresiu Bcl-2 vo vzorkách RCC, pretože
práve táto signálna dráha sa môže zúčastňovať procesu onkogenézy adenokarcinómu obličiek.

Materiál a metódy
V našej práci sme použili vzorky 8 pacientov so svetlobunkovým adenokarcinómom
obličiek (tab. 1), ktoré boli odobraté po radikálnej nefrektómii vykonanej na Urologickej
klinike JLF UK v Martine. Z obličky každého pacienta bolo odobraté nádorové tkanivo a
zdravo sa javiace tkanivo, ktoré sme použili ako kontrolu. Po odobratí boli vzorky zmrazené
v tekutom dusíku a uchované v mrazničke pri -80°C. Pacienti boli rozdelení do skupín T1-T2
a T3-T4 podľa TNM klasifikácie a do skupín G1-G2 a G3-G4 podľa Fuhrmanovej
nukleárneho gradingu.
Tab. 1. Charakteristika pacientov s adenokarcinómom obličiek
Označenie
pacienta
161
165
169
175
177
179
185
186

vek

oblička

TNM

58
60
64
61
70
56
69
63

L
L
L
L
P
L
L
P

T3a
T3a
T4
T3a
T1b
T1b
T1a
T1a

Fuhrmanovej
grading
G3
G2
G4
G4
G4
G2
G2
G1

pohlavie
M
M
M
F
F
M
M
F
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Expresiu proteínov Bcl-2 a pySTAT3 sme stanovili pomocou metódy Western blot.
Vzorky sme zhomogenizovali a zo získaného homogenátu sme stanovili celkové množstvo
proteínov prostredníctvom Lowryho metódy. Vzorky rovnakej koncentrácie sme naniesli na
14 % gél a SDS-PAGE elektroforézou odseparovali proteíny podľa ich veľkosti (pri napätí
100 V). Separované proteíny sme preniesli na PVDF membránu (Millipore, U.S.) pomocou
blotovacieho sendviča pri prúde 300 mA. Membránu sme zafarbili farbičkou Ponceau S
(Serva, Nemecko). Na imunodetekciu proteínov sme použili primárne protilátky anti-Bcl-2
a anti-pySTAT3 (1:1000, BD Biosciences, U.S.) a sekundárnu protilátku anti-mouse značenú
peroxidázou (Jackson ImmunoResearch Laboratories, U.S.). Na vizualizáciu proteínov sme
použili chemiluminiscenčný Pierce ECL kit (Thermo Scientific, U.S.). Signál zachytený na
filme bol vyhodnotený programom OptiQuantom. Štatistické vyhodnotené bolo vykonané
Kruskal-Wallis testom. Výsledky sme uviedli ako priemer ± SEM. Považovali sme za
signifikantné tie hodnoty, ktorých P<0.05.
Metóda RT-PCR bola použitá na stanovenie expresie Epo a EpoR. Zo vzoriek
kontrolného aj tumorového tkaniva sme vyizolovali RNA a následne reverznou transkripciou
sme prepísali vyizolovanú RNA na cDNA použitím High capacity cDNA reverse transription
kit with RNAse inhibitor (Applied Biosystems, U.S.). Samotnú expresiu sme vyhodnotili
ΔΔCT metódou, pričom sme vzorky normalizovali na housekeeper gén (HPRT). Výsledky
sme štatistický vyhodnotili Mann-Whitney testom. V práci sme ich uviedli ako priemer ±
SEM. Považovali sme za signifikantné tie hodnoty, ktorých P<0.05.

Výsledky a diskusia
Yasuda a kol. skúmali rôzne malígne ľudské bunkové línie a zistili, že väčšina z nich
ako odpoveď na hypoxický stimul exprimovala erytropoetín a jeho receptor (14). Na základe
zvýšenej erytropoetínovej expresie v malígnych bunkových líniách vznikol predpoklad, že
erytropoetín môže mať úlohu v angiogenéze a raste nádorov (15). Papworth a kol. ukázali na
zvýšenú expresiu Epo a EpoR v RCC (16), i keď iba v 1-5 % prípadov táto zvýšená expresia
súvisela so zvýšením erytrocytózy (6), na základe čoho sa predpokladá, že Epo môže mať
dôležitú úlohu v tumorigenéze RCC. Naše výsledky poukazujú na vyššiu génovú expresiu
Epo v nádorových vzorkách v porovnaní s kontrolnými tkanivami, avšak toto zvýšenie nebolo
signifikantné (obr. 1A). Na rozdiel od zistenia Papworth a kol., génová expresia EpoR bola
v nádorových vzorkách nižšia ako v kontrolných, i keď nešlo o signifikantné zníženie
expresie EpoR (obr. 1B). Je známe, že expresia erytropoetínoveho receptora je závislá od
koncentrácie erytropoetínu a že v prípade dozrievajúcich erytroídnych buniek ako aj
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myoblastov dochádza k downregulácii EpoR (17). Predpokladáme, že v našej práci táto
downregulácia mohla byť spôsobená adaptáciou receptoru na zvýšenu koncentráciu Epo,
prostredníctvom spätnej väzby .

B

Erythropoietin (EPO)

EPOR/ HRPT (%)

Epo/HRPT
(%)
Expresia
Epo/HPRT
(%)

60

40

20

0

Kontrola

Tumor

n=8

n=8

Erythropoietin receptor (EPOR)

Erytropoetínový receptor (EpoR)

Erytropoetín (Epo)

EpoR/HRPT
(%)(%)
Expresia
EpoR/HPRT

A

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Kontrola
n=8

Tumor
n=8

Obr. 1. Sledovanie génovej expresie erytropoetínu (A) a erytropoetínového receptora (B), v kontrolných
a nádorových vzorkách, prostredníctvom RT-PCR metódy. Výsledky znázornené ako priemer ± SEM

Nadmerná aktivácia STAT3 bola zistená vo viacerých nádorových ochoreniach, najmä
kolorektálnom karcinóme, karcinóme prsníka a pankreasa (18, 19, 20). Horiguchi a kol.
ukázali, že aktivácia STAT3 bola zvýšená v bunkových líniách renálneho karcinómu, na
základe čoho vznikol predpoklad, že STAT3 môže mať dôležitý vplyv na rozvoj renálneho
karcinómu (21). V našej práci sme nezaznamenali zmenu v stupeni fosforylácie STAT3 (obr.
2A). Expresia antiapoptotického proteínu Bcl-2 (obr. 2B) metódou Western blot vo vzorkách
adenokarcinómu obličiek bola signifikantne zvýšená v porovnaní s kontrolnými vzorkami
(P<0.05). Táto zvýšená expresia bola zaznamenaná aj v predchádzajúcich štúdiách Huang.
a kol., ktorí skúmali vzorky renálneho karcinómu ako aj bunkové línie renálného karcinómu
(22). Keďže sa bunky adenokarcinómu obličiek, rovnako ako aj ostatné nádorové bunky,
vyznačujú schopnosťou prežívania a rezistenciou voči apoptóze, zvýšená expresia tohto
antiapoptotického proteínu je opodstatnená. Následne sme sledovali ako sa jeho expresia
menila v závislosti od TNM klasifikácie a Fuhrmanovej nukleárneho gradingu. V nádorových
vzorkách rozdelených podľa TNM klasifikácie, ktorá určuje štádium nádoru na základe jeho
veľkosti, nebolo zistené signifikantné zvýšenie expresie proteínu Bcl-2 (obr. 3A). Pri
sledovaní expresie proteínu Bcl-2 v nádorových vzorkách, ktoré boli klasifikované na základe
Fuhrmanovej nukleárneho gradingu, taktiež nebolo zistené signifikantné zvýšenie jeho
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expresie v porovnaní s kontrolnými vzorkami (obr. 3B). Furmanovej nukleárny grading je
dôležitým ukazovateľom stupňa nádoru na základe morfológických zmien buniek. Hoci bola
expresia proteínu Bcl-2 v nádorových vzorkách vzhľadom ku kontrole signifikantne zvýšená,
nezistili sme závislosť medzi expresiou tohto proteínu a TNM štádiom, ako aj Fuhrmanovej
nukleárnym gradingom.

A

B
Bcl2

200

*

300

Relatívna expresia
Relatívna
expresia
Bcl-2Bcl-2
(%) (%)
proteínu

Relatívna expresia
Relatívna expresia
pySTAT3 (%)
proteínu pySTAT3 (%)

pySTAT3

150
100
50

200

100

0

0

Kontrola
n=8

Tumor

Kontrola

Tumor

n=8

n=8

n=8

Obr. 2. Relatívna expresia proteínov pySTAT3 (A) a Bcl-2 (B) v kontrolných (100%) a nádorových vzorkách
(výsledky znázornené ako priemer ± SEM, * P<0.05 vs. kontrola)

B
A

TNM klasifikácia

Fuhrmanovej nukleárny grading
400

Relatívnaexpresia
expresia
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Bcl-2
(%)(%)
proteínu
Bcl-2

Relatívna expresia
expresia
Relatívna
Bcl-2
(%) (%)
proteínu
Bcl-2

400
300
200
100

300
200
100
0

0

Kontrola

T1-T2

T3-T4

Kontrola

G1-G2

n=8

n=4

n=4

n=8

n=4

G3-G4
n=4

Obr. 3. Relatívna expresia proteínu Bcl-2 v kontrolných a nádorových (G1-G2, G3-G4, T1-T2, T3-T4) vzorkách
podľa TNM klasifikácie (A) a Fuhrmanovej gradingu (B) (výsledky znázornené ako priemer ± SEM)

Záver
Expresia nami sledovaného antiapoptotického proteínu Bcl-2, ktorá by mala byť
regulovaná transkripčným faktorom pySTAT3, bola signifikantne zvýšená. Avšak
nezaznamenali sme zvýšenú fosforyláciu STAT3 a taktiež sme nesledovali zvýšenú expresiu
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Epo a EpoR na mRNA úrovni, preto predpokladáme, že na upregulácii Bcl-2 sa podieľala iná
signálna dráha. Výsledky tejto štúdie sú predbežné a do budúcnosti budeme zvyšovať počet
analyzovaných vzoriek získaných z pacientov s RCC.
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Bionómia a výskyt druhu Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866)
(Diptera, Cecidomyiidae) na Slovensku
Katarína Štefaničáková, Sarbinaz Aimbetova
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovensko; katka.stefanicakova@gmail.com

Abstrakt
Práca prináša nové faunistické údaje o výskyte invázneho druhu Dasineura gleditchiae (Osten Sacken,
1866) (Diptera, Cecidomyiidae) na 36-tich lokalitách Slovenska. Druh sa aj v našich podmienkach špecializuje
výhradne na drevinu Gleditsia triacanthos Linnaeus. Výsledky pozorovania vývinového cyklu na našom území
sa prevažne zhodujú s poznatkami ostatných krajín Európy, čo potvrdzuje flexibilitu inváznych druhov hmyzu.

Kľúčové slová: Dasineura gleditchiae; Gleditsia triacanthos; bionómia; výskyt; Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Pôvodný areál rozšírenia druhu Dasineura gleditchiae sa nachádza na území Severnej
Ameriky [3]. Prvý údaj o prítomnosti hálok na listoch Gleditsia triacanthos v Európe
zaznamenali v Holandsku v roku 1975 [2]. Na Slovensku dokumentuje prvý nález druhu
Hrubík v Nitre [1].
D. gleditchiae je monofágny druh viazaný výhradne na listy parkovej dreviny G.
triacanthos. Larvy D. gleditchiae deformujú listy do tvaru strukovitých hálok, čím sa
zmenšuje celková asimilačná plocha koruny stromu. Z hospodárskeho hľadiska hálky znižujú
dekoratívnu funkciu tejto parkovej dreviny [4].
Nakoľko je druh významným fytosúgom introdukovanej dreviny, rozhodli sme sa
preskúmať jeho bionómiu v našich podmienkach. Podľa pozorovaní uskutočnených v Nitre v
roku 2008, výskyt hálok bol na listoch dreviny G. triacanthos zriedkavý (ad verb Kollár). Na
základe tohto faktu sme chceli zhodnotiť vývoj invázie druhu D. gleditchiae na našom území.

Materiál a metódy
Pozorovanie vývinového cyklu D. gleditchiae v našich podmienkach sme uskutočnili
v roku 2011 na ôsmich lokalitách (Tab. 1) od konca apríla až do polovice júla 2011. Na
identifikáciu prítomnosti druhu sme používali Moerickeho misky, monofilové vrecká
a fotoaparát. Následne sme v laboratórnych podmienkach zakladali chov a usmrtené jedince
sme fixovali v 96 % etanole.
Údaje o výskyte druhu sme zbierali aj v ďalších mestách Slovenska (tab. 2), ktoré sú
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pomocou programu Corel vyznačené na mape DFS (obr. 1).

Tab. 1 Charakteristika lokalít skúmaných v roku 2011
Č
1
2
3
4
5
6
7
8

lokalita
BA I. - PriF UK, pavilón G, átrium
BA II. - Botanická záhrada
BAIII. - Cintorín Slávičie údolie
BA IV. - Fialkové údolie
BA VI. - Sasinkova ulica
BA - Rusovce, Rusovský park
Horné Srnie - Park
Nemšová - Sobotište

DFS
7868
7869
7074
-

N.
48° 08´ 83,2´´
48° 14´ 83,9´´
48° 09´ 45,3´´
48° 14´ 40,0´´
48° 09´ 01,7´´
48° 03´ 17,3´´
48° 59´ 48,9´´
48° 58´ 20,0´´

E.
17° 03´ 84,7´´
17° 07´ 23,0´´
17° 04´ 07,0´´
17° 09´ 14,1´´
17° 07´ 29,6´´
17° 09´ 14,1´´
18° 06´ 11,7´´
18° 06´ 63,0´´

E
190
144
185
172
139
140
234
230

B
1
1
1
1
2
1
1
3

S
3
3
15
1
62
6
2
10

Legenda:
Údaje GIS: N. – zemepisná šírka, E. – zemepisná dĺžka, E – nadmorská výška ( m nm)
B – biotop: 1 - parky alebo iné, človekom upravované, areály, 2 - stromoradie pri ceste, 3 - zbujnený háj
S – súčet stromov G. triacanthos

Výsledky a diskusia
Listy dreviny G. triacanthos zakladajú púčiky koncom marca - začiatkom apríla. Vývin
druhu D. gleditchiae začína koncom apríla v čase, keď sú konáre dreviny dostatočne olistené.
Druh preferuje mladšie jedince, predovšetkým listy tohoročných vetiev vyrastajúcich
z kmeňa prvého stupňa, na ktoré samička koncom apríla nakladie početné množstvo vajíčok.
Z nich sa vyliahnu priehľadné larvy, ktoré sa postupne sfarbujú do bielej a na koniec do
tmavooranžovej farby. Vývin lariev po zakuklenie prebieha v hálkach, pričom v jednej hálke
sa vyvíjajú 1 až 4 jedince (modus = 1). Ku konkurencii v rámci jednej hálky pravdepodobne
nedochádza, pretože hálky na konci sezóny zostávajú prázdne. Pred vyletením sa kukla
premiestni na koniec hálky, kde vysunie von 2/3 svojho tela. Po vyletení na tomto mieste
zostáva transparentné exúvium, ktoré odstráni dážď alebo vietor. V prvej polovici júla larvy
z hálok padajú priamo na zem, kde prezimujú a predpokladáme, že na jar sa zakuklia
a následne sa cyklus bude opakovať.
Počas jednej vegetačnej sezóny G. triacanthos sa vyvíja viacero prekrývajúcich sa
generácií, ktoré je ťažké odlíšiť. Na základe doterajších zberov konštatujeme, že počas celého

vegetačného obdobia je v populácií prevaha samičiek.
Všetky preskúmané lokality dostupných stanovíšť drevín G. triacanthos (tab. 2)
preukazujú známky napadnutia jedincami D. gleditchiae (Okrem lokality Ba – Fialkové
údolie. Druh tu bol zaznamenaný len v roku 2010.). Miera napadnutia drevín však
nepresahuje hranicu, ktorá by ohrozila ich životaschopnosť.
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Tab. 2 Lokality drevín Gleditsia triacanthos napadnutých hálkami druhu Dasineura gleditchiae na Slovensku
Kód
OC
120

Orografický celok (OC)
Strážovské vrchy

230
300
360
380
490

Hornonitrianska kotlina
Štiavnicke vrchy
Zvolenská kotlina
Žiarska kotlina
Považské podolie

770
790

Borská nížina
Podunajská rovina

801

Trnavská pahorkatina

803

Žitavská pahorkatina

804

Hronská pahorkatina

805
820

Ipeľská pahorkatina
Východoslovenská rovina

DFS
7174
7175
7277
7677
7481
7478
7074
7468
7867
7868
7870
7969
8074
8275
7372
7572
7671
7774
7875
7877
8278
7878
7696

Mesto
Trenčín
Trenčianske Teplice
Bojnice
Hronský Beňadik
Zvolen
Hliník nad Hronom
Horné Srnie
Nemšová
Moravský sv. Ján
Bratislava – Devín
Bratislava
Bernolákovo
Bratislava - Rusovce
Nové Zámky
Komárno
Piešťany
Hlohovec
Trnava
Nitra
Vráble
Levice
Kamenica nad Hronom
Štúrovo
Demandice
Malý Kamenec

Lokalita (B)
Areál fakult. nemocnice (1)
Mestský park (1)
Kúpalisko Čajka (1)
PR Klíča (3)
Arborétum (1)
Areál materskej školy (1)
Park (1)
Sobotište (3)
Žel. stanica (2)
Areál rím.-kat. kostola (1)
PriF UK – Geol. átrium (1)
Botanická záhrada (1)
Cintorín Slávičie údolie (1)
Fialkové údolie (1)
Medická záhrada (1)
Sasinkova ulica (2)
Sad Janka Kráľa (1)
Súťažná ulica (2)
Gróbska ulica (2)
Rusovský park (1)
Park při žel. stanici (1)
Cintorín (1)
Park na kúpeľ. ostrove (1)
Mestský zámocký park (1)
Park oproti OC LIDL (1)
Brána A. Bernoláka (1)
Mestský park (1)
Cesta popri rieke (2)
Nábrežie mládeže (2)
Sídlisko Lúky (2)
Popri ceste (2)
Mestský park (1)
Zemianska usadlosť (3)
nešpecifikované (2)
nešpecifikované (2)
Vrch Tarbucka (3)

Legenda:
B – biotop: 1 - parky alebo iné, človekom upravované, areály, 2 - stromoradie pri ceste, 3 - zbujnený háj
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Obr. 1 Výskyt invázneho druhu Dasineura gleditchiae na Slovensku

Záver
Populácia druhu D. gleditchiae sa na našom území samovoľne rozširuje. Dôvodom
môže byť vysádzanie dreviny G. triacanthos popri cestách, ktoré vytvárajú biokoridor pre
hmyz. Otázkou zostáva, či expanzia tohto invázneho druhu má potenciál ovplyvniť pôvodnú
entomofaunu Slovenska.
V súčasnosti je náš výskum zameraný na analýzu entomofauny introdukovanej
dreviny G. triacanthos. Osobitný dôraz kladieme na zistenie komplexu prirodzených
nepriateľov (predovšetkým parazitoidov) s možnosťou ich využitia v prípadnej biologickej
ochrane tejto okrasnej dreviny.
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Štruktúrna variabilita koreňov topoľa (Populus spp.) po ovplyvnení
zinkom
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Abstrakt
Rýchly rast, veľká produkcia biomasy, ako aj veľká druhová a klonálna variabilita predurčuje
využitie rodu topoľ (Populus spp.) vo fytoremediačných technikách zameraných na dekontamináciu znečisteného
životného prostredia rôznymi toxickými prvkami, vrátane zinku (Zn). Napriek tomu, že Zn patrí medzi esenciálne
prvky nevyhnutné pre správny rast a vývin rastlín, vo vysokých koncentráciách sa stáva pre ne toxickým. Jedným
zo spôsobov ako regulovať nekontrolovaný vstup látok do rastlinných pletív je tvorba apoplazmických bariér –
Casparyho pásika a suberínovej lamely v endoderme a exoderme koreňa. Cieľom tohto príspevku je opísať a
porovnať anatomické zmeny vo vývine endodermálnych apoplazmických bariér a vodivých pletív xylému
v koreňoch troch rôznych druhov topoľov Populus x euramericana (Dode) Guinier klon I-214; Populus
deltoides L. klon Lux a Populus alba L. klon Villafranca rastúcich v kontrolných podmienkach a v prostredí so
zvýšenou koncentráciou zinku.

Kľúčové slová: Casparyho pásik; endoderma; koreň; suberínová lamela; topoľ; xylogenéza; zinok.

Úvod a formulácia cieľa
Pôda a voda sú zdroje, ktoré nepretržite využíva celé ľudstvo. So vzrastajúcou
antropogénnou aktivitou sú tieto zdroje znehodnocované a znečisťované. Znečistenie
prostredia predstavuje veľký problém, preto sa hľadajú spôsoby, ako by sa toto
nebezpečenstvo znížilo. Ekonomicky a ekologicky výhodné riešenie je použitie rastlín,
označované pojmom fytoremediácie. V každej rastline funguje rozdielny mechanizmus na
základe ktorého dokážu rastliny akumuláciou, degradáciou alebo stabilizáciou znižovať
stupeň znečistenia v prostredí [1].
Vďaka rýchlemu rastu, bohatému koreňovému systému a veľkej produkcii biomasy sa
pozornosť výskumu drevín upriamuje na rýchlorastúce druhy. Sledujú sa tiež schopnosti
prijímať a akumulovať toxické látky a reagovať a odolávať vyššiemu stupňu znečistenia.
Vhodnými kandidátmi pre využitie vo fytoremediáciách sú druhy z čeľade Salicaceae a ich
hybridy a klony [2].
Jedným z prvkov, ktorých koncentrácia v prostredí sa v poslednom období značne
zvyšuje, je zinok. Zinok patrí síce medzi esenciálne prvky a v koncentrácii 15-20 mg.kg-1 je
nevyhnutný pre správny rast a vývin rastlín, no vo vysokých koncentráciách sa stáva pre
rastliny toxickým [3]. Aby sa rastliny chránili a boli schopné prežiť v nepriaznivých
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podmienkach, vytvorili si mechanizmy, ktoré zabraňujú nekontrolovanému vstupu látok do
rastlinných pletív. Jedným zo spôsobov je tvorba apoplazmických bariér – Casparyho pásika
a suberínovej lamely v endoderme a exoderme koreňa [4, 5].
Cieľom práce bolo zistenie rozdielov v zakladaní apoplazmických bariér a lignifikácii
xylémových elementov, štruktúr ktoré súvisia s reguláciou príjmu a transportu látok,
v koreňoch troch rôznych druhov a klonov topoľa vplyvom zvýšenej koncentrácie Zn.

Materiál a metódy
Predpestované a zakorenené odrezky topoľov Populus x euramericana (Dode) Guinier
klon I-214 ; Populus deltoides L. klon Lux a Populus alba L. klon Villafranca boli umiestnené
do plastových nádob obsahujúcich expandované ílové médium (Agrileca) a rástli v
modifikovanom Hoaglandovom roztoku obsahujúcom 1 µM Zn (kontrola) a v Hoaglandovom
roztoku obsahujúcom 1 mM Zn (Zn). Zinok bol pridaný vo forme Zn(NO3)2 · 6H2O. Rastliny
rástli 21 dní v kontrolovaných kultivačných podmienkach pri teplote 23/18 °C deň/noc,
vlhkosti vzduchu 65-70 % a fotoperióde 16 h svetlo / 8 h tma.
Po troch týždňoch boli z rastlín odobraté adventívne korene a zafixované v 100%
metanole pre ďalšie spracovanie. Pre zistenie zmien v zakladaní apoplazmických bariér v
endoderme koreňa sme zhotovili sériu ručných rezov, ktoré sme vizualizovali použitím
fluorescenčných farbív. Casparyho pásik sme vizualizovali pomocou 0,1% Berberín
hemisulfátu a 1% anilínovej modrej. Suberínovú lamelu sme farbili 0,01% Fluorol yellow 088
[6]. Zmeny vo vývine xylémových elementov sme zaznamenali farbením ručných rezov
pomocou 2% floroglucinolu a 20% HCl. Pripravené preparáty sme pozorovali pomocou
fluorescenčného mikroskopu Zeiss Axioskop 2+ (Zeiss, Germany).

Výsledky a diskusia
Zistili sme, že vzdialenosť diferenciácie Casparyho pásika (CP) varíruje medzi
jednotlivými druhmi a ich klonmi v kontrolných podmienkach. Pri druhu P. deltoides sa CP
vyvíja oveľa bližšie k apexu ako pri ďalších dvoch pozorovaných druhoch topoľa (Tab. 1).
Po aplikácii Zn nebol pozorovaný rozdiel vo vývine CP v porovnaní s kontrolou pri druhu P.
deltoides. Pri ďalších dvoch sledovaných druhoch sa na rozdiel od kontroly vplyvom zvýšenej
koncentrácie Zn CP vyvinul bližšie pri apexe koreňa. Výraznejší posun vo vývine CP smerom
k apexu koreňa (takmer 66 %) bol zaznamenaný pri P. x euramericana, než pri P. alba, kde sa
hranica vývinu CP posunula v porovnaní s kontrolnými podmienkami o cca 26 % (Tab. 1).
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Tab. 1 Vývin apoplazmických bariér v koreňoch rôznych druhov topoľov (Populus spp.) pestovaných
v kontrolných podmienkach (1µM Zn) a v podmienkach vyššej koncentrácie Zn (1mM).
Casparyho pásik
[mm od apexu]
Kontrola

9,2

Suberínová lamela
(začiatok)
[mm od apexu]
37,9

Zn

4,0

10,8

26,4

Kontrola

2,0

18,8

70,0

Zn

2,0

12,9

101,8

Kontrola

9,3

47,1

90,0

Zn

6,7

30,9

73,3

Druh
P. x euramericana
klon I-214

P. deltoides
klon Lux

P. alba
klon Villafranca

Suberínová lamela
(kompletná)
[mm od apexu]
65,0

Podobne ako pri CP, vzdialenosť začiatku depozície, ako aj hranica kompletne
vyvinutej suberínovej lamely (SL) v endoderme koreňa varíruje medzi jednotlivými druhmi
v kontrolných podmienkach (Tab. 1). Pri P. deltoides začína proces suberinizácie
endodermálnych buniek relatívne bližšie k apexu koreňa v porovnaní s ostatnými dvoma
sledovanými druhmi. To pravdepodobne súvisí s relatívne skorším zakladaním CP v koreni
tohto druhu. V kontrolných podmienkach endodermálne bunky kompletne suberinizujú
približne v rovnakej vzdialenosti od apexu pri P. deltoides a P. x euramericana a najďalej od
apexu koreňa sa nachádza hranica kompletne vyvinutej suberínovej lamely pri druhu P. alba
(Tab. 1). Je známe, že zvýšená koncentrácia niektorých ťažkých kovov ovplyvňuje vývin
apoplazmických bariér v koreni. Predpokladá sa, že posun vývinu bariér smerom k apexu
koreňa súvisí so snahou rastliny eliminovať príjem nežiaducich polutantov [7,8,9]. V našich
experimentoch sme zistili, že vplyvom zvýšenej koncentrácie Zn sa SL v endoderme koreňa
pri dvoch druhoch topoľa (P. alba a P. x euramericana) vytvára bližšie pri apexe koreňa ako
v kontrolných podmienkach. Avšak pri druhu P. deltoides sme pozorovali opačný efekt (Tab.
1). Oddialenie vývinu SL vplyvom Zn, ako aj simultánneho pôsobenia Cd a Zn, od apexu
koreňa nedávno pozorovali Vaculík a kol. [10] pri klone vŕby rakytovej (Salix caprea L.)
pochádzajúcom z oblasti znečistenej ťažkými kovmi. Naopak, pri inom klone rovnakého
druhu pochádzajúceho z neznečistenej oblasti sa apoplazmické bariéry vplyvom Zn a Cd
vyvíjali bližšie pri apexe. Podobne ako Vaculík a kol. [10] predpokladáme, že posun vo
vývine apoplazmických bariér pri niektorých druhoch (klonoch) smerom distálne od apexu
koreňa má priamy súvis s akumuláciou a translokáciou kovov z koreňa do nadzemných častí.
Podľa Zacchini a kol. [11] sa P. deltoides klon Lux vyznačuje zvýšenou akumuláciou
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niektorých ťažkých kovov v nadzemných častiach, čo by mohlo mať súvis s oddialeným
vývinom apolpazmických bariér od apexu, ako sme pozorovali aj v našich experimentoch.
Overenie týchto skutočností, ako aj pochopenie mechanizmu vývinu apoplazmických bariér
v tomto druhu a klone topoľa, vyžaduje ďalšie štúdium.
Popri zmenách vo vývine apoplazmických bariér sme sledovali aj vplyv Zn na
lignifikáciu xylémových elementov v koreni. Zistili sme, že Zn posúva lignifikáciu
protoxylémových a metaxylémových elementov, ako aj tvorbu sekundárneho xylému bližšie
k apexu koreňa oproti kontrolným rastlinám vo všetkých troch druhoch topoľov.
Najvýraznejšie rozdiely v lignifikácii sme pozorovali pri druhu P. x euramericana, zatiaľ čo
pri druhu P. deltoides boli rozdiely minimálne (Tab. 2). Je známe, že Cd urýchľuje
dozrievanie koreňa vrátane vývinu xylémových ciev v reďkovke [12]. Podobne, urýchlenú
lignifikáciu protoxylémových elementov spôsobenú prítomnosťou Cd v médiu pozorovali aj
Schützendübel a kol. [13], ako aj Ďurčeková a kol. [14]. Urýchlenie lignifikácie metaxylému
pôsobením rôznych environmentálnych stresorov, vrátane ťažkých kovov, pozorovali pri
jačmeni Valentovičová a kol. [15].

Tab. 2 Lignifikácia xylémových elementov v koreňoch rôznych druhov topoľov (Populus spp.)
pestovaných v kontrolných podmienkach (1µM Zn) a v podmienkach vyššej koncentrácie Zn (1mM).
Druh
P. x euramericana
klon I-214

P. deltoides
klon Lux

P. alba
klon Villafranca

Kontrola

Protoxylém
[mm od apexu]
8,8

Metaxylém
[mm od apexu]
22,4

Sekundárny xylém
[mm od apexu]
52,3

Zn

2,0

4,4

17,7

Kontrola

1,8

3,6

60,0

Zn

1,5

3,5

47,5

Kontrola

8,0

16,9

76,0

Zn

5,7

11,1

41,7

Záver
Z našich experimentov vyplýva, že vývin apoplazmických bariér v endoderme koreňa
(Casparyho pásik a suberínová lamela) varíruje medzi tromi sledovanými druhmi rodu
Populus pestovanými v kontrolných podmienkach. Po vplyve zvýšenej koncentrácie Zn došlo
pri dvoch sledovaných druhoch topoľov (P. x euramericana a P. alba) k posunu vývinu
apoplazmických bariér a lignifikácii xylémových elementov smerom k apexu koreňa, kým pri
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druhu P. deltoides sme zaznamenali iba minimálne rozdiely. Predpokladáme, že variabilita
v štruktúre koreňov topoľov súvisí s toleranciou jednotlivých druhov a klonov na zvýšený
obsah Zn v prostredí. Overenie tejto hypotézy bude predmetom našej ďalšej práce.
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Antivírusový účinok vybraného typu soforolipidu a chinolónu na replikáciu
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Abstrakt
Na modeli myšacieho gamaherpesvírusu MHV-68 sme sledovali inhibičný účinok vybraného typu
soforolipidu a chinolónu v sytéme in vitro. Skúmané látky s potenciálnym antivírusovým účinkom sme titrovali
spolu s MHV na troch bunkových líniách: VERO, BHK-21 a NIH 3T3, v štyroch modifikáciách. Obe látky
preukázali inhibíciu replikácie MHV na všetkých troch bunkových líniách. Pri koncentrácii 250 µg/ml vybraného
typu soforolipidu bola dokázaná inhibícia o 1 log10. Nižšia koncentrácia 125 µg/ml testovaného soforolipidu
preukázala viditeľnú, ale len mierne zníženú replikáciu vírusu. Derivát chinolónu zabránil množenie myšacieho
herpetického vírusu taktiež o1 log10. Vo všetkých modifikáciách boli získané obdobné výsledky s výnimkou
jednej, kde tento variant nepreukázal žiadnu antivírusovú schopnosť oboch látok.

Kľúčové slová: MHV-68; soforolipid; chinolón; antivírusový účinok; VERO; BHK-21; NIH 3T3

Úvod a formulácia cieľa
Potreba liečiť vírusové infekcie nás núti neustále rozširovať počet doposiaľ
existujúcich látok s antivírusovým účinkom. Na mnohých pracoviskách sa syntetizujú nové
látky, ktoré by mohli byť zaujímavé z hľadiska ich biologickej aktivity ako napríklad
soforolipidy a chinolóny.
V roku 1976 na Katedre všeobecnej a aplikovanej virológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave bol objavený nový myšací herpetický vírus (MHV) [1].
Po osekvenovaní celého genómu prototypového kmeňa MHV-68 sa potvrdila kolinearita a
homológia s vírusom Epsteina a Barrovej a HHV-8, ktorý je spájaný s Kaposiho sarkómom
[2]. Keďže ľudské gamaherpesírusy sú limitované nedostatkom in vitro ako aj in vivo
systémov, MHV-68 poskytuje excelentný model pre skúmanie infekcie gamaherpesvírusmi
s cieľom vyvinúť účinnú vakcínu a novú chemoterapiu [3, 4].
Soforolipidy sú biologické produkty nepatogénnych kvasiniek. Patria medzi povrchovo
aktívne glykolipidy. Preukazujú štrukturálnu podobnosť s glykolipidmi v membráne cicavčích
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buniek, ktoré sa podieľajú na procesoch signalizácie, onkogenéze a diferenciácie. Indukcia
diferenciácie už bola preukázaná aj pri soforolipidoch [5]. Vďaka ich povrchovo aktívnej
a emulzifikačnej aktivite majú soforolipidy široké využitie od ropného priemyslu cez
potravinárstvo, kozmetiku, farmáciu, v pracích prostriedkoch až po bioremediáciu.
V súčasnosti je známe široké spektrum biologicky aktívnych chinolónov. Vo
všeobecnosti patria do skupiny antibakteriálnych chemoterapeutík, avšak vykazujú aj
antituberkulóznu, imunostimulačnú, antiparazitickú, antifungálnu, antikarcinogénnu, ako aj
antivírusovú aktivitu. Všetky vysoko aktívne chinolóny majú vo svojej štruktúre atóm fluóru,
ktorý v kombinácii s vhodnými substituentami podstatne zvyšuje ich biologickú aktivitu [6].
Cieľom práce bolo najprv zistiť toxicitu skúmaných látok na bunkových kultúrach a po
výbere vhodnej koncentrácie sledovať ich efekt na množenie myšacích gamaherpetických
vírusov v systéme in vitro. Pomocou klasickej titrácie kvantifikovať replikáciu MHV za
prítomnosti vyšetrovaných látok v rôznych modifikáciách. Pre lepšiu vizualizáciu metódy
potom použiť plakovú titráciu s farbením kryštalickou violeťou.

Materiál a metódy
Vírus: Myšací lymfotropný gamaherpesvírus: prototypový kmeň MHV-68 (Murid
herpesvirus 4, Rhadinovirus, Gamaherpesvirinae, Gamaherpesviridae, Herpesvirales) [7].
Testované látky s potenciálnym antivírusovým účinkom:
sophorolipid-linoleic acid crude form (SLLA) je biologicky povrchovo aktívny glykolipid.
SLLA (1 mg/ml v H20) – riedený v DMEM s 3% FBS na koncentrácie 250µg/ml a 125 µg/ml.
Kyselina

6,7-difluór-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová

je

derivát

chinolónu

a koncentrácia 0,05 mg/ml nepreukázala toxicitu na bunkovej kultúre.
Stabilné bunkové línie: VERO, BHK-21 a NIH 3T3.
Klasická titrácia: pomocou metódy klasickej titrácie sme sledovali a kvantifikovali
antivírusový účinok oboch skúmaných látok na replikáciu MHV. Použili sme štyri
modifikácie: kokultiváciu vírusu s bunkami aj s testovanou látkou, bunkový monolayer na
ktorý sme pridali vírus spolu s testovanou látkou, vírus inkubovaný 24 hodín s látkou
a následne pridávaný na monolayer a bunky inkubované 24 hod spolu so skúmanou látkou
a následne infikované vírusom. Po päťdňovej inkubácii v termostate pri 370C s 5% CO2 sme
odčítali výsledok a jeho titer sme vyjadrili v TCID50/ml.
Plaková titrácia: po odčítaní klasickej titrácie sme odobrali ICV + ECV a následne
plakovo otitrovali (PFU/ml) s farbením kryštálovou violeťou.
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Výsledky a diskusia
Soforolipid v koncentrácii 250 µg/ml preukázal redukciu MHV o 1 log10 aj pri rôznych
typoch buniek. Koncentrácia soforolipidu 125 µg/ml preukázala viditeľnú, ale len mierne
zníženú replikáciu vírusu. Vo všetkých modifikáciách sme získali obdobné výsledky
s výnimkou poslednej modifikácie, kde sme bunky spolu so skúmanou látkou inkubovali 24
hodín a následne infikovali vírusom. V tomto prípade sme nedokázali žiadnu antivírusovú
schopnosť. Pri použití troch rôznych bunkových línií

a rôznych modifikáciách neboli

markantné rozdiely medzi získanými výsledkami.

Tab. 1 Potvrdenie antivírusového účinku dvoch koncentrácií SLLA na troch bunkových líniách
bunkové línie

VERO

BHK-21

NIH 3T3

retitrácia MHV-68

106 TCID50/ml

106 TCID50/ml

105 TCID50/ml

250 µg/ml SLLA
+MHV-68
125 µg/ml SLLA
+MHV-68

105 TCID50/ml

105 TCID50/ml

104 TCID50/ml

105,5 TCID50/ml

105,5 TCID50/ml

104,5 TCID50/ml

Obr. 1 Retitrácia vírusu metódou klasickej titrácie
MHV-68 na VERO bunkách (titer vírusu 106 TCID50/ml)
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Obr. 2 Sledovanie účinku SLLA rozmnožovania vírusu
metódu klasickej titrácie MHV-68 + 250 µg/ml SLLA
na VERO bunkách (titer vírusu 105 TCID50/ml)

Obr. 3 Porovnanie účinku dvoch koncentrácii SLLA na rozmnožovanie vírusu MHV-68
metódou plakovej titrácie na VERO bukách + SLLA v koncentráciách 125 a 250 µg/ml

V súčastnosti sa plánuje príprava farmakologicky akceptovateľnej formy podávania
účinnej látky experimentálnym zvieratám [8].
Derivát chinolónu zabránil množeniu MHV-68 o 1 log10. V kontrolovanej retitrácii
vírusu sme dokázali titer 105 TCID50/ml v porovnaní s vyšetrovaným chinolónom
v koncentrácii 0,05 mg/ml, ktorý znížil titer vírusu na 104 TCID50/ml.
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Sledovaním antivírusového účinku rôznych látok na replikáciu MHV-68 sa doposiaľ
zaoberala jediná práca [9]. Autori v nej použili rad látok, ktoré sú známe svojim
antiherpetickým potenciálom. Z výsledkov ich práce však vyplynulo, že napriek tomu, že
niektoré potláčali in vitro replikáciu vírusu na VERO bunkách a iné účinne redukovali
mortalitu MHV-68 infikovaných myší, nemusia mať dostatočne účinný efekt na
gamaherpetické infekcie, napriek tomu, že sa pomerne úspešne používajú na liečbu alfaherpetických vírusov.
Preto hľadanie nových látok, ktoré by zabránili rozmnožovaniu onkogénnych
gamaherpesvírusov je stále veľmi aktuálna a bude užitočné v ňom pokračovať.

Záver
Skúmané látky soforolipid a chinolón s potenciálnym antivírusovým účinkom na
vírusy preukázali inhibíciu replikácie modelového gamaherpetického vírusu MHV-68.
U vybraného typu soforolipidu s koncentráciou 250 µg/ml bol dokázaný inhibičný
účinok o 1 log10. Nižšia koncentrácia 125 µg/ml testovaného soforolipidu preukázala
viditeľnú, ale len mierne zníženú replikáciu vírusu.
Derivát chinolónu s netoxickou koncentráciou 0,05 mg/ml zabránil replikácii
myšacieho gamaherpetického vírusu MHV-68 rovnakým spôsobom.
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Cirkadiánne regulovaná génová expresia v tkanive kolorektálneho
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Abstrakt
Na rytmické podmienky striedania svetla a tmy v dôsledku rotácie Zeme sa organizmy prispôsobili
evolúciou biologických rytmov. Cirkadiánne rytmy sú cyklicky sa opakujúce fyziologické procesy, ktoré sú
synchronizovné s 24 hodinovým dňom. Predpokladá sa, že narušenie expresie hodinových génov môže viesť
k poruchám bukového cyklu a k facilitácii nádorovej proliferácie tkanív. V minulosti bolo dokázané funkčné
prepojenie hodinového génu per2 s reguláciou bunkového cyklu. Preto sme sa v našej práci zamerali na
identifikáciu génov regulujúcich bunkový cyklus vo vzťahu k expresii per2 vo vzorkách kolorektálneho
karcinómu. Pomocou RT profiler PCR array system sme identifikovali gény, ktorých expresia pozitívne
a negatívne korelovala s expresiou per2. Expresiu birc5, mre11a a hus1 vo vzorkách nádorového tkaniva a
proximálne a distálne od nádorového tkaniva sme analyzovali pomocou real time PCR. Na základe našich
výsledkov sme identifikovali dva gény (birc5, hus1), ktorých expresia sa v závislosti od stagingu nádoru menila,
čo by mohlo byť prínosné v zlepšení stanovenia prognózy ochorenia.

Kľúčové slová: cirkadiánny systém; kolorektálny karcinóm; per2; birc5; hus1; mre11a.

Úvod a formulácia cieľa
Väčšina biologických dejov vykazuje pravidelné rytmy s dĺžkou periódy trvajúcou od
milisekúnd až po periódu jedného roka. Úlohou cirkadiánneho systému je generovanie
endogénnych cirkadiánnych rytmov s približne 24 hodinovou periódou [1].
Hlavnou

súčasťou

cirkadiánneho

systému

je

centrálny cirkadiánny oscilátor

lokalizovaný v suprachiazmatických jadrách hypotalamu (SCN). Prakticky vo všetkých
tkanivách a orgánoch sa nachádzajú periférne oscilátory, ktoré sú synchronizované signálmi
z SCN [2]. Najdôležitejším synchronizátorom systému je svetlo pôsobiace na SCN
prostredníctvom retiny. Pre správnu funkciu organizmu je nutná vzájomná synchronizácia
všetkých zložiek cirkadiánneho systému. Molekulovou podstatou generovania cirkadiánnych
rytmov u cicavcov sú tzv. spätno-väzobné slučky hodinových génov a transkripčných faktorov
tvorené pozitívnym a negatívnym elementom [3].
U cicavcov reguluje cirkadiánny systém denný rytmus spánku a bdenia, pulzovej
frekvencie, tlaku krvi, sekrécie hormónov a mnoho iných fyziologických a behaviorálnych
procesov [3]. Výskumy posledných rokov implikujú funkčné prepojenie medzi cirkadiánnym
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systémom a bunkovým cyklom. Zistilo sa, že hodinové gény sú zapojené do kontroly
bunkovej proliferácie a expresia kľúčových elementov bunkového cyklu je rytmická [5].
K prechodu medzi fázami bunkového cyklu dochádza v špecifických úsekoch cyklu striedania
dňa a noci [6].
V súčasnej dobe pribúdajú dôkazy o význame cirkadiánnych rytmov z hľadiska rizika
vzniku nádorových ochorení. Zdá sa, že jednou z príčin niektorých nádorových ochorení, príp.
faktorov podporujúcich proliferáciu nádorových buniek, môže byť práve narušenie
cirkadiánnej regulácie. V tomto smere sa veľká pozornosť venuje hodinovému génu per2,
ktorý je kľúčovým komponentom cirkadiánneho systému. Viaceré štúdie naznačujú súvis
medzi dereguláciou per2 a nádorovými ochoreniami [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Spomedzi nádorových ochorení predstavuje kolorektálny karcinóm v súčasnosti jeden
z najvážnejších zdravotných problémov v priemyselne vyspelých krajinách. Je výsledkom
heterogénnej skupiny procesov, ktoré menia biologické charakteristiky kolorektálneho epitelu
v ktorejkoľvek časti čreva. Vzniká ako výsledok poruchy génov regulujúcich rast, prežívanie
a ďalšie správanie buniek hrubého čreva a konečníka [15].
Na základe zistenia, že bunkový cyklus buniek vykazuje približne 24 hodinovú periódu
a štúdií potvrdzujúcich funkčné prepojenie hodinového génu per2 s reguláciou bunkového
cyklu, sme sa v práci zamerali na identifikáciu génov regulujúcich bunkový cyklus vo vzťahu
k expresii per2, ich kvantifikáciu a koreláciu so stagingom kolorektálneho karcinómu.

Materiál a metódy
Pokus bol realizovaný na vzorkách tkaniva humánneho kolorektálneho karcinómu
pacientov oboch pohlaví vo veku 59-85 rokov (priemerný vek 71,88 ± 1,44). Pacienti boli
hospitalizovaní na I. chirurgickej klinike Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, kde boli vystavení svetlu od 6:00 do 21:00 hodiny. Počas operácie boli
pacientom odobraté vzorky tkaniva z proximálnej (≥ 10 cm proximálne od nádoru), distálnej
(≤ 2 cm distálne od nádoru) a nádorovej časti hrubého čreva. Operácie boli vykonané v čase
medzi 10:00-13:00 hodinou. Odobraté vzorky boli uložené v tekutom dusíku a uskladnené pri
teplote – 80°C do analýzy.
Pre potreby štúdie zameranej na analýzu expresie per2 [8] bola RNA izolovaná
z tkanív pomocou Tri–reagentu (MRC, USA) a následne sa pomocou kitu ImProm-II Reverse
Transcription

system

(Promega,

USA)

podľa

návodu

výrobcu

nasyntetizovala

komplementárna DNA (cDNA). Kvôli homogenite sme na analýzu expresie génov bunkového
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cyklu v humánnych vzorkách hrubého čreva použili cDNA nasyntetizovanú za účelom
analýzy génovej expresie per2 v predchádzajúcej štúdii [8].
Na korelačnú analýzu sme použili profesionálne nadizajnované platničky RT profiler
PCR array system (SABiosciences, USA) obsahujúce primery pre 84 génov bunkového cyklu.
Vzorky zo súboru sme rozdelili do dvoch skupín (1. skupina – per2 up-regulované, s17 upregulované; 2. skupina – per2 down-regulované, s17 up-regulované) a podľa návodu sme ich
nariedili na potrebnú koncentráciu. Do každej jamky na platničke, v ktorej už boli prítomné
primery pre jednotlivé gény, sme pridali po 25 µl mastermixu obsahujúceho vzorku. Reakcia
prebiehala v cykléri ABI Prism® 7900HT Sequence Detection System (Applied Biosystems,
USA) za nasledovných podmienok: iniciácia hot start polymerázy pri 95°C, 10 min.;
nasledovalo 40 cyklov pri 95°C, 15 s.; 60°C, 1 min.; analýza melting curve: 95°C, 1 min.;
65°C, 2 min.; 95°C, 15 s. Pre gény, ktoré boli najviac pozitívne alebo negatívne korelované s
expresiou per2 sme navrhli a validovali vlastné eseje.
Prostredníctvom real time PCR (Step-One System, Applied Biosystems, USA) sme
študovali expresiu génov birc5, hus1 a mre11a v 78 cDNA vzorkách z proximálnej, nádorovej
a distálnej časti čreva celého súboru pacientov s kolorektálnym karcinómom. Kvantifikácia
cDNA sa uskutočnila pomocou kitu s hot start polymerázou (QuantiTect SYBR Green PCR
Kit, QIAGEN, Nemecko). Reakcia navrhnutá na objem 20 µl pozostávala z 10 µl reakčnej
zmesi, 0,3 µM sense a antisense primerov a 1 µl RT produktu. Podmienky real time PCR boli
nasledovné: iniciácia hot start polymerázy pri 95°C 15 min.; 50 cyklov: 94°C 15 s., 49°C 30
s., 72°C 30 s.; záverečná syntéza 72°C 5 min. Použili sme primery: birc5 (NM_001168) s2 5'GGA-CCA-CCG-CAT-CTC-TAC-AT-3', as2 5'-GAC-AGA-AAG-GAA-AGC-GCA-AC-3';
hus1 (NM_004507) s1 5'-CAG-AAA-CGT-GGA-ACA-CAT-GG-3', as1 5'-ACA-GCG-CAGGGA-TGA-AAT-AC-3'; mre11a (NM_005590) s2 5'-CAG-AAA-GAG-GGA-TGG-GTGAA-3', as2 5'-AAC-GAC-GTA-CCT-CCT-CAT-CG-3'. Špecifickosť a identitu produktu sme
sledovali prostredníctvom teploty denaturácie vzniknutých produktov, ktorá bola posledným
krokom programu.

Výsledky a diskusia
Na základe analýzy expresie 84 génov bunkového cyklu v dvoch skupinách vzoriek
kolorektálneho karcinómu s up-regulovanou a down-regulovanou expresiou hodinového génu
per2 sme identifikovali gény, ktorých expresia pozitívne a negatívne korelovala s expresiou
per2. Z génov, ktorých expresia pozitívne korelovala s expresiou per2, sme sa zamerali na
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gény hus1 a mre11a. Z génov, ktorých expresia negatívne korelovala s expresiou per2, sme sa
sústredili na gén birc5. Pacientov sme rozdelili do troch skupín v závislosti od stagingu
nádoru: I. skupina T1-3, N0, M0; II. skupina T3, N1, MO; III. skupina T3, N1-2, M1.
V literatúre sa uvádza, že expresia birc5 sa výrazne zvyšuje v prípade viacerých
nádorových ochorení, pričom v adultnom tkanive, vrátane bazálneho epitelu hrubého čreva, je
jeho expresia veľmi nízka [16]. V humánnych vzorkách kolorektálneho karcinómu sa
v porovnaní s bunkami zdravého tkaniva zaznamenala zvýšená expresia birc5 a tento gén bol
zaradený do súboru 23 génov, na základe ktorých by mohlo byť možné odlíšiť tkanivá
kolorektálneho karcinómu od zdravých tkanív [17]. Naše výsledky ukázali výraznú závislosť
expresie birc5 od stagingu nádoru. Expresia birc5 bola signifikantne zvýšená v nádorovom
tkanive v porovnaní s proximálnym a distálnym tkanivom v prípade I. a II. skupiny pacientov.
Jeho expresia v nádorovom tkanive postupne klesala, avšak v proximálnom a distálnom
tkanive sa zvyšovala. V III. skupine pacientov bola expresia birc5 v nádorovej, proximálnej a
distálnej časti čreva približne rovnaká. V súlade s výsledkami RT profilera expresia birc5
nevykazovala pozitívnu koreláciu s expresiou per2. Proteínový produkt génu birc5 inhibuje
apoptózu. Pôsobí ako regulátor bunkového delenia a modulátor apotickej a neapoptickej dráhy
bunkovej smrti [18, 19].
Výsledky z RT profilera dokázali najvyššiu pozitívnu koreláciu s expresiou per2 pre
regulačný proteín hus1. Výsledky real time PCR reakcie potvrdili výraznú závislosť expresie
hus1 od stagingu nádoru. V I. skupine vzoriek sme zaznamenali signifikantné zvýšenie
expresie hus1 v nádorovom tkanive v porovnaní s proximálnym a distálnym tkanivom.
Expresia v nádorovom tkanive postupne klesala, avšak v proximálnom a distálnom tkanive sa
takmer nemenila. Potvrdila sa vysoko signifikantná pozitívna korelácia expresie hus1
s expresiou per2, čo by mohlo naznačovať funkčné prepojenie týchto dvoch génov.
V minulosti sa v in vitro pokusoch s tkanivami pečene myší potvrdil nízkoamplitúdový denný
rytmus expresie hus1 [20]. Proteín kódovaný génom hus1 je súčasťou evolučne
konzervovaného kontrolného bodu bunkového cyklu, ktorý zabezpečuje zastavenie
bunkového cyklu v prípade poškodenia DNA. Vytvára heterotrimerický komplex s proteínmi
RAD1 a RAD9, ktorý v reakcii na poškodenie DNA interaguje s iným proteínovým
komplexom a zabezpečuje väzbu komplexu na chromatín [21]. Doposiaľ nebola popísaná
expresia hus1 v nádorovom tkanive, avšak zvýšená expresia tohto génu sa zaznamenala
v hyperplastických bunkách prištítnych teliesok [22].
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V prípade génu mre11a sa nepotvrdila signifikantná závislosť od stagingu nádoru.
Jeho expresia v nádorovom tkanive bola vo všetkých troch skupinách buniek signifikantne
vyššia než v proximálnom a distálnom tkanive, avšak v závislosti od stagingu sa signifikantne
nemenila. Zaznamenali sme však vysoko signifikantnú pozitívnu koreláciu expresie mre11a
s expresiou per2 v celom súbore vzoriek. V minulosti už bolo naznačené prepojenie mre11a
s hodinovým génom per2. Zvýšená expresia mre11a sa zistila v bunkách ožiarených 60CO-γlúčmi v čase najvyššej expresie per2, pričom expresia tohto génu v bunkách ožiarených v čase
najnižšej expresie per2 sa takmer nelíšila od expresie v kontrolnej skupine [23]. mre11a
kóduje jadrový proteín, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v procese opravy poškodenej DNA. Je
nevyhnutný pre bunkovú proliferáciu a stabilitu chromozomálnej DNA [24]. Narušená funkcia
mre11a sa potvrdila v mnohých typoch nádorových ochorení, vrátane kolorektálneho
karcinómu. mre11a bol navrhovaný ako kandidátny gén asociovaný s predispozíciou
k nádorovému ochoreniu prsníka [25].

Záver
Pomocou hodinového génu per2 s nám podarilo identifikovať 2 gény bunkového cyklu
(hus1, birc5), ktorých expresia sa v závislosti od stagingu kolorektálneho karcinómu
signifikantne menila. Veríme, že uvedenými zisteniami prispejeme k zlepšeniu stanovenia
prognózy tohto ochorenia po operácii, príp. ku včasnej diagnostike.
Podarilo sa nám identifikovať dva gény bunkového cyklu (hus1, mre11a), ktorých
expresia vysoko pozitívne korelovala s expresiou hodinového génu per2. Uvedené zistenia by
mohli prispieť k poznatkom o predpokladanej protektívnej úlohe per2 v súvislosti
s nádorovými ochoreniami.
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Abstrakt
Predložená vedecká práca poukazuje na osobitosti rastu a vývinu rómskych detí v porovnaní s deťmi
nerómskeho pôvodu a ich telesnými charakteristikami. V tejto štúdii bolo sledovaných 221 rómskych detí
školského veku (priemerný vek 11,17 ± 2,23) z Chminianskych Jakubovian v okrese Prešov. V sledovanom
súbore bol zistený štatisticky signifikantný rozdiel v priemerných hodnotách telesnej výšky, telesnej hmotnosti,
obvodu pása a obvodu bokov medzi jednotlivými vekovými kategóriami ako u chlapcov tak aj u dievčat
(p<0,001). Pri intersexuálnom porovnaní priemerných hodnôt vybraných rastových parametrov sme štatisticky
významné rozdiely nezistili, s výnimkou 13-ročných, kde u dievčat boli pozorované signifikantne vyššie
hodnoty telesnej výšky (p = 0,025), obvodu bokov (p = 0,001), ako aj WHR indexu (p = 0,001). Cieľom štúdie
bolo určenie vývojových trendov vo vývine sledovaného rómskeho súboru a rozšírenie poznatkov o jedinečnosti
vývinu rómskych detí školského veku čo môže napomôcť k pochopeniu ich odlišnosti.

Kľúčové slová: rómske deti; rastové parametre; školský vek; rast a vývin
Úvod a formulácia cieľa
Slovensko možno označiť za multietnický štát. Pod rôznorodú etnickú skladbu
obyvateľstva sa podpísala predovšetkým geografická poloha Slovenska v strede Európy
a historický vývoj spojený s významnými presunmi obyvateľstva [1]. Slovenská republika
patrí medzi krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe. Rómovia nežijú
na ucelenom mieste, ale sú rozptýlení po celom území Slovenska. Ich zastúpenie je najväčšie
na východe republiky, kde najvyššiu početnosť dosahujú v Prešovskom kraji (4,01 %) [2].
Rómska populácia je vyhranenou etnickou skupinou, ktorá sa vyznačuje osobitou
špecifickosťou kultúry, rastu a vývinu. V spojitosti s touto menšinou sa veľká pozornosť
venuje najmä sociálno-ekonomickej problematike, ktorá je dôsledkom nesprávnej výchovy
a vzdelávania. Učebný proces je úzko spätý s rastom a vývinom, preto sú výskumy zamerané
na túto tematiku vždy veľkým prínosom pri riešení rómskej otázky [3]. Na vývin jedincov
pôsobia endogénne aj exogénne faktory. V dôsledku týchto faktorov je skúmanie rastu
a vývinu odlišnej etnickej skupiny dôležitým ukazovateľom toho, akým podielom sa
na evolúcii jednotlivých znakov podieľa genofond a akým vonkajšie prostredie.
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Cieľom tejto vedeckej práce bolo získať údaje o aktuálnych hodnotách vybraných
somatických ukazovateľov a tým rozšíriť poznatky o osobitostiach vývinu rómskych detí
školského veku. Zároveň cieľom výskumu bolo potvrdiť výsledky doterajších prác autorov
zaberajúcich sa touto problematikou a preukázať pretrvávajúce rozdiely v porovnaní
s nerómskym obyvateľstvom.

Materiál a metódy
Výskum

prebiehal

v septembri

v roku

2010

na

Spojenej

základnej

škole

v Chminianskych Jakubovanoch. Na začiatku výskumu bol od rodičov respondentov získaný
podpísaný informovaný súhlas so začlenením ich dieťaťa do štúdie.
Analyzovaný súbor tvorilo 118 dievčat, čo predstavovalo 53,4 % a 103 chlapcov čo
percentuálne predstavovalo 46,6 %. Deti sme zaradili do jednotlivých vekových kategórií
na základe doporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) metódou desatinného
členenia veku [4]. To znamená, že napr. do kategórie 12-ročných detí sme zaradili probandov,
ktorí v deň vyšetrenia patrili do intervalu 12,00 až 12,99.
Priemerný vek chlapcov bol 10,77 rokov (± 2,275), u dievčat bol priemerný vek 11,48
rokov (± 2,146). Celkový priemerný vek analyzovaného súboru bol 11,17 rokov (± 2,231).
Jedincov v sledovanom súbore sme rozdelili podľa veku do deviatich vekových kategórií,
od 7-ročných po 15-ročných. Zastúpenie jedincov v jednotlivých vekových kategóriách je
uvedené na obrázku 1.
25
20
počet

15

Chlapci

10
Dievčatá

5
0
7

8

9

10

11

12

13

14

15

vek
Obr. 1 Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií.

Pri zisťovaní vybraných antropometrických údajov sme sa pridržiavali metodických
pokynov podľa Martina a Sallera [5], Fettera a kol. [6] a Bláhu [7]. Počas výskumu sme
sledovali tieto vybrané somatometrické parametre: telesná výška, telesná hmotnosť, obvod
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pása a obvod bokov. Zo získaných údajov sme vypočítali WHR index. Vzorec pre výpočet
WHR indexu: WHR (waist to hip ratio) = obvod pása (cm) / obvod bokov (cm).
Na štatistickú analýzu dát bol použitý štatistický program IBM SPSS pre Windows,
verzia 19.0. V jednotlivých súboroch sme testovali hypotézu rovnosti stredných hodnôt
premenných Studentovým nepárovým t-testom alebo ANOVA testom. Pre všetky štatistické
testy slúžila ako hladina významnosti hodnota p<0,05.

Výsledky a diskusia
V analyzovanom súbore sme sledovali priemerné hodnoty jednotlivých vybraných
parametrov a štatisticky sme ich vyhodnotili. Pri všetkých telesných parametroch sme sa
zamerali na hodnotenie intersexuálnych rozdielov v danej vekovej kategórii ako aj
na odlišnosti u chlapcov a u dievčat medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Súbor bol
rozdelený do deviatich vekových kategórií a v každej z nich sme pozorovali rozdiely
v priemerných hodnotách a pravidelnosť nárastu telesných parametrov (tab.1).
Tab.1 Porovnanie telesných parametrov medzi jednotlivými vekovými kategóriami u oboch pohlaví
a hodnotenie intersexuálnych rozdielov.
Telesná
Telesná
Obvod pása
Obvod bokov
(cm)
(cm)
výška (cm)
hmotnosť (kg)
Vek Pohlavie
Priemer
SD
Priemer
SD
Priemer
SD
Priemer
SD
Chlapci
112,64
3,63
21,50
2,00
58,75
3,27
61,88
2,42
7
Dievčatá
112,86
1,43
21,29
1,28
56,71
4,03
58,43
3,54
Chlapci
121,50
7,08
27,25
5,36
59,75
5,02
64,75
6,46
8
Dievčatá
119,17
7,26
25,00
4,55
59,33
3,30
63,67
7,41
Chlapci
121,27
5,91
27,75
7,80
58,92
3,52
61,92
5,11
9
Dievčatá
122,15
4,54
24,82
3,24
56,82
3,56
62,45
4,12
Chlapci
126,90
7,34
27,65
3,65
62,45
5,34
66,65
5,14
10
Dievčatá
126,07
7,48
29,10
5,80
62,00
7,42
66,95
6,34
Chlapci
130,91
6,87
29,93
4,13
64,64
5,15
66,14
6,35
11
Dievčatá
133,17
5,16
33,40
7,36
64,33
5,76
68,53
6,75
Chlapci
142,24
5,20
37,82
5,41
70,27
9,64
75,36
6,43
12
Dievčatá
144,22
5,21
39,44
4,27
73,22
7,76
78,33
4,26
Chlapci
142,74 *
9,79
40,40
9,91
70,33
5,99
75,53 *
5,46
13
Dievčatá
149,46 *
7,43
42,91
7,75
70,04
6,75
82,48 *
5,50
Chlapci
148,09
11,41
41,89
8,14
77,00
8,42
81,22
5,59
14
Dievčatá
148,51
7,55
46,33
9,88
73,13
7,38
85,00
6,89
Chlapci
152,34
9,01
48,40
9,49
75,50
6,68
84,20
7,83
15
Dievčatá
150,40
6,06
46,00
4,76
69,17
9,16
84,50
4,75
Chlapci
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
p
Dievčatá
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
SD – smerodajná odchýlka (Standard Deviation), p – štatisticky významné rozdiely priemerných hodnôt medzi
jednotlivými vekovými kategóriami, * – štatisticky významné intersexuálne rozdiely v danej vekovej kategórii
(hladina významnosti 5 %)
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Pri analýze údajov priemernej hodnoty telesnej výšky chlapcov a dievčat sme
pozorovali, že od 7. do 10. roku rozdiely v telesnej výške u chlapcov a dievčat neboli veľmi
zreteľné. Zmena nastala medzi 11. – 14. rokom kedy dievčatá predbiehali vo výške chlapcov.
V 15. roku chlapci následne predbehli v telesnej výške dievčatá. Pri hodnotení priemerných
hodnôt telesnej hmotnosti a obvodu pása chlapcov a dievčat boli zistené podobné výsledky
ako pri hodnotení priemerov telesnej výšky. Pri hodnotení priemerných hodnôt obvodu bokov
mali dievčatá a chlapci v 8. – 12. roku podobné priemerné hodnoty. Zásadný zvrat nastal
vo vekových skupinách 13- a 14-ročných dievčat, kedy priemerná hodnota bokov veľmi
výrazne prevýšila priemerné hodnoty obvodu bokov u chlapcov. V analyzovanom súbore bol
zistený štatisticky signifikantný rozdiel v priemerných hodnotách telesnej výšky, telesnej
hmotnosti, obvodu pása a obvodu bokov medzi jednotlivými vekovými kategóriami ako
u chlapcov tak aj u dievčat (p<0,001). V priemerných hodnotách WHR indexu
medzi jednotlivými

vekovými

kategóriami

sme signifikantný rozdiel

nezistili. Pri

intersexuálnom porovnaní priemerných hodnôt vybraných rastových parametrov sme
štatisticky významné rozdiely nezistili, s výnimkou 13-ročných (tab.1). U 13-ročných dievčat
boli pozorované signifikantne vyššie priemerné hodnoty telesnej výšky (p = 0,025), obvodu
bokov (p = 0,001), ako aj WHR indexu (p = 0,001). Samotný trend vyšších hodnôt v týchto
parametroch bol pozorovaný už v skupine 11-ročných dievčat oproti chlapcom, avšak tieto
rozdiely neboli štatisticky významné, čo môže byť aj odrazom veľkosti pozorovaného súboru.
Táto skutočnosť môže byť výsledkom prudkého rastového zrýchlenia, označovaného tiež ako
prepubertálna rastová akcelerácia alebo druhé obdobie vytiahnutosti, ktoré prebieha u dievčat
skôr ako u chlapcov. V dôsledku tohto rastového zrýchlenia sa vo vnútri vekových skupín
variabilita rozmerov zväčšuje [8].
Naše výsledky boli porovnávané s výsledkami slovenských aj zahraničných autorov,
ktorí sledovali somatický rast a vývin v rómskej populácii aj u nerómskeho obyvateľstva
v jednotlivých vekových kategóriách.
Pri porovnávaní telesnej výšky u rómskych chlapcov v našom súbore s hodnotami
telesnej výšky rómskych chlapcov u Bernasovského a Bernasovskej [3] v jednotlivých
vekových kategóriách (7- až 14-ročných), sme zaznamenali nižšie priemerné hodnoty.
Napríklad u Bernasovského a Bernasovskej [3] dosahovali 10-roční rómski chlapci
v priemere o 6,69 cm (± 1,173) vyššiu hodnotu telesnej výšky ako u našich respondentov a u
14-ročných chlapcov bol priemer telesnej výšky o 12,2 cm (± 6,183) nižší ako
u Bernasovského a Bernasovskej [3]. Očakávaný sekulárny trend teda nebol zaznamenaný.
Telesný rast a vývin detí školského veku je vo veľkej miere ovplyvnený rodinnými
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podmienkami ako aj socioekonomickými faktormi prostredia v ktorom žijú. Rómska osada v
Chminianských Jakubovanoch je najväčšou, výrazne izolovanou osadou v Prešovskom
okrese, kde životná úroveň je extrémne nízka, čo môže byť príčinou týchto rastových
rozdielov.
Pri porovnávaní priemerov telesnej výšky vo vekových kategóriách 7- až 15-ročných
rómskych dievčat v našej štúdií s nerómskymi dievčatami u Novákovej a kol. [9] vyplýva, že
rómske dievčatá sú nižšie ako dievčatá nerómske vo všetkých vekových obdobiach. Výsledky
nášho antropometrického výskumu poukazujú na značné rozdiely v telesnom raste rómskych
detí, pričom ako uvádza Bernasovský a Bernasovská ide o ich etnicko-antropologické
špecifikum [3].
Porovnaním priemerných hodnôt telesnej hmotnosti rómskych chlapcov v mladšom
školskom veku s hodnotami telesnej hmotnosti nerómskych chlapcov u Tureka [10] sa
neprejavili signifikatné rozdiely, s výnimkou 7- a 10-ročných rómskych chlapcov, ktorí mali
významne nižšiu telesnú hmotnosť ako chlapci nerómski. Sedemroční rómski chlapci mali
oproti nerómskym chlapcom o 3,89 kg (± 2,380) menšiu hmotnosť a 10-roční o 6,09 kg (±
2,433). Výsledky štúdie Raja a kol. [11] u indických detí, poukazujú na fakt, že indické
dievčatá vo veku 7 – 15 rokov mali priemerné hodnoty telesnej hmotnosti nižšie ako dievčatá
v našom analyzovanom súbore. Výnimku tvorila skupina 9-ročných indických dievčat, ktorá
mala v priemere o 1,88 kg (± 2,269) vyššiu hmotnosť oproti rómskym dievčatám v našom
súbore.

Záver
Sledovaním rozdielov medzi jednotlivými vekovými kategóriami sme dospeli
k výsledkom, z ktorých je zrejmý plynulý rast telesných parametrov s vekom. Pri porovnávaní
hodnôt antropometrických ukazovateľov ako telesná výška a hmotnosť sme zistili, že rómske
deti dosahujú v porovnaní s nerómskymi, nižšie hodnoty týchto parametrov. Výsledky našej
štúdie naznačujú mierne zníženie hodnôt telesných parametrov v priebehu posledného
desaťročia. Osobitý rast a vývin rómskej populácie je spôsobený etnickou špecifickosťou,
výraznou endogamiou a sociálno-ekonomickými a prírodnými podmienkami, v ktorých žijú.
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Abstrakt
Glaukóm je vo svete druhou najčastejšou príčinou slepoty. Je charakterizovaný degeneráciou očného
nervu, ktorý je výsledkom straty gangliových buniek sietnice. Juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom (JOAG) je
vzácnou podskupinou primárneho glaukómu s otvoreným uhlom (POAG), ktorý sa prejaví pred 40. rokom
života. Jeho hlavnými črtami sú skorý vek nástupu, signifikantne vyšší vnútroočný tlak a slabá odpoveď na
liečbu medikamentami. Jediným génom asociovaným s ochorením je myocilín, ktorý je zodpovedný za 20-36%
JOAG. Za účelom stanovenia mutačnej frekvencie u slovenských pacientov bolo vyšetrených na prítomnosť
kauzatívnej mutácie v 1. a 3. exóne 32 suspektných pacientov na JOAG. Identifikovali sme viacero
polymorfizmov [-224t>c; -190g>t; -126t>c; -83g>a; 227g>a (Arg76Lys); 730+73c>t; 1041t>c (Tyr347Tyr);
1941c>t] a mutáciu [(1109c>t (Pro370Leu)], ktorá je primárnou príčinou JOAG v jednej rodine s dvoma
postihnutými jedincami. Teda výskyt mutácií v MYOC v rámci slovenských pacientov s JOAG predstavuje
3,57%.

Kľúčové slová: glaukóm; juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom; JOAG; MYOC; IOP
Úvod a formulácia cieľa
Glaukómy sú skupinou zrakových neuropatií, ktoré v prípade neliečenia, môžu
spôsobiť úplnú slepotu. Postihujú celosvetovo približne 66,8 miliónov ľudí, pričom 6,8
miliónov z nich aj bilaterálne oslepne [1]. Rôzne formy glaukómov majú spoločné klinické
prejavy. Medzi ne patrí: exkavitácia disku zrakového nervu, charakteristické poruchy zorného
poľa a chronická progresia bez pociťovania bolesti. Ďalší symptóm asociovaný s glaukómom
je zvýšenie vnútroočného tlaku (IOP), i keď elevácia nie je ani potrebná a ani postačujúca k
započatiu alebo progresii ochorenia [2]. Symptómy sa môžu objaviť buď už pri narodení
alebo sa objavia až po 80. roku života, v závislosti od typu prítomného glaukómu u daného
človeka [3].
Juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom (JOAG) je vzácnou formou primárneho
glaukómu s otvoreným uhlom (POAG), ktorá obyčajne postihuje jedincov medzi 5 a 35
rokom života. Variabilita veku, kedy sú pacienti diagnostikovaní je dôsledkom malého počtu
symptómov, ktoré sa objavujú pred plným rozvinutím ochorenia, pričom zdravotné ťažkosti u
pacientov s juvenilnou formou sú o mnoho vážnejšie ako u pacientov s klasickou formou
(predovšetkým IOP > 40-50 mmHg). Pacient zvyčajne nereaguje na podávanie
medikamentov, a preto je potrebné vykonať viacero chirurgických zákrokov, pričom pacienti
na ne aj horšie reagujú. Dedičnosť sleduje autozomálne dominantný vzor [4].
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S glaukómom je všeobecne asociovaných viac ako 20 lokusov [5], z čoho je iba šesť
asociovaných s JOAG - GLC1A (MYOC) (1q23), GLC1J (9q22), GLC1K (20q12), GLC1L
(3p21-22), GLC1M (5q22.1-q32) a GLC1N (15q22-q24), pričom bol identifikovaný len
jediný gén (MYOC) [6].
Gén je lokalizovaný na chromozómovom lokuse 1q24.3–1q25.2. Pozostáva z 3
exónov (604, 126 a 782 bp), 2 intrónov a jeho veľkosť je 17 kb [7]. Zmeny v MYOC spojené s
ochorením sa vyskytujú u 20-36% všetkých prípadov JOAG a u 3-5% pacientov s POAG [8,
9, 10]. Je známe, že až 93% mutácií v MYOC asociovaných s ochorením je lokalizovaných v
3. exóne v olfaktomedínovej doméne [11].
V predloženej práci sme sa zamerali na štúdium mutačného spektra a frekvencie
prípadných identifikovaných mutácií v géne kódujúceho myocilín u suspektných pacientov s
juvenilným glaukómom s otvoreným uhlom na Slovensku. K tomuto cieľu sme sa rozhodli
dopracovať pomocou amplifikácie kódujúcich sekvencií génu myocilín a ich následným
sekvenovaním a analýzou sekvenačných dát.

Materiál a metódy
Analýzu sme uskutočnili na súbore 32 vzoriek DNA pacientov so suspektným
juvenilným glaukómom, pričom u 11 pacientov bol prvotne chybne diagnostikovaný
kongenitálny glaukóm. Vzorky pochádzajú z DNA banky združeného pracoviska Katedry
molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Laboratória genetiky Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a z 2. Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Súbor pozostával z 25 nepríbuzných jedincov a zo 7
príbuzných. Použité DNA vzorky boli izolované počas obdobia od roku 1999 až po rok 2011.
Na amplifikáciu exónov 1 a 3 génu MYOC sme použili nami navrhnuté
oligonukleotidové priméry, navrhnuté pomocou internetového softvéru Primer3. Ako
referenčnú sekvenciu sme použili genomickú sekvenciu (ENSG00000034971) z internetovej
databázy Ensembl. Lokalizáciu primérov pre PCR a pre sekvenačnú reakciu znázorňuje
obrázok

1.

Analýzu

produktov

sekvenačnej

reakcie

sme

uskutočnili

kapilárnou

elektroforézou, ktorá prebehla na automatickom genetickom analyzátore ABI PRISM 3130xl
Genetic Analyzer (Applied Biosystem, USA) s využitím 80 cm dlhých kapilár a lineárneho
polyméru POP7 (Applied Biosystems). Elektroforetické dáta boli spracované softvérom
Sequencing Analysis Software v5.2. Následná analýza sekvencií bola uskutočnená softvérom
Chromas Pro ver 3.1 (Technelysium, Australia).
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Obr. 1 Lokalizácia primérov: z primérov MYOC EX 1 F a MYOC EX 1 R prebiehala amplifikácia 1. exónu
(916 bp) a z primérov MYOC EX 3 A a MYOC EX 3 R B amplifikácia 3. exónu (1592 bp). Sekvenačné reakcia
prebiehali z primérových dvojíc MYOC EX 1 F a MYOC EX 1 R, MYOC EX 3 F A a MYOC EX 3 R A a z
MYOC EX 3 F B a MYOC EX 3 R B.

Na potvrdenie identifikovanej mutácie Pro370Leu v treťom exóne sme využili
restrikčnú endonukleázu AlwNI, ktorá štiepi 1592 bp dlhý PCR produkt s mutáciou
amplifikovaný pomocou primérov MYOC EX 3 F A a MYOC EX 3 R B na 1012 bp a 580 bp
dlhé fragmenty. Štiepenie prebiehalo v 15 µl reakčnej zmesi, pričom sme použili 10 U
restrikčnej endonukleázy, 6 µl PCR produktu a 1x koncentrovaný reakčný pufor. Zmes sa
inkubovala 12 hodín pri 37 °C. Výsledok sme overili elektroforeticky v 1,5 % agarózovom
géli.

Výsledky a diskusia
Po sekvenčnej analýze prvého exónu sme v promótorovej oblasti identifikovali známy
polymorfizmus -224t>c u siedmich nepríbuzných jedincov (u jedného na oboch
chromozómoch) a u 3 členov rodiny. Polymorfizmus -190g>t bol objavený len u jedného
jedinca, kým variant -126t>c u 5 nepríbuzných jedincov. Variant -83g>a sa vyskytoval u 4
nepríbuzných jedincov a u 2 príbuzných jedincov. V prvom exóne sme identifikovali len
jeden polymorfizmus a to 227g>a meniaci AMK arginín v pozícii 76 na lyzín (Arg76Lys) u
dvoch príbuzných jedincov a šiestich nepríbuzných. V zachytenej intronickej oblasti medzi
druhým a tretím exónom bol u piatich nepríbuzných jedincov objavený jeden polymorfizmus
730+73c>t. V samotnom treťom exóne bola pozorovaná synonymná zámena 1041t>c
(Tyr347Tyr) u piatich nepríbuzných jedincov a tiež polymorfizmus 1941c>t u jedného
jedinca.
V treťom exóne u pacientov, suspektných pre JOAG sme odhalili jednu mutáciu v
pozícii 1109 c>t, spôsobujúcu zmenu aminokyseliny prolín za leucín (Pro370Leu). Bola
identifikovaná v rodine, kde spôsobuje JOAG. Otec je postihnutý (40 rokov; vek nástupu 1.
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až 2. dekáda) a dcéra (11 rokov; vek nástupu ~8 rokov). Nakoľko vytára štiepne miesto pre
restrikčnú endonukleázu AlwNI, dosiahnutý výsledok sme potvrdili pomocou restrikčného
štiepenia, ktoré bolo popísané v práci [12]. Segregáciu alely v tejto rodine znázorňuje obrázok
2. Obrázok 3 zobrazuje elektroforetogram restrikčného štiepenia veľkého amplikónu (1592
bp) 3. exónu s mutáciou Pro370Leu pomocou restriktázy AlwNI.
Všetky identifikované varianty boli popísané v literatúre a nie sú asociované
s ochorením. Jedinou kauzatívnou mutáciou identifikovanou v nami zozbieranom súbore je
mutácia Pro370Leu, lokalizovaná len v jednej rodine, kde sa vyskytla dvakrát, u otca a
u dcéry. Z toho vyplýva, že iba u 3,57% vyšetrených jedincov bola identifikovaná mutácia
spôsobujúca toto ochorenie. Táto hodnota môže byť skreslená kvôli malému súboru
pacientov. Mutácia Pro370Leu je pravdepodobne jednou z najvážnejších mutácii, pričom patrí
medzi najčastejšie zmeny v MYOC zodpovedné za JOAG s autozomálne dominantným
charakterom dedičnosti [13]. Z tohto dôvodu nebol vykonaný skríning zdravej populácie.
Vykazuje typické príznaky JOAG ako rozvoj v skorom období (1. - 2. dekáda), vysoký IOP a
slabá odozva na medikamenty [13, 14, 15].

Obr. 2 Prenos alely Pro370Leu v postihnutej rodine s JOAG.
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Obr. 3 Elektroforetogram PCR reakcie po restrikčnom štiepení veľkého amplikónu 3. exónu (1592 bp) na
fragmenty dlhé 1012 bp a 580 bp. V dráhe MMH1 je 1kb marker molekulovej hmotnosti a v dráhe MMH2
100bp marker molekulovej hmotnosti. Dráhy I-1, II-1 a II-2 predstavujú členov postihnutej rodiny.

Záver
Skorá diagnostika je u pacientov s JOAG je kľúčovým faktorom, nakoľko hrozí
ireverzibilné poškodenie zrakového nervu a tým aj strata zraku. Táto diagnostika je založená
len na náhodnom odhalení, subjektívnych ťažkostiach ako bolesti hlavy, ktoré sú často
podceňované alebo pri skríningu rodiny s pozitívnou rodinnou anamnézou, ponúka sa nový
diagnostický prístup, založený na identifikácii kauzatívnej mutácie. MYOC je jediným
génom, v ktorom boli objavené a verifikované sekvenčné varianty asociované s ochorením
JOAG. Pomocou zvolených metód sa nám podarilo v myocilíne odhaliť jednu mutáciu
(Pro370Leu) a niekoľko polymorfizmov. Doposiaľ bolo celosvetovo identifikovaných viac
ako 70 mutácií. Z tohto dôvodu by analýza konkrétnych variantov nebola efektívna. Na
nízkom percente (3,57%) pacientov s diagnostikovanou mutáciou môže mať určitý podiel aj
nepresná diferenciálna diagnostika zo strany klinických pracovísk, ktorú nemožno úplne
vylúčiť.
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Reprodukčné parametre populácie hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora
parva z jazera Licheńskie, Poľsko (predbežné výsledky)
Kristína Švolíková, Eva Záhorská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika, kika.svolikova@gmail.com
Abstrakt
Predložená práca sa venuje jednému z najinváznejších organizmov – hrúzovcovi sieťovanému a jeho
reprodukčným parametrom. Skúmaná bola populácia z jazera Licheńskie v Poľsku, ktoré sa vyznačuje zvýšenou
teplotou vody. Materiál pochádza z rokov 2003 – 2011 a zachytáva celý reprodukčný cyklus. Skúmanú vzorku
tvorilo 1415 rýb, z toho 478 samíc, 388 samcov a 549 juvenilov. Pomer pohlaví v populácii bol 1,23 : 1
v prospech samíc. SL samíc sa pohybovala v intervale 18,90 – 77,09 mm (priemerná hodnota 39,62 mm)
u samcov 21,92 – 79,34 mm (priemerná hodnota 41,38 mm) a u juveniliov 8,96 – 31,73 mm (priemerná hodnota
19,17 mm). Hmotnosť jedincov u samíc bola od 0,18 do 9,97 g (priemerná hodnota 1,59 g), u samcov od 0,07
do 11,77 g (priemerná hodnota 1,97 g). GSI bolo v rozpätí 0,06 % – 53,1 % (priemerná hodnota 4,71
%). U väčšiny rýb sa neres odohral v apríli a v máji. Ryby z jazera Licheńskie pohlavne dozrievali pri malých
dĺžkach tela, už v dĺžkovej kategórii 18,01 – 21,00 mm bola jedna zrelá samica, 100% jedincov bolo zrelých
v dĺžkovej kategórii 33,01 – 36,00 mm.

Kľúčové slová: hrúzovec sieťovaný; reprodukčné parametre
Úvod a formulácia cieľa
Hrúzovec sieťovaný sa vyznačuje obrovským inváznym potenciálom, vďaka ktorému
sa mu podarilo za menej ako 50 rokov rozšíriť z jeho natívnej oblasti výskytu (východná
Ázia) do 32 krajín, od strednej Ázie po severnú Afriku [1]. V Poľsku bol prvý raz
zaznamenaný v roku 1990, kam sa pravdepodobne dostal spolu s násadami importovaných
kaprovitých rýb [2]. Skúmaná populácia pochádza z jazera Licheńskie, ktoré sa nachádza
blízko mesta Konin v jazernej oblasti Wielkopolsko-Kujawskie [3]. V tomto jazere bol
hrúzovec sieťovaný po prvý raz zaznamenaný v roku 2002. Jazero sa vyznačuje zvýšenou
teplotou vody pretože je súčasťou komplexu jazier, ktoré sú navzájom prepojené sieťou
kanálov a slúžia ako ochladzovací systém pre elektrárne Konin a Pątnów [4].
Hrúzovec sieťovaný je jeden z najúspešnejších inváznych druhov v Európe. Vyznačuje
sa vysokou mierou fenotypovej plasticity. Ide o druh s dávkovitým neresom. Prežívanie
mlaďe je vysoké – aj vďaka rodičovskej starostlivosti [5, 6]. Vyznačuje sa tiež vysokou
fyziologickou a ekologickou toleranciou voči nepriaznivým podmienkam prostredia [7], čo ho
zvýhodňuje pred natívnymi druhmi.
Cieľom predloženej práce je predbežná analýza reprodukčných parametrov inváznej
populácie hrúzovca sieťovaného.

695

BIOLÓGIA

Materiál a metódy
Materiál bol lovený od roku 2003 do 2011. Vzorky boli odoberané priebežne počas
rokov a zahŕňajú celý reprodukčný cyklus daného druhu.
Vzorky boli fixované v 4 % roztoku formaldehydu. V laboratóriu boli fotografované
fotoaparátom Pentax Optio S10. Následneboli pitvané, pričom bola na elektrických váhach
KERN ABJ zisťovaná hmotnosť rýb pred aj po pitve s presnosťou na 0,1 g, a taktiež
hmotnosť gonád s presnosťou na 1 mg. Gonadosomatický index (GSI) bol definovaný ako
pomer hmotnosti ovárií a hmotnosti tela bez vnútorností vyjadrený v percentách [8].
Z digitálnych fotografií bola pomocou programu IMPOR 2.31E odmeraná dĺžka tela.
Dĺžka tela rýb (SL) pri prvom pohlavnom dozrievaní, bola určená ako percento pohlavne
zrelých jedincov v jednotlivých veľkostných triedach pomocou DeMasterovho vzorca [9]
a jeho neskorších úprav [10, 11]:
w

α = ∑ ( x)[f ( x) − f ( x − 1)]
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.
Výsledky a diskusia
Skúmanú vzorku tvorilo 1415 rýb, z toho 478 samíc, 388 samcov a 549 juvenilov.
Pomer pohlaví v danej populácii bol 1,23:1 v prospech samíc.
Dĺžka tela samíc sa pohybovala v intervale 18,90 – 77,09 mm (priemerná hodnota
39,62 mm) u samcov medzi 21,92 – 79,34 mm (priemerná hodnota 41,38 mm) a u juveniliov
dosahovala hodnoty 8,96 – 31,73 mm (priemerná hodnota 19,17 mm). Samice dosahovali
hmotnosť 0,18 – 9,97 g (priemerná hodnota 1,59 g), samce 0,07 – 11,77 g (priemerná hodnota
1,97 g).
Gonadosomatický index dosahoval hodnoty 0,06 % – 53,1 % (priemerná hodnota 4,71
%). Ako môžeme vidieť na grafe (Obr. 1) neresová sezóna vyvrcholila v niekoľkých
dátumoch, a to 26.4.2006, po ktorom nasledoval mierny pokles 23.5.2006, no ryby boli stále
v nerese. Začiatkom augusta 1.8.2006 môžeme pozorovať ešte nepatrný vzostup hodnôt GSI,
ktorý je spôsobený neresom len u niekoľkých jedincov. Ďalšie vrcholy hodnôt pozorujeme
22.5.2007 a 7.5 2008. Miernejšie vzostupy hodnôt GSI z 9.6.2009, 22.6.2010 a 30.6.2011 sú
z obdobia tesne po nerese, kedy už bola väčšina rýb vyneresená, no časť sa na neres ešte len
chystala. Pomocou grafického znázornenia dát sme zistili, že neres sa u väčšiny rýb odohrával
v apríli a máji, resp. až v júny.
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Obr.1 GSI v jednotlivých dátumoch zberu

Ryby zo skúmanej populácie dozrievali veľmi skoro. Najmenšia zrelá samica
mala dĺžku tela 18,90 mm (Tab. 1). V dĺžkovej kategórii 21,01 - 24,00 mm bolo zrelých 7,6
% jedincov, no v dĺžkovej kategórii 24,01-27,00 mm to bolo už 60,8 jedincov. Pri dĺžke tela
33,01-36,00 mm bolo schopných reprodukovať sa 100 % jedincov.
Na základe výsledkov reprodukčného cyklu hrúzovca sieťovaného zo Slovenska [12]
možno povedať, že jedince z Poľska pohlavne dospievajú pri väčšej dĺžke tela (u dvoch
skúmaných populácií zo Slovenska bolo 100 % a 83 % jedincov zrelých pri dĺžke tela menšej
ako 28 mm ).
Neres hrúzovca sieťovaného na Slovensku prebieha v rovnakých mesiacoch (začína
v apríli a končí v júni).
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Tab. 1 Pomer dospelých a juvenilných jedincov hrúzovca sieťovaného v jednotlivých dĺžkových kategóriách

Záver
Predkladaná práca je len predbežnou analýzou. Na získanie uceleného obrazu
o životných stratégiách skúmaného druhu je nevyhnutné stanovenie absolútneho a relatívneho
počtu oocytov, a tiež reálnej absolútnej plodnosti. Ako aj stanovenie distribúcie oocytov
v jednotlivých štádiách reprodukčného cyklu.
Poďakovanie
Poďakovať by sme sa chceli prof. Kováčovi za cenné rady, Andrzejovi Kapustovi za
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Abstract
Antiangiogenic therapy seems to be promising targeted cancer therapy, restricting tumour growth by
limiting of the vessel growth-signalling pathway, regulated by VEGF and processed by VEGFR2 receptor.
Several antiangiogenic drugs are in clinical use and even more are newly designed and synthesized in
laboratories all over the world. Therefore, we optimized in vivo CAM methodology by active drug base with the
aim to allow its exploitation to determine new compound antiangiogenic effect. We used the recently introduced
CAM assay at our department to find the best reproducible results for known VEGFR2 small molecular drug
active base, to find the versatile protocol for newly developed VEGFR2 inhibitors.

Keywords: angiogenesis; antiangiogenic therapy; tyrosine kinase inhibitors; VEGF/VEGFR2; CAM assay
Introduction and aim formulation
Angiogenesis is the formation of new blood vessels from pre-existing ones. During the
growth it is absolutely important for supplying oxygen and nutrients to each part of the body
and to remove waste. It is critical to the most physiological processes and also for some
pathological conditions [1]. Under the normal physiological conditions, angiogenesis occurs
during wound healing, female reproductive cycle and embryogenesis (vasculogenesis) [2].
Failure of the normal process of angiogenesis leads to diseases and it is utilized also by
tumour cells to develop metastases, which are the leading cause of cancer death. Angiogenesis
in

cancer

is essential, because

the fast

growing

tumour has much

greater

claim to supply oxygen and nutrients in order to prevent hypoxia [3].
Antiangiogenic therapy is based on theory that blocking new blood vessel formation in
tumours will stop or slow their growth. Because new blood vessel growth plays a critical role
in many disease conditions, including disorders that cause blindness, arthritis, and cancer,
angiogenesis inhibition is one of the major approaches for treating these diseases.
Antiangiogenic drugs exert their beneficial effects in a number of ways: by disabling the
agents that activate and promote cell growth, or by directly blocking the growing blood vessel
cells [4].
The most promising antiangiogenic agents are monoclonal anti-VEGF antibodies, as
well as small molecules - receptor tyrosine kinase inhibitors (RTKIs) and multivalent
inhibitors of VEGFR-2, PDGFR, FlLT-3 and c-KIT [5].
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Protein kinases play a crucial role in signal transduction and also in cellular
proliferation, differentiation and various regulatory mechanisms. The inhibition of growthrelated kinases, especially tyrosine kinases, might therefore provide new therapies for diseases
such as cancer. Tyrosine kinase is associated with the cytoplasmic domains of growth factor
receptors as well as oncoproteins and many have the potential to cause transformation if
mutated or hyperexpressed. Tyrosine kinases therefore represent an excellent target for the
development of cancer drugs. Large number of inhibitors has been identified. Broad spectrum
of tyrosine kinase inhibitors are being developed as potential anticancer drugs [6].
CAM is the abbreviation for chorioallantoic membrane. This membrane is
surrounding a developing embryo. Extraembryonic membrane is formed on the fourth day of
incubation as a result of merging of the chorion with the allantios in Figure 2. Fast formation
of blood vessels allows the embryo exchange of gases and nutrients, largely takes place till
tenth day. The CAM assay is used for observation of angiogenesis and its inhibition. There are
some advantages like quickness, technical simplicity and low cost. On the other hand, a major
drawback is that these experiments are labour-intensive due to the large number of eggs that
are required to ensure consistent results in one experiment. The investigator should note that
this is a non-mammalian system, which should be taken into consideration when interpreting
results.
The aim of this work was to prove the proposed optimization of antiangiogenic activity
of sorafenib (the active base of Nexavar, one of the Bayer Pharmaceuticals drugs) by
previously developed Japanese quail embryos in vivo CAM assay methodology.

Materials and Methods
There are many publications about the CAM assay. However, the universal protocol
that consolidates these methodologies doesn´t exists. The assay realization depends on each
particular laboratory. Recently we introduced the CAM assay based on ex ovo cultivation of
Japanese quail embryos in 6 wells-plates [7]. Japanese quail eggs are depicted in Figure 1.

Fig. 1 Japanese quail eggs.
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Fig. 2 Structure of an avian embryo and formation of its chorioallantoic membrane.

Advantages of ex ovo methodology is mainly due to the comfortable observation of the
surface of CAM and easier angiogenic effect determination. The disadvantage of this assay is
the absence of calcium ions from the shell, so therefore the lower survival rate than embryos
during cultivation in ovo. Samples are applied on to CAM membrane from the beginning of its

development. After the forty-eight hours intralipose suspension is injected under the CAM for
better visualization of avascular zone.
For angiogenic effect evaluation, digital pictures and software ImageJ was used to
calculate PAZ (percentage of avascular zone). PAZ represents a percentage of the avascular
surface (an observed white zone on CAM) to the total area of the Petri dish hole.

Results and Discussion
CAM assay and PAZ evaluation

Four days ex ovo cultivated Japanese quail embryos at 38°C are depicted in Figure 3.
Before evaluation, intralipose solution was injected under the CAM to observe an avascular
zone without embryo and lower veins interferention. PAZs were calculated and are shown in
Figure 4.

702

BIOLÓGIA

Fig. 3 CAM assay: Japanese quail embryos cultivated by ex ovo conditions in 6 hole plastic plate.

a)

b)

Fig. 4 Avascular inhibitory zone ready for PAZ calculation.
a) 4 µg sorafenib / embryo applied in 1% MEC pellet containing 0,10 % DMSO
b) 4 µg sorafenib / embryo applied in 1% MEC pellet containing 0,15 % DMSO

Optimization of sorafenib concentration (active base of drug Nexavar)
To observe the best visible PAZ results, several concentrations of sorafenib were
screened. Sorafenib in 10 µl pellet obtained by drying of PBS solution of 1 % MEC
(methylcellulose) was tested at 2, 4 and 6 µg. This assay was performed in duplicate to show
the reproducibility of the results. (Table 1 a) and b)).
Tab. 1 Determination of an optimal sorafenib concentration in 1% MEC pellet possessing 0,15% of DMSO.

Substance/P

NB

NB

NB

2µ g

4µ g

6µ g

Substance/P

NB

NB

NB

2µ g

4µ g

6µ g
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NE / HE /XE

11/9/0

9/7/1

8/7/0

DMSO [%]

0,15

0,15

0,15

D 24H

0

0

0

D 48H

2

1

1

Infection

0

0

0

PAZ

2,1

3,9

2,6

NE number of embryos in assay, HE number of evaluated embryos, XE non-evaluated embryos
P pellets formed by drying of 10µ l of 1% methyl cellulose containing appropriate amount of sorafenib (NB,
nexavar base) and DMSO, D deaths after 24h or 48 h, resp., DMSO dimethyl sulfoxide, PAZ percentage of
avascular zone to total hole area (priemer z tých čo prežili?) nie overenie reprodukovatelnosti vysledkov
.

The results above confirmed the reproducibility of CAM assay and revealed the
optimal 4ug concentration of sorafenib per pellet.

DMSO concentration optimization
DMSO is important for sorafenib optimal controlled release from MEC pellet.
Therefore the most suitable concentration of DMSO to obtain the best PAZ results was
screened. Optimization of DMSO concentration is shown in Table 2.

Tab. 2 Optimization of DMSO content in 1% MEC pellets with 4ug of sorafenib.

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

Substance/P

4µ g

4µ g

4µ g

4µ g

4µ g

4µ g

4µ g

4µ g

4µ g

NE / HE / XE

11/8/2

11/8/0

11/7/2

11/8/2

4/3/0

11/7/1

19/1/3

12/5/1

10/5/0

DMSO

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,40

0,50

D 24 h

0

1

1

0

1

1

3

4

2

D 48 h

1

2

1

1

0

2

3

2

3

infection

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PAZ

1.4

3.0

3.8

3.3

3.8

3.1

3.3

1.6

1.9

NE number of embryos in assay, HE number of evaluated embryos, XE non-evaluated embryos
P pellets formed by drying of 10µ l of 1% methyl cellulose containing appropriate amount of sorafenib and
DMSO, D deaths after 24h or 48 h, resp., DMSO dimethyl sulfoxide, PAZ percentage of avascular zone to total
hole area.

Conclusion
Within our CAM experiments the optimal concentrations of sorafenib and the
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appropriate content of polar solvent DMSO were optimized. This methodology will be used
to screen newly developed potential inhibitors in 1% MEC pellets with different contents of
DMSO placed on the surface of CAM during development of Japanese quail embryos.
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Abstrakt
V našej práci sme sa zamerali na štúdium regulácie cirkadiánneho systému renín-angiotenzínovým
systémom. Študovali sme vplyv subkutánnej infúzie angiotenzínu II na cirkadiánny oscilátor v srdci potkanov
kmeňa Wistar a porovnali sme účinok závislý od dĺžky aplikácie angiotenzínu II. Angiotenzín II sme aplikovali
pomocou subkutánne implantovaných osmotických minipúmp s kontinuálnym uvoľňovaním obsahu po dobu 7,
rep. 28 dní v dávke 100ng/kg/min. Génovú expresiu sme merali pomocou real time PCR. Zaznamenali sme
zvýšenie tlaku krvi po 7 aj 28 dňoch infúzie, ale zvýšenie spotreby vody a zmenu expresie per2 sme pozorovali
až po 28 dňoch aplikácie. Pozorovali sme zníženie pomeru ace/ace2 mRNA v srdci po aplikácii angiotenzínu II,
čo naznačuje adaptáciu organizumu na infúziu angiotenzínu II. Expresia at1 receptorov v tomto tkanive bola
nezmenená. Usudzujeme, že subkutánna infúzia angiotenzínu II má vplyv na turnover angiotenzínu II v srdci.
Zaznamenali sme časovo závislý účinok aplikácie angiotenzínu II na expresiu hodinového génu per2 v srdci
potkanov.

Kľúčové slová: cirkadiánny systém; hodinový gén; per2; angiotenzín II; ace; ace2; at1; srdce.

Úvod a formulácia cieľa
Biologické rytmy možno pozorovať na úrovni mnohých fyziologických procesov ako
sú striedanie sa bdenia a spánku, denné zmeny telesnej teploty, tvorba hormónov,
metabolizmus a ďalšie. Cirkadiánne rytmy vo fyziologických procesoch a správaní s dĺžkou
periódy približne 24 hodín (lat. circa – približne, dies – deň) sú regulované cirkadiánnym
systémom pozostávajúcim z centrálneho oscilátora lokalizovaného v suprachiazmatických
jadrách hypotalamu (SCN) a periférnych oscilátoroch prítomných v ostatných orgánoch [1].
Renín-angiotenzínový systém (RAS) je hormonálny systém, ktorý hrá podstatnú úlohu
v regulácii tlaku krvi, iónového a vodného hospodárstva organizmu a deregulovaný RAS je
zapojený v patofyziológii hypertenzie, kardiovaskulárnych a renálnych ochorení [2, 3, 4]. Za
normálnych okolností vykazuje RAS 24 hodinovú rytmicitu a je regulovaný cirkadiánnym
systémom [5, 6]. Infúzia angiotenzínu II 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 hypertenzie [7, 8, 9].

706

BIOLÓGIA

Predpokladá sa existencia spätno-väzobného vzťahu RAS a cirkadiánneho systému.
Angiotenzín II je najúčinnejšou látkou produkovanou renín-angiotenzínovým systémom a
predstavuje multifunkčnú molekulu – vazokonstrikčný, proliferatívny a fibrotický peptid
regulujúci činnosť kardiovaskulárneho systému [8, 9, 10]. Predpokladá sa, že angiotenzín II
môže byť jedným z možných Zeitgeberov, čiže faktor koordinujúci fázy expresie hodinových
a hodinami kontrolovaných génov v cieľových orgánoch. V in vitro bunkových kultúrach
hladkej svaloviny torakálnej aorty myší angiotenzín II (100nmol/L, 2 hodiny) indukoval
významné zvyšovanie expresie hodinového génu per2 minimálne na dobu troch 24
hodinových cyklov [11].
V našej práci sme sa zamerali na štúdium vplyvu aplikácie nízkej dávky angiotenzínu
II (100ng/min/kg). Porovnali sme časovo závislý účinok angiotenzínu II po 7 resp. 28 dní
trvajúcej subkutánnej aplikácii. Zamerali sme sa na expresiu hodinového génu per2
predstavujúceho kľúčový komponent cirkadiánneho systému a expresiu mRNA komponentov
RAS ako sú receptor pre angiotenzín II typu 1 (AT1), angiotenzín-konvertujúci enzým (ACE)
a angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2) v srdci potkana.

Materiál a metódy
V pokuse boli použité samce potkanov kmeňa Wistar, ktoré boli vystavené svetelnému
režimu svetlo (L): tma (D) 12:12 s prístupom k potrave a vode ad libitum. Tlak krvi sa
zaznamenával neinvazívnou manžetovou metódou (AD Instruments, Nemecko). Po
dvojtýždňovej aklimatizácii na podmienky chovu boli zvieratám v celkovej anestéze pomocou
100 mg/ml 10% ketamínu (Narketan, SR) a 20 mg/ml 2% xylazínu (Rometar, SR) subkutánne
implantované osmotické minipumpy s objemom 200µl a s kontinuálnym uvoľňovaním
angiotenzínu II (Calbiochem, USA) po dobu 7 (Alzet 2001, USA) resp. 28 dní (Alzet 2004,
USA). Angiotenzín II bol rozpustený v sterilnom fyziologickom roztoku tak, aby výsledná
dávka aplikovaná zvieratám bola 100ng/kg/min. Kontrolným sham operovaným jedincom bol
implantovaný sterilný predmet z inertného materiálu s rovnakou veľkosťou a váhou ako mali
alzetové pumpičky. Po implantácii pumpičiek

boli zvieratá 7 resp. 28 dní chované za

rovnakých podmienok ako pred zákrokom. Odbery sa uskutočnili v priebehu 24 hodín
v pravidelných 4 hodinových intervaloch. V každom odbere bolo použitých 4-6 zvierat.
Vypreparované srdcia boli zmrazené v tekutom dusíku a uložené pri –80°C.
Celkovú RNA sme vyizolovali pomocou Tri reagentu (MRC, USA). Komplementárna
cDNA bola nasyntetizovaná pomocou kitu ImProm-II Reverse Transcription System
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(Promega, USA). Kvantifikácia cDNA prebiehala pomocou real time PCR s použitím master
mixu QuantiTect SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko). Ako house keeping gén sme
používali rplp11, vzhľadom ku ktorému sa normalizovala expresia študovaných génov.
Reakčná zmes 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 49-55°C a extension
30s pri 72°C. Program sa končil dosyntetizovaním reťazcov 5min pri 72°C. Primery použité
v reakciách boli: rplp1 (NM_00107604) – sense 5'-TCCACAACATGGCTTCTGTC-3',
antisense

5'-ATTGCAGATGAGGCTTCCAA-3';

per2

(AB016532)

–

sense

5'-

GAGGTTCAGGGAAGTGAGCA-3', antisense 5'-TTGACACGCTTGGACTTCAG-3'; at1
(NM_030985)

sense

5’-AATTATGGCGATTGTGCTTTTC-3’,

GCTATGCAGATGGTGATGG-3’;

ace

(NM_012544)

antisense
–

sense

5’5′-

AGGGTCTTTGACCGGAAGCA-3’, antisense 5′-TCGTGGAACTGGAACTGGA-3’, ace2
(NM_001012006.1)

–

sense

5′-GACCAAAAAGTGGTGGGAGA-3’,

antisense

5′-

AGTGGGCCATCATGTTTAGC-3’.
Rytmickosť denného profilu expresie bola otestovaná kosínorovou analýzou. Denné
profily sme fitovali do kosínorovej krivky s 24 hodinovou periódou a vypočítali sme akrofázu,
mezor a amplitúdu. Akrofáza je definovaná ako časový údaj, kedy rytmus dosahuje maximum
vo vzťahu k začiatku svetlej fázy 24 hodinového cyklu, mezor je definovaný ako stredná
hodnota, okolo ktorej krivka osciluje a amplitúda predstavuje polovicu rozdielu medzi
maximom a minimom nafitovanej krivky rytmu. Keď sa experimentálne údaje signifikantne
zhodovali s nafitovanou krivkou, pokladali sme dáta za signifikantne rytmické. Čas je
uvádzaný v relatívnych jednotkách Zeitgeber time (ZT). ZT 0 je definovaný ako začiatok
svetlej fázy 24 hodinového cyklu. Porovnanie medzi dvoma skupinami sa realizovalo
pomocou nepárového t-testu s rovnosťou rozptylu.

Výsledky a diskusia
Po 7 ako aj 28 dní trvajúcej infúzii angiotenzínu II sme zaznamenali zvýšenie tlaku
krvi, spotreba vody sa signifikantne zvýšila až po 28 dňovej aplikácii angiotenzínu II. Časovo
závislý účinok aplikácie angiotenzínu II sme pozorovali na úrovni expresie hodinového génu
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per2. Po 7 dní trvajúcej aplikácii sme nepozorovali signifikantné zmeny v akrofáze denného
profilu expresie (ZT 14:06 u kontroly, resp. ZT 14:18 po podávaní angiotenzínu II), kým po
28 dni trvajúcej aplikácii sme zaznamenali takmer 1h (0:59) fázové predbiehanie expresie
per2 v porovnaní s kontrolou (akrofázy: ZT 15:41 u kontroly, resp. ZT 14:42 po podávaní
angiotenzínu II, cosinor P<0,05).
V prípade expresie komponentov RAS sme zaznamenali vo viacerých prípadoch
nízkoamplitúdový rytmus, čo je v súlade s dostupnými štúdiami [6, 14].
V prípade expresie at1 sme pozorovali nízkoamplitúdový rytmus expresie u kontroly
(ZT 12:25, cosinor P<0,05), a po 7 dňovej aplikácii angiotenzínu II nesignifikantný trend
k rytmickosti (ZT 12:47, cosinor P=0,057). Po 28 dní trvajúcej aplikácii angiotenzínu II sme
pozorovali u obidvoch skupín zvierat arytmickú expresiu at1 mRNA v srdci potkana.
Expresia ace bola signifikantne rytmická s akrofázou v prvej polovici tmavej fázy 24
hodinového cyklu u kontrolných zvierat a po 7 dňovej aplikácii angiotenzínu II (ZT 17:00
u kontroly, cosinor P<0,0001, resp. ZT 16:00 po podávaní angiotenzínu II, cosinor P<0,001).
Zatiaľ čo 7 dní trvajúca aplikácia angiotenzínu II nemala vplyv na denný profil expresie ace,
28 dní po implantácii pumpičiek obsahujúcich angiotenzínu II sme zaznamenali signifikantné
zníženie amplitúdy rytmu mRNA ACE (cosinor, P<0.05). Rytmus dosahoval maximum v ZT
17:47 u kontroly, resp. ZT 18:06 po podávaní angiotenzínu II.
V prípade expresie ace2 sme pozorovali signifikantný denný rytmus expresie v
kontronej skupine a vymiznutie dennej rytmicity v skupine potkanov 28 dní vystavenej
pôsobeniu angiotenzínu II (cosinor). Zároveň sme dokázali signifikantné zvýšenie expresie
ace2 v srdci potkana (t-test, P<0,05). Zmeny v expresii ace a ace2 mali za následok
signfikantné zníženie mezoru denného profilu pomeru ace/ace2 mRNA počas 24 hodinového
cyklu v srdci potkanov po 28-dňovej infúzii angiotenzínu II. Rytmus ace/ace2 dosahoval
maximum v ZT 16:08 u kontroly, resp. ZT 16:11 po 28 dňovom podávaní angiotenzínu II.
Naše výsledky sú v čiastočnej zhode s výsledkami in vitro štúdie, kde zaznamenali
vplyv podávania angiotenzínu II na expresiu per2 v bunkách izolovaných z torakálnej aorty
[13] a sú v dobrom súlade s prácou dokazujúcou zvýšenú expresiu ace2 v bunkových
kultúrach kardiofibroblastov po aplikácii angiotenzínu II [15]. Preto usudzujeme, že
subkutánna infúzia angiotenzínu II má vplyv na turnover angiotenzínu II v srdci a môže
modulovať expresiu per2 v tomto tkanive.
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Záver
Výsledky našej práce naznačujú od času závislý účinok angiotenzínu II na cirkadiánny
systém a poukazujú na spätno-väzobný vzťah renín-angiotenzínového a cirkadiánneho
systému.
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„High-throughput monitoring“ účinnosti sialylácie metódou
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Abstrakt
Sialové kyseliny sú lokalizované v terminálnej oblasti oligosacharidových reťazcov exprimovaných na
povrchu buniek a glykoproteínov stavovcov, vyšších bezstavovcov a niektorých mikroorganizmov. Plnia mnoho
dôležitých funkcií, z ktorých determinácia protizápalovej aktivity protilátok IgG a zvyšovanie „dĺžky života“
glykoproteínov a krvných buniek majú potenciálne využitie v oblasti farmácie a medicíny. Z tohto dôvodu sa
stále hľadajú efektívne metódy sialylácie proteínov in vitro. Hemaglutinácia pomocou inklúznych teliesok
lektínu SabA baktérie Helicobacter pylori, ktorý je zodpovedný za in vitro aglutináciu erytrocytov závislú na
sialových kyselinách, predstavavuje metódu vhodnú pre „high-throughput“ stanovenie účinnosti sialylácie
proteínov. Je to rýchla a nenáročná metóda, pri ktorej nie je potrebné testovaný glykoproteín purifikovať.
Zároveň by mohla táto metóda slúźiť v diagnostike na stanovenie úrovne sialylácie erytrocytov.

Kľúčové slová: sialylácia; hemaglutinácia; inklúzne telieska; lektín SabA

Úvod a formulácia cieľa
Sialové kyseliny sú kyslé sacharidy, ktoré sú zaradené do veľkej skupiny derivátov
kyseliny neuramínovej. Často zakončujú oligosacharidové reťazce na povrchu buniek a na
glykoproteínoch u stavovcov, vyšších bezstavovcov a niektorých mikroorganizmov [1]. Plnia
široké spektrum rozličných úloh, medzi ktoré patrí aj ochrana glykoproteínov a krvných
buniek pred degradáciou a odstránením z obehu [2] a determinácia aktivity protilátok IgG [3].
Sialové kyseliny zvyšujú zotrvanie glykoproteínov v obehu viacerými mechanizmami
[2, 4, 5]. V súčasnosti sa na liečbu mnohých ochorení využívajú terapeutické proteíny, avšak
ich účinnosť je limitovaná krátkou životnosťou v organizme [5]. Výsledky viacerých autorov
dokazujú, že sialylácia účinne zlepšuje farmakokinetické vlastnosti terapeutických proteínov,
ako sú napríklad erytropoetín, rastový hormón alebo interferón alfa [4, 6, 7]. Rovnako aj
„dĺžka života“ krvných buniek je determinovaná sialovými kyselinami. Znížená úroveň
sialylácie erytrocytov ovplyvňuje ich agregáciu, čo pravdepodobne zvyšuje riziko niektorých
kardiovaskulárnych ochorení (napr. akútny infarkt myokardu, ateroskleróza) [8].
Sialové kyseliny ovplyvňujú aj aktivitu protilátok IgG. Fc región protilátky IgG
obsahuje dva oligosacharidové reťazce, ktoré sú kľúčové pre aktivitu protilátok IgG.
Glykoforma IgG S2 obsahujúca dve terminálne sialové kysliny pôsobí protizápalovo [3].
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V sére pacientov trpiacich zápalovými autoimunitnými ochoreniami (napr. reumatoidná
artritída) bola pozorovaná zvýšená koncentrácia glykoformy IgG G0 zodpovednej za aktiváciu
zápalových procesov. Na liečbu týchto ochorení sa využíva intravenózny imunoglobulín
(IVIg), ktorý inhibuje zápal. Za túto schopnosť sú však zodpovedné len sialylované protilátky
IgG, ktorých IVIg obsahuje relatívne malé množstvo. Po in vitro sialylácii dochádza
k výraznému zvýšeniu protizápalovej aktivity IVIg [9].
Sialylácia predstavuje veľký prínos pre farmaceutický priemysel a medicínu. Pri
použití techník in vivo je úroveň sialylácie variabilná a často nedostatočná [5]. Preto sa
výskum v súčasnosti zameriava najmä na hľadanie efektívnej metódy pre in vitro sialyláciu.
Selektovanie sialyltransferáz s najvyššou in vitro aktivitou je dôležitou fázou pri vývoji
takejto metódy. Hoci techniky ako hmotnostná spektrometria či nukleárna magnetická
rezonancia poskytujú presný výsledok o úrovni sialylácie výsledného produktu enzýmovej
reakcie, analyzovaný glykoproteín musí byť purifikovaný. Našim cieľom bolo preto vytvoriť
rýchlu a jednoduchú metódu pre „high-throughput“ analýzu sialylácie proteínov.
Prezentovaná metóda je založená na hemaglutinačno-inhibičnom teste používanom vo
virológii, pričom vírusové antigény sú nahradené inklúznymi telieskami (IBs) lektínu SabA
baktérie Helicobacter pylori, ktorým sa viaže na sialové kysliny. Proteín si vo forme IBs
zachováva svoju aktivitu a špecifickosť. Pri interakcii lektínu SabA so sialovými kyselinami
na povrchu erytrocytov dochádza k hemaglutinácii [10, 11]. Sialylovaný glykoproteín pôsobí
ako inhibítor týchto interakcií, keďže on sám sa viaže na lektín SabA. Z tejto inhibície je
následne možné stanoviť úroveň sialylácie daného proteínu.

Materiál a metódy
Na produkciu IBs lektínu SabA a hemaglutináciu týmito IBs bol použitý postup podľa
Nahálka et al. (2009) [11]. IBs boli izolované z kmeňa Escherichia coli BL21(DE3), ktoré
boli transformované plazmidovým vektorom pET-34b(+). Inzert nesený týmto vektorom
predstavoval časť génu HP0662, ktorý bol vložený tak, aby N-koniec výsledného proteínu bol
fúzovaný s doménou viažucou celulózu z baktérie Clostridium cellulovorans, ktorá iniciuje
fyziologické agregovanie proteínu a tvorbu IB. Gén HP0662 bol získaný z genómovej DNA
kmeňa Helicobacter pylori ATCC 700824D. Transformované bunky E. coli boli kultivované
v LB médiu (10 g/l trypton, 5 g/l kvasničný autolyzát, 10 g/l NaCl) s pridaným kanamycínom
(30 µg/ml). Po kultivácii boli bunky lyofilizované. Na izoláciu bolo použitých 10 mg
lyofilizovaných buniek, ktoré boli lyzované pridaním 500 µl neiónového lytického detergentu.
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Lyzát bol následne centrifugovaný pri 4500 g, 10 min., 4°C, premytý trikrát v 750 µl Tris-HCl
(50 mM, pH 7,5) a nakoniec rozsuspendovaný v 1 ml PBS (8% NaCl, 0,2% KCl, 1,15%
Na2HPO4.7H2O, 0,2% KH2PO4, pH 7,2). Pre porovnanie účinnosti IBs z troch nezávislých
kultivácií transformovaných E. coli bola pripravená séria 2-násobných riedení IBs v PBS.
K 25 µl takto nariedených IBs sa pridalo 50 µl roztoku krvi, ktorý bol pripravený zmešaním
5,5 ml PBS s 55 µl krvi. Ako kontrola bolo použité čisté PBS s krvou. Platnička bola
inkubovaná 1 hodinu pri laboratórnej teplote a 3 hodiny pri teplote 4°C. Hemaglutináciou
jedným typom IBs bola potom porovnávaná úroveň sialylácie erytrocytov od troch rôznych
darcov. Pôvodná suspenzia bola nariedená v pomere 1:8 a 1:256 a následne z nich boli
pripravené série 1,3-násobných riedení. Suspenzia erytrocytov bola nariedená v PBS na
koncentráciu 42,5.106 buniek/ml. Na sledovanie interakcie IBs so sialylovaným proteínom bol
použitý zásobný roztok fetuínu v PBS s koncentráciou 100 mg/ml, z ktorého bola pripravená
séria 1,5-násobných riedení. K 25 µl jednotlivých riedení fetuínu bolo pridaných 50 µl
neriedenej suspenzie IBs. Kontrolou bola suspenzia IBs bez fetuínu. Platnička bola
inkubovaná 4 hodiny pri 30°C a následne 16 hodín pri 4°C. Po inkubácii bol z elektronického
záznamu odmeraný priemer usadeniny na dne jamky. Inhibícia hemaglutinácie bola testovaná
pridaním fetuínu. Pôvodná suspenzia IBs bola nariedená v pomere 1:8 a z nariedenej
suspenzie bola pripravená séria 1,3-násobných riedení. K 15 µl jednotlivých riedení IBs boli
pridané 1,5-násobné riedenia zásobného roztoku fetuínu (koncentrácia 100 mg/ml) v objeme
10 µl. Následne bolo pridaných 50 µl roztoku krvi. Kontrolu predstavovala krv v PBS a tiež
krv s IBs. Platnička bola inkubovaná 1 hodinu pri laboratórnej teplote a 3 hodiny pri 4°C.
Následne bol z elektronického záznamu odmeraný priemer vnútorného kruhu vytvoreného
interakciou IBs s erytrocytmi. Podobne bol zostavený a vyhodnotený aj experiment pre
inhibíciu hemaglutinácie zmesou sialylovaného a nesialylovaného proteínu. Pôvodná
suspenzia IBs bola nariedená v pomere 1:25. K 15 µl suspenzie IBs sa pridali jednotlivé
riedenia fetuínu v objeme 1 až 9 µl, doplnené do objemu 10 µl asialofetuínom v rovnakej
koncentrácii ako fetuín. Následne sa pridalo do každej jamky 50 µl roztoku krvi.

Výsledky a diskusia
Lektín SabA baktérie H. pylori je zodpovedný za in vitro hemaglutináciu závislú na
sialových kyselinách [10]. V prvom kroku bola hemaglutináciou testovaná účinnosť IBs
z troch nezávislých kultivácií transformovanej E. coli. Všetky tri typy IBs boli aktívne, hoci
boli pozorované mierne odchýlky v ich aktivite. Pozitívna hemaglutinácia nastala pri vhodnej
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koncentrácii IBs, vzhľadom na množstvo sialových kyselín na erytrocytoch. Pri vyšších
riedeniach IBs bola hemaglutinácia negatívna, pretože množstvo IBs nebolo dostatočné na
aglutinovanie erytrocytov. Pri najvyššej koncentrácii IBs bola pozorovaná hemolýza, keďže
vysoká koncentrácia adhezínu spôsobila dezintegráciu plazmatickej membrány erytrocytov.
Medzi zónou hemolýzy a pozitívnou hemaglutináciou bol pozorovaný tzv. prozónový efekt,
kedy vysoká koncentrácia IBs „vyblokovala“ oligosacharidy na povrchu erytrocytov a
zabránila hemaglutinácii (Obr. 1).

Obr. 1 Porovnanie účinnosti troch typov inklúznych teliesok hemaglutináciou. A, B-kontrola negatívnej
hemaglutinácie; C, D-1. typ; E, F-2. typ; G, H-3. typ inklúznych teliesok. Čierny rám-hemolýza; modrý rámprozónový efekt; červený rám-pozitívna hemaglutinácia; zelený rám-negatívna hemaglutinácia.

Hemaglutinácia pomocou IBs lektínu SabA by mohla predstavovať aj rýchlu
diagnostickú metódu na prvotné stanovenie zníženej úrovne sialylácie erytrocytov. Ako už
bolo spomenuté, redukovaný obsah sialových kyselín má pravdepodobne súvis s niektorými
kardio-vaskulárnymi chorobami [8]. Porovnaním priebehu aglutinácie erytrocytov od troch
dobrovoľníkov sa ukázali mierne rozdiely v úrovni sialylácie, čo sa prejavilo rozdielnymi
koncentráciami IBs potrebnými na pozitívnu aj negatívnu hemaglutináciu. Pozitívna korelácia
úrovne sialylácie s vekom sa nepreukázala. Pre lepšiu interpretovateľnosť týchto výsledkov by
však bolo potrebné poznať zdravotný stav jednotlivých dobrovoľníkov.
IBs reagujú aj so sialylovanými proteínmi, ako je fetuín. Fetuín zostal hydrofóbnymi
interakciami zachytený na celom kónickom dne jamky mikrotitračnej platničky. Pridané IBs
interagovali s fetuínom, čím sa na dne vytvorila sivá usadenina rôzneho priemeru v závisloti
od koncentrácie fetuínu. Pri nízkej koncentrácii fetuínu, resp. bez fetuínu klesli IBs na dno
jamky v podobe sivo-bieleho bodu. Výsledky ukázali, že medzi priemerom usadeniny
a koncentráciou fetuínu je logaritmická závislosť (R2= 0,979). Reakcia je však slabo viditeľná
a vyžaduje vysoké koncentrácie IBs aj fetuínu.
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Hemaglutinačno-inhibičný test, pri ktorom sú interakcie IBs s erytrocytmi inhibované
fetuínom, eliminuje nedostatky predošlej metódy. Úmerne so zvyšujúcou sa koncentráciou
fetuínu bolo pozorované skracovanie zóny prozónového efektu a zóna pozitívnej
hemaglutinácie sa, naopak, predlžovala. Pri rovnakom riedení IBs bola zaznamenaná lineárna
závislosť medzi úrovňou hemaglutinácie a koncentráciou fetuínu (Obr. 2).

Obr. 2 Inhibícia interakcií IBs s erytrocytmi fetuínom. Vľavo: A-kontrola hemaglutinácie bez fetuínu; A12kontrola negatívnej hemaglutinácie; 1-12-riedenie IBs; H-A-riedenie fetuínu; tri zvýraznené stĺpce zodpovedajú
hodnotám na grafe. Vpravo: Graf lineárnej závislosti priemeru vnútorného kruhu od koncentrácie fetuínu.

Posledným krokom bolo získať kalibračnú krivku, ktorá by umožňovala stanoviť
koncentráciu sialylovaného proteínu v zmesi s nesialylovaným proteínom. Pri testovaní
inhibície hemaglutinácie zmesou fetuínu a asialofetuínu zmiešanými v rôznych pomeroch bola
potvrdená lineárna závislosť úrovne hemaglutinácie od koncentrácie fetuínu. Zároveň sa
potvrdila špecifickosť interakcií medzi IBs a sialovými kyselinami (Obr. 3).

Obr. 3 Úroveň sialylácie glykoproteínu meraná inhibíciou interakcií IBs s erytrocytmi zmesou fetuínu
a asialofetuínu. Graf lineárnej závislosti priemeru vnútorného kruhu od koncentrácie fetuínu.
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Nevýhodou tejto metódy je nutnosť štandardizácie vzhľadom na používanú krv,
vyizolované IBs, ako aj na konkrétny proteín. Po štandardizácii je však možné otestovať
veľké množstvo vzoriek v relatívne krátkom čase, a to v „high-throughput“ formáte.

Záver
Sialylácia in vitro má veľký potenciálny význam pre farmaceutický priemysel
a medicínu, a to pri zlepšovaní farmakokinetických vlastností proteínových liečív a pri liečbe
zápalových autoimunitných ochorení. Hemaglutinácia inklúznymi telieskami lektínu SabA
predstavuje rýchlu a jednoduchú metódu pre monitoring účinnosti sialylácie proteínov in
vitro. Na rozdiel od analytických metód nie je potrebná purifikácia testovaného glykoproteínu
a metóda má potenciál pre „high-throughput screening“ pri vývoji sialyltransferáz.
Hemaglutinácia pomocou inklúznych teliesok môže zároveň slúžiť ako diagnostická metóda
pre prvotné stanovenie úrovne sialylácie erytrocytov.
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Molekulárno-genetická analýza recesívnych foriem ochorenia CharcotMarie-Tooth u slovenských Rómov
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ulica 17. Novembra 1, 08116 Prešov, Slovenská republika; ivi.toth1607@gmail.com

Abstrakt
Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT) postihuje 1 z 2500 ľudí a patrí medzi najčastejšie dedičné
nervovosvalové choroby. Zahŕňa klinicky a geneticky herogénnu skupinu porúch vyznačujúcich sa úbytkom
svalstva, svalovou slabosťou a stratou citlivosti. Rozlišujú sa autozomálne dominatné (CMT1 a CMT2),
autozomálne recesívne (CMT4), X-podmiené a prechodné formy CMT. V Európskych rómskych komunitách je
často vyskytújúcou sa formou CMT4. Vyšetrili sme štyri rodiny rómskeho pôvodu so suspektnou CMT bližšie
neurčeného typu. Sekvenovaním sme detegovali recesívnu formu CMT u všetkých štyroch rodín.U dvoch rodín
sa potvrdil podtyp CMT4D s mutáciou R148X v exóne 7 génu NDRG1. V ďalších dvoch rodinách bol
detegovaný podtyp CMT4G so substitúciou G>C v alternatívnom exóne AltT2 génu HK1. Úspešnosť genetickej
analýzy vo všetkých rodinách potvrdzuje, že recesívne formy CMT spôsobené mutáciami v génoch NDRG1 a
HK1 sú u slovenských Rómov bežné. Genetická analýza týchto dvoch génov by mohla prispieť k objasneniu
klinicky ťažko diagnostikovateľných prípadov senzomotorických neuropatií na Slovensku.

Kľúčové slová: Charcot-Marie-Tooth; CMT4D; CMT4G; HMSN; rómovia; rómska populácia

Úvod a formulácia cieľa
Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT), tiež známa ako hereditárna motorická a
senzorická neuropatia (HMSN), zahŕňa klinicky a geneticky heterogénnu skupinu porúch
vyznačujúcich sa úbytkom svalstva, svalovou slabosťou a stratou citlivosti. Choroba bola
prvý krát popísaná v roku 1886. Svoje pomenovanie dostala podľa troch lekárov, ktorí ju ako
prví zaznamenali. Je najčastejšou dedičnou nervovosvalovou chorobou postihujúcou 1 z 2500
ľudí [1]. Najčastejšie je klasifikovaná na základe kombinácie klinických nálezov a spôsobu
dedičnosti (autozomálne dominantná- AD, autozomálne recesívna- AR a X- podmienená
dedičnosť), tiež podľa elektrofyziologických alebo anatomicky patologických nálezov
(axonálna alebo demyelinizačná) [2].
K základným typom CMT patria CMT1, CMT2, CMT4, prechodná forma a CMT X.
CMT1

je

charakterizovaná

abnormálnym

myelínom

s autozomálne

dominantnou

dedičnosťou, vyskytuje sa najčastejšie (50% všetkých prípadov). CMT2 sa vyznačuje
axonopatiou, tiež s autozomálne dominantnou dedičnosťou. Prechodná forma s autozomálne
dominantnou dedičnosťou, je kombináciou myelinopatie a axonopatie. Jej výskyt je
zriedkavý. CMT4 je vzácna skupina progresívnych senzorických a motorických axonálnych
a demyelinizačných

neuropatií

s typickým

fenotypom

a

s autozomálne

recesívnou
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dedičnosťou. X- podmienená CMT (CMTX) je charakterizovaná stredne ťažkou až ťažkou
senzorickou a motorickou neuropatiou u postihnutých mužov a zvyčajne s miernymi až
žiadnymi príznakmi u žien. Zodpovedá za 10-20% prípadov [3].
Vzhľadom na odlišný pôvod a vysokú mieru konsangvinity [4] sú Rómovia
z genetického hľadiska veľmi špecifickou skupinou. Bola u nich zistená nielen odlišná
predispozícia k mnohým komplexným ochoreniam, ale aj výskyt mutácií, ktoré v majoritnej
slovenskej populácii úplne absentujú. Napriek tomu, že najčastejším typom CMT na
Slovensku je CMT1A, u Rómov vzhľadom na výskyt konsangvinity a zakladateľských
mutácií očakávame výskyt špecifických recesívnych foriem ochorenia (CMT4) [5].
V porovnaní s dominantnými alebo X-podmienenými formami CMT sú recesívne
formy veľmi zriedkavé, nástup ochorenia je zvyčajne skorší a priebeh závažnejší. Jednotlivé
podtypy majú rôzne fyziologické a klinické špecifiká a často sú charakteristické pre určité
populácie. Z ôsmych podtypov CMT4 (vid. Tab. 1) sa u Rómov najčastejšie objavuje
CMT4C, CMT4D a CMT4G [6]. CMT4C bola pôvodne objavená v Alžírskych rodinách a
následne v rodinách, z ďalších krajín severnej Afriky a západnej Európy [7, 8, 9]. Tento
podtyp CMT je spôsobený mutáciami v géne SH3TC2 [8]. Mutácia p.R1109X je špecifická
pre rodiny rómskeho pôvodu [10]. CMT4D bola idetifikovaná u Bulharských Rómov,
označuje sa tiež ako hereditárna motorická a senzorická neuropatia - Lom (HMSNL). Svoje
pomenovanie dostala podľa miesta kde boli nájdené prvé prípady choroby [11]. Nachádza sa
takmer výhradne u Rómov. Spôsobuje ju mutácia R148X v géne NDRG1 [12] . CMT4G, tiež
nazývaná hereditárna motorická a senzorická neuropatia - Russe (HMSNR), je ťažká
neuropatia s výraznou stratou citlivosti, objavená taktiež u Balkánskych Rómov [13]. Vznik
ochorenia je spájaný so zámenou G>C v AltT2 exóne HK1 [14].
Tab. 1 Prehľad podtypov autozomálne recesívnej formy Charcot-Marie-Tooth choroby
Podtypy CMT4AR
CMT4A

Gén
GDAP1

Lokus
8q13-q21.1

CMT4B1
CMT4B2
CMT4C
CMT4D(HMSNL)
CMT4E
CMT4F
CMT4G(HMSN Russe)

MTMR2
MTMR13
SH3TC2
NDRG1
EGR2
PRX
HK1

11q22
11q15
5q32
8q34.3
10q21.1–q22.1
19q13.1-q13.2
10q23.3

CMT4H
CMT4J

FGD4
FIG4

12q11.21-q25.1
6q21

Proteín
Ganglioside- induced differentiation protein
1
Myotubularin- related protein 2
SET binding factor 2
SH3TC2
NDRG1 protein
Early growth response protein 2
Periaxin
Hexokinase 1 FYVE, RhoGEF and PH
domain-containing protein 4
FRABIN
FIG4
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Cieľom našej štúdie bolo identifikovať genetickú podstatu klinicky ťažko
diagnostikovateľných prípadov senzomotorickej neuropatie u pacientov rómskeho pôvodu.
Príspevok prezentuje výsledky molekulárno-genetickej analýzy prvých štyroch rodín
s výskytom CMT.

Materiál a metódy
Celkovo boli vyšetrení štyria pacienti rómskeho pôvodu a ich rodinní príslušníci, spolu
bolo odobratých 16 vzoriek. Všetci účastníci boli informovaní o charaktere a význame
výskumu a pred odberom vzorky podpísali informovaný súhlas. Genómová DNA bola
odizolovaná z lymfocytov periférnej krvi alebo z bukálneho steru pomocou komerčného kitu
(MO BIO Laboratories Inc, Carlsbad, USA). Na základe preštudovanej literatúry bola analýza
sústredená na dve zakladateľské mutácie identifikované v rómskom etniku. Exón 7 génu
NDRG1 a AltT2 exón génu HK1 boli osekvenované na automatickom sekvenátore (3500
DNA Analyzer; Applied Biosystems, Foster City, USA) použitím sekvenačného kitu BigDye,
v 3.1 (Applied Biosystems, Foster City, USA). Primery boli navrhnuté pomocou softvéru
Primer3 (Whitehead Institute, Cambridge,USA) a produkované firmou Sigma Aldrich
(Bratislava, Slovensko).

Výsledky a diskusia
U všetkých štyroch rodín bola detegovaná príčinná mutácia indikujúca konkrétnu
formu ochorenia CMT.
V dvoch rodinách (CM1 a CM3) bola nájdená mutácia c. 564 C>T, R148X v exóne
7 génu NDRG1 (forma CMT4D). Proband prvej rodiny je 15 ročné dievča (CM1-1),
rómskeho pôvodu, z konsagvinného maželstva. Rodičia sú druhostupňový bratranec
a sesternica. Proband trpí ťažkou paretickou chôdzou, chodidlá má deformované, prsty rúk
a nôh

sú

kladivkové,

prsty

rúk

nevystrie.

Mutácia

bola

detegovná

u probanda

v homozygotnom a u matky (CM1-2) v heterozygotnom stave (Obr. 1). Probandom druhej
rodiny (CM3) je 25 ročná žena rómskeho pôvodu, rodičia sú vzdialený príbuzní. Od 7 rokov
je u nej sledovaná suspektná hereditárna senzomotorická neuropatia. U probanda (CM3-4)
bola detegovaná mutácia v homozygotnom stave a u ďalších šiestich členov rodiny
v heterozygotnom (Obr. 2). Mutácia R148X v géne NDRG1 bola prvýkrát popísaná v roku
1998 u Bulharských Rómov (Kalaydijeva a kol., 1998). Neskôr boli objavené aj prípady v
rómskych komunitách v Slovinsku, Taliansku a Španielsku [15].
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Obr. 1 Sekvencia mutácie c. 564 C>T v géne
NDRG1 v rodine CM1, CM1-1 genotyp TT,
CM1-2 genotyp CT

Obr. 2 Sekvencia mutácie c. 564 C>T v géne
NDRG1 v rodine CM3, CM3-4 genotyp TT,
CM3-1 genotyp CT, CM3-6 genotyp CC

V rodinách CM2 a CM4 bola detegovaná substitúcia G>C v alternatívnom exóne
AltT2 génu HK1 (forma CMT4G). Proband rodiny CM2 je 6 ročný chlapec (CM2-1)
rómskeho pôvodu z konsagvinného manželstva. Elektromyografické vyšetrenie odhalilo
senzomotorickú polyneuropatiu stredne ťažkého stupňa v chronickom štádiu. Rodičia majú
mutáciu v heterozygotnom stave, proband v homozygotnom (Obr. 3). V rodine CM4 je
probandom 34 ročná žena (CM4-1) rómskeho pôvodu. Konsagvinita v rodine nebola
potvrdená. Pacientka bola sledovaná kôli suspektnej hereditárnej senzomotorickej neuropatii.
Mutácia v géne HK1 u nej bola zistená v homozygotnom (Obr. 4) stave. HSMN-Russe bola
popísaná tiez u Bulharských Rómov. Hantke a kol. v roku 2009 identifikoval dva varianty
v suspektnom géne HK1, ktoré segregovali s ochorením. Na základe analýzy evolučnej
konzervácie a analýzy expresie v rôznych tkanivách myší je predpokladaným funkčným
variantom zámena G>C v alternatívnom exóne AltT2 [14].
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Obr. 3 Sekvencia substitúcie G>C v
alternatívnom exóne AltT2 génu HK1 v rodine
CM2, CM2-1 genotyp CC, CM2-2 genotyp GC

Obr. 4 Sekvencia substitúcie G>C v
alternatívnom exóne AltT2 génu HK1
v rodine CM4, CM4-1 genotyp CC

Molekulárno-genetická analýza zriedkavých ochorení CMT je príkladom toho, ako
môže znalosť mutácií špecifických pre určité etnikum a následná cielená analýza vybraných
oblastí urýchliť a zjednodušiť klinickú diagnostickú prax. Najčastejším typom CMT na
Slovensku je autozomálne dominantná CMT1A. U Rómov, na rozdiel od majoritnej populácie
sú však pozorované najmä autozomálne recesívne formy, u ktorých je postihnuté dieťa
zdravých rodičov, často z konsangvinného vzťahu. Tieto stavy ostávajú po vylúčení
duplikácie génu PMP22 často bližšie nediagnostikované.
Záver
Choroba Charcot-Marie-Tooth je jednou z najčastejších nervovosvalových porúch.
Vyznačuje sa úbytkom svalstva, svalovou slabosťou a stratou citlivosti. Sekvenačná analýza
potvrdila prítomnosť recesívnej formy Charcot-Marie-Tooth typu CMT4D alebo CMT4G
u všetkých vyšetrených rodín. To potvrdzuje, že recesívne formy CMT spôsobené mutáciami
v génoch NDRG1 a HK1 sú u slovenských Rómov bežné. Genetická analýza týchto dvoch
génov by mohla prispieť k objasneniu klinicky ťažko diagnostikovateľných prípadov
senzomotorických neuropatií na Slovensku.
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Identifikácia veľkých génových prestavieb CFTR génu pomocou MLPA
metódy u Slovenských pacientov s cystickou fibrózou
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Abstrakt
Cystická fybróza (CF) je najčastejšie letálne autozomálne recesívne dedičné ochorenie u kaukazoidnej rasy.
Klasická CF postihuje respiračný, zažívací a reprodukčný systém. Incidencia ochorenia u kaukazoidnej rasy je
1:2500. Fyziologická podstata ochorenia je spôsobená dysfunkciou proteínu CFTR, ktorý prevažne funguje ako
chloridový kanál. CFTR proteín je kódovaný génom CFTR. V súčasnosti je celosvetovo popísaných viac ako 1903
mutácií v tomto géne. V slovenskej populácii je pri molekulárno-genetickom vyšetrení prvým krokom vyšetrenie
známych mutácií. V prípade negatívnych výsledkov sa hľadajú neznáme mutácie pomocou automatického
sekvenovania, alebo ďalších metód, ako DHPLC. Cieľom tejto práce bola identifikácia mutácií typu veľkých
génových delécií, duplikácií a prestavieb v súbore 32 CF pacientov s 1 známou mutáciou v CFTR géne. Za týmto
účelom bola aplikovaná a optimalizovaná metóda MLPA. Hlavným cieľom bolo zvýšenie detekčnej schopnosti
a rozšírenie mutačného spektra u slovenských CF pacientov.

Kľúčové slová: cystická fibróza-CF; CFTR gén; génové prestavby; MLPA metóda

Úvod a formulácia cieľa
Cystická fibróza (CF) je najčastejšie letálne autozomálne recesívne dedičné ochorenie
u kaukazoidnej rasy. Klinický obraz typickej formy je charakterizovaný príznakmi, ako
chronický zápal pľúc, časté a opakované infekcie dýchacích ciest, pankreatická nedostatočnosť,
tráviace ťažkosti, mekóniový ileus, mužská sterilita, znížená fertilita u žien a zvýšený obsah solí
v pote. Incidencia ochorenia u kaukazoidnej rasy je 1:2500, na Slovensku je to až 1:1800
novorodencov. Priemerný vek pacientov s neliečenou CF je 3-5 rokov, pri optimálnej liečbe to
dosahuje aj 35 rokov. Fyziologická podstata ochorenia je spôsobená dysfunkciou proteínu
CFTR, ktorý prevažne funguje ako chloridový kanál v apikálnej membráne epiteliálnej výstelky
endokrinných žliaz. CFTR proteín je kódovaný génom CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane
Regulator), ktorý je lokalizovaný na chromozóme 7 [1].
V súčasnosti je celosvetovo popísaných viac ako 1903 mutácií v CFTR géne, pričom
podľa funkčného dopadu na fenotyp ich môžeme rozdeliť do piatich tried [2]. CF je spôsobená
rôznymi typmi mutácií v CFTR géne: delécie, mutácie bez zmyslu, zostrihové, posunové
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a mutácie meniace zmysel. Z celkového počtu doteraz známych mutácií v géne CFTR iba
približne 20 mutácií predstavuje celosvetové populačné a klinicky najdôležitejšie alely génu
CFTR. V celosvetovom meradle má však len 5 z nich väčší podiel na všetkých mutáciách CFTR
ako 1%. V slovenskej populácii pri molekulárno-genetickom vyšetrení sa najprv vyšetria známe
mutácie (mutačný panel 30 najčastejších mutácií). V prípade negatívnych výsledkov sa hľadajú
neznáme mutácie pomocou automatického sekvenovania, alebo ďalších metód, ako DGGE
(denaturačná gradientová elektroforéza) alebo DHPLC (denaturačná vysokorozlišovacia
kvapalinová chromatografia) [3].
V posledných rokoch bolo popísaných viac ako 35 veľkých prestavieb v CFTR géne, čiže
delécie a duplikácie rôznych exónov alebo rozsiahlejších oblastí. Vyššie spomenuté metódy však
neumožňujú detekciu týchto celogénových prestavieb [4].
Najefektívnejším spôsobom vyhľadávania exónových delécií, prípadne duplikácií je v
súčasnosti metóda MLPA (Multiple Ligation-dependent Probe Amplification). Táto plne
automatizovaná

metóda

využíva

princíp

hybridizácie

oligonukleotidových

prób

komplementárnych k špecifickým sekvenciám v genomickej DNA a ich následnú amplifikáciu.
U CF sa analyzuje 27 exónov so 43 MLPA próbami. Dĺžka amplifikačných produktov je medzi
130-472 nt. MLPA už bola aplikovaná v zahraničných výskumoch na skríning mutácií v CFTR
géne a podľa viacerých štúdií zaznamenala vysokú účinnosť (detekčná rýchlosť 94 %, 1,6 %
novo nájdených mutácií), pričom môže identifikovať nové mutácie až u 24 % pacientov s 1
mutáciou alebo bez mutácie [5, 6]. Zložení heterozygoti pre veľké prestavby v CFTR géne sú
silno asociované zo závažnou pankreatickou insuficienciou (nedostatočnosťou), podobne ako
mutácie I., II. alebo III. triedy [5].
MLPA metóda je efektívna, rýchla a jej zavedenie môže byť veľkým prínosom
v rozšírení spektra identifikovaných mutácií v CFTR géne aj u slovenských pacientov s CF.
Cieľom predkladaného projektu bola molekulárna analýza najzávažnejšieho autozomálne
recesívneho dedičného ochorenia, t.j. cystickej fibrózy a rozšírenie spektra identifikovaných
mutácií v slovenskej populácii pomocou MLPA metódy.

Materiál a metódy
Do analýzy bolo zahrnutých 32 slovenských CF pacientov s 1 známou mutáciou a presne
stanovenými klinickými príznakmi.
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Kvôli rozdielnej kvalite vzoriek a rôznych izolačných techník (vzorky z období 19872011) a pre dosiahnutie čo najvyššej citlivosti metódy MLPA bola nevyhnutná ich purifikácia
použitím komerčného kitu, resp. aj presné nariedenie vzoriek na rovnakú koncentráciu (100
ng/µl).
MLPA analýza bola uskutočnená pomocou kitu SALSA P091-C1 CFTR (MRC Holland).
Analýza pozostáva z viacerých krokov:
1. Hybridizácia prób: počas ktorej je zmes MLPA prób pridaná k denaturovanej
genomickej DNA. Následne sú obidve časti každej próby hybridizované k susedným
cieľovým sekvenciám. Pozostáva z 5 minútovej denaturácie vzoriek pri 98°C
a z následného ochladenia na 25°C, ďalej z pridania hybridizačného mixu do každej
vzorky (1,5µl MLPA buffer+1,5µl probemix), z inkubácie pri 98°C (1 minúta) a pri 60°C
(16 hodín).
2. Ligácia prób: je možná iba v prípade, že obe próby nasadli na cieľovú sekvenciu.
V tomto kroku je potrebné ochladenie vzoriek na 54°C a pridanie ligačného mixu do
každej vzorky (3µl Ligase-65 buffer A + 3µl Ligase-65 buffer B + 1µl Ligase-65 + 25µl
H2O), ďalej inkubácia 15 minút pri 54°C a deaktivácia ligázy pri 98°C (5 minút).
3. PCR reakcia: amplifikácia ligovaných prób s univerzálnym párom primerov v multiplex
reakcii. Intenzita signálu na elektroforetograme závisí od počtu kópií cieľovej sekvencie.
Pri izbovej teplote prebieha príprava PCR mixu - 4µl SALSA PCR buffer + 26µl H2O +
10µl ligačnej zmesi, ohriatie vzoriek na 60°C a pridanie 10µl polymerase mixu do každej
vzorky (2µl SALSA PCR primery + 2µl SALSA Enzyme dillution buffer + 5,5µl H2O +
0,5µl SALSA polymerase). PCR reakcia pozostáva z 35 cyklov: 30 s 95°C; 30 s 60°C; 60
s 72°C a záverečná polymerizácia prebieha pri 72°C 20 min.
4. Fragmentová analýza: separácia a kvantifikácia produktu pomocou kapilárnej gélovej
elektroforézy prebiehala na genetickom analyzátore ABI 3130 (Applied Biosystems). Na
elektroforézu sme použili zmes Hi-Di formamidu (Applied Biosystems), značeného
štandardu veľkosti LIZ-500 (Applied Biosystems) a PCR produktu. Elektroforetogramy
sme vyhodnocovali pomocou softvéru Genemapper (Applied Biosystems).
5. Posledným krokom bolo štatistické vyhodnotenie výsledkov pomocou softvéru Coffalyser
(MRC Holland).
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Výsledky a diskusia
Cieľom predkladaného projektu bola molekulárna analýza najzávažnejšieho autozomálne
recesívneho

dedičného

ochorenia,

t.j.

cystickej

fibrózy

(CF)

a

rozšírenie

spektra

identifikovaných mutácií v slovenskej populácii.
Metódou MLPA sme analyzovali vzorky DNA u 32 CF pacientov a u 2 kontrol.
Pomocou softvéru Genemapper sme analyzovali elektroferogramy a získané dáta štatisticky
vyhodnotili pomocou softvéru Coffalyser. U 6 pacientov sa nám podarilo identifikovať mutáciu
dF508 v heterozygotnom stave, avšak túto mutáciu identifikujeme aj pri štandardnom mutačnom
skríningu. Tieto vzorky boli preto použité pri analýze ako kontrolné, už s potvrdenou mutáciou,
čím sme mohli zvyšovať validitu výsledkov.
Pre porovnanie referenčnej (kontrolnej) vzorky s mutantnou je znázornený na obr. 1
elektroferogram kontrolnej vzorky s wild-type genotypom, pričom obr. 2

znázorňuje

elektroferetogram pacienta s déléciou dF508 v exóne 10.
MLPA analýza prebehla u 2 kontrol a 32 pacientov bez problémov a s
reprodukovateľnými výsledkami. Okrem 32 pacientov sme analyzovali ďalších 20 vzoriek, ktoré
sa nám nepodarilo vyhodnotiť. Problém pri týchto vzorkách mohla spôsobiť nejednotná metóda
izolácie, prípadne nedostatočná čistota vzoriek. Tieto vzorky boli izolované v rokoch 1987 až
1995, pričom sa odvtedy zmenili aj izolačné metódy. Z tohto dôvodu bude nevyhnutná
purifikácia DNA pred MLPA metódou, hlavne pre optimálny priebeh PCR reakcie.
MLPA predstavuje efektívny, rýchly a plne automatizovaný prístup na detekciu veľkých
delécií, duplikácií alebo génových prestavieb. V prípade štúdia CFTR génu už bola niekoľko krát
aplikovaná a zaznamenala vysokú účinnosť. V našej štúdii sa nám nepodarilo identifikovať
žiadne iné delécie okrem dF508, resp. duplikácie u pacientov s jednou už určenou mutáciou a
klinickou diagnózou ochorenia. Na rutínnu diagnostiku CF pacientov bude však potrebné metódu
MLPA ešte optimalizovať kvôli vyššie spomenutých dôvodov.
Narazili sme na niekoľko problémov aj pri štatistickom vyhodnocovaní dát z kapilárnej
elektroforézy pomocou softvéru Coffalyser. Kit SALSA P091-C1 prešiel v posledných rokoch
istými zmenami (napr. adícia ďalších špecifických prób), čo môže byť príčinou spomínaných
problémov.
V budúcnosti bude nevyhnutné aj hľadanie veľkých prestavieb u ďalších pacientov, u
ktorých sme identifikovali zatiaľ iba jednu mutáciu, aj u tých pacientov, kde sme zatiaľ nenašli
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žiadne mutácie pomocou sekvenovania alebo metódy DHPLC, avšak je u nich určený
jednoznačný klinický obraz typickej formy cystickej fibrózy.

Obr.1 Elektroferogram kontrolnej (wild-type) vzorky. U CF sa analyzuje 27 exónov so 43 MLPA próbami. Dĺžka
amplifikačných produktov je medzi 130-472 nt.

Obr.2 Elektroforetogram mutantnej vzorky. Šípka na obrázku označuje signál pre próbu 3322-L2739 d508 WT
exónu 10 s dĺžkou 328 nt. Intenzita signálu naznačuje deléciu časti tohto exónu v heterozygotnom stave, čo sa nám
podarilo potvrdiť aj pomocou programu Coffalyser.

Záver
Hlavným cieľom predloženej práce bolo zavedenie MLPA metódy na detekciu veľkých
génových prestavieb (delécií a duplikácií) v géne CFTR u pacientov s jednou určenou mutáciou
a presne stanovenými klinickými príznakmi. V posledných rokoch sa analyzuje v našej populácii
30 najčastejších mutácií. Metódy použité na tieto analýzy, ako napr. automatické sekvenovanie
však neumožňujú detekciu exónových delécií, celogénových prestavieb a génových duplikácií.
Vychádzajúc z publikovaných odborných článkov, možno predpokladať, že tieto celogénové
prestavby sa vyskytujú aj v slovenskej populácii CF pacientov a na ich detekciu je dostupná
metóda MLPA, ktorá je efektívna, citlivá a cenovo dostupná. Jej zavedením sa značne rozšíri
spektrum identifikovaných mutácií v našej populácii, čím sa zvýši aj kvalita klinickodiagnostickej praxe hlavne pri prenatálnom skríningu, čím by sa zlepšili aj liečebné postupy.
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V práci sa nám podarilo zanalyzovať 32 pacientov s jednou určenou mutáciou, pričom u
6 z nich sme našli mutáciu dF508 v heterozygotnom stave. V budúcnosti plánujeme rozšíriť
súbor analyzovaných pacientov s jednou určenou mutáciou, resp. s neurčenými mutáciami ale
s jasnými klinickými príznakmi.
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Mikrodistribúcia podeniek (Ephemeroptera) vo vybraných tokoch
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Abstrakt
Mikrodistribúcia podeniek (Ephemeroptera) bola sledovaná na 16 lokalitách vo vybraných tokoch
Vysokých Tatier. Celkovo bolo determinovaných 12 664 lariev podeniek, ktoré patrili k 14 druhom. U druhov
Ecdyonurus macani, Electrogena lateralis, a Serratella ignita bol zaznamenaný výskyt len na jednom type
substrátu. Na dvoch typoch substrátu boli zaznamené druhy Ameletus inopinatus, Ephemerella mucronata
a Rhithrogena circumtatrica. Druhy Baetis rhodani, Centroptilum luteolum, Rhithrogena carpatoalpina, R.
iridina, R. loyolaea, R. semicolorata a R. zelinkai osídľovali viac typov substrátu. Najväčšia šírka priestorovej
niky bola zistená u druhu B. alpinus, ktorý sa vyskytoval na všetkých typoch substrátu na všetkých sledovaných
lokalitách. Druhovo najbohatšie osídleným substrátom bol mezolitál, naopak na psamáli sa vyskytoval len B.
alpinus.

Kľúčové slová: podenky; Ephemeroptera; mikrodistribúcia; substrát; Vysoké Tatry
Úvod a formulácia cieľa
Z hľadiska biomasy i druhovej početnosti sú podenky jednými z najvýznamnejších
skupín makrozoobentosu v ekosystémoch vodných tokov. Abundancia a produkcia
makrozoobentosu je vyššia na substrátoch zložených z väčších anorganických častíc než na
substrátoch z častíc malých rozmerov, avšak klesajú ak veľkosť častíc substrátu narastie až na
balvany [1]. Larvy niektorých druhov podeniek sa viažu len na konkrétny špecifický substrát,
iné sú ubikvistné. Podenky sú len veľmi málo tolerantné k znečisteniu vodných tokov a preto
sú využívané ako bioindikátory čistoty vody a tvoria súčasť štandardizovaných systémov
saprobiologického hodnotenia tečúcich vôd [2].
Cieľom predloženej práce je zistiť vplyv substrátu na mikrodistribúciu podeniek vo
vybraných tokoch Vysokých Tatier a takto rozšíriť poznatky o autekológii skúmaných
druhov.

Materiál a metódy
Vzorky boli odoberané vo Vysokých Tatrách na 16 lokalitách (Tab. 2). Na
jednotlivých uvedených lokalitách bola vyhodnotená pokryvnosť substrátu a do úvahy boli
brané iba tie čo preukazovali viac ako 5% zastúpenia daného substrátu [3]. Vzorky boli
odoberané z príslušných substrátov (Tab. 1) hydrobiologickou sieťkou s rozmermi 25x25 cm

729

BIOLÓGIA

podľa metodiky AQEM [3]. Vzorky boli rozdelené podľa substrátu do samostatných nádob
a fixované 4% formalínom.
Tab. 1 Typológia mikrohabitatov (Šporka a kol., 2003)
Mikrohabitat
Akál
Mikrolitál
Mezolitál
Makrolitál
Pelál
POM
Psamál
Xylál

Substrát
jemný až stredný štrk
hrubý štrk
okruhliaky
skaly
bahno
partikulovaná organická hmota
piesok
kmene stromov, korene, konáre, "mŕtve" drevo

Rozmer v mm
2- 20
20- 60
60- 200
200- 400
0,004- 0,06
0,06- 2

Následne boli v laboratóriu vzorky rozdelené na príslušné taxonomické skupiny
a fixované 70% alkoholom. Larvy radu Ephemeroptera boli determinované pomocou
binokulárneho stereomikroskopu Leica M 80 a mikroskopu Leica DM 1000. Na determináciu
boli použité práce [4], [5].
Výsledky boli graficky zobrazené v programe MS Excel. Šírka priestorovej niky bola
2

vypočítaná podľa vzorca B-1/n-1 [I.], kde B= 1/Σp (p - podiel i-tej zložky substrátu z
i

i

celkových n zložiek). Hodnota šírky priestorovej niky sa pohybuje od 0 po 1, kde 0 znamená,
že jedinec je špecializovaný na jeden typ substrátu a 1 znamená, že jedinec využíva všetky
typy substrátov rovnako. Graficky bola šírka priestorovej niky znázornená v programe
Statistica [6].

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo určených 12 664 lariev podeniek, ktoré patrili k 14 druhom (Tab. 2).
Počet zaznamenaných typov substrátov bolo 10. Najbohatšie osídleným substrátom bol
mezolitál, na ktorom sa vyskytovalo až 12 z celkového počtu 14 zaznamenaných druhov
(Obr. 1). Absentovali druhy S. ignita a E. lateralis. Dominantným druhom bol B. alpinus.
Najmenšie hodnoty dominancie boli zaznamenané u C. luteolum spolu s E. Lateralis. Druhým
najbohatšie osídleným substrátom bol makrolitál s počtom 10 druhov (Obr. 1). Najmenej
osídleným substrátom bol psamál, na ktorom sa vyskytoval len B. alpinus, ktorý osídľoval
všetky typy substrátov (Obr. 1). Na machu a machu/detrite bol zaznamenaný takmer rovnaký
počet druhov, pričom na machu absentoval druh R. Zelinkai (Obr. 1). Mach/detrit a xylál
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osídľovali 3 druhy podeniek (Obr. 1). Akál obývali 4 druhy, rovnako aj psamál/psamopelál
(Obr. 1).

Tab. 2 Početnosť druhov na jednotlivých lokalitách
1
B. alp
B. rho
R. sem
R. iri
R. zel
R. loy
R. cir
R. car
E. muc
C. lut
S. igni
E. lat
A. ino
E. mac

2

420 518
27
4
5 44
21
24
1
2

3

4

331 197
17
51
2
28 10
8
75
51

5

6

7

409 1533 362
3
32
86
3
77
153 114 64
59
9
199
39
2

8

9

10 10

10

11

12

13

14

15

16

945 1122 216 564 1617 1296 480
6
15
8
5
29 112
200 272 22 19 152
20
76
15
35

11
21
11

19

6
53

5

3
56
5
22

106

16
2

5

1
9

10
8
8

3
7

47
2

3

Vysvetlivky: V stĺpcoch lokality: 1- Veľký Šum, 2- Hromadná voda, 3- Slavkovský potok, 4- Tomanov potok 1,
5- Tomanov potok 2, 6- Tomanov potok 3, 7- potok v Javorovom žľabe, 8- Zelený potok 1, 9- Zelený potok 2,
10- Tichý potok 1, 11- Tichý potok 2, 12- Belá, 13- Biely Váh, 14- Poprad, 15- Batizovský potok, 16- Velický
potok
V riadkoch druhy: B. alp- Baetis alpinus Pictet, 1845; B. rho- Baetis rhodani Pictet, 1843; R. sem- Rhithrogena
semicolorata Curtis, 1834; R. iri- Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839); R. zel- Rhithrogena zelinkai Sowa &
Soldán, 1984; R. loy- Rhithrogena loyoaea Navás, 1922; R. cir- Rhithrogena circumtatrica Sowa & Soldán,
1986; R. car- Rhithrogena carpatoalpina Klonowska, Olechowska, Sartori & Weichselbaumer, 1987; E. mucEphemerella mucronata (Bengtsson, 1909); C. lut- Centroptilum luteolum (Müller, 1776); S. ign- Serratella
ignita (Poda, 1761); E. lat- Electrogena lateralis (Curtis, 1834); A. ino- Ameletus inopinatus Eaton, 1887; E.
mac- Ecdyonurus macani Thomas & Sowa, 1970

B. rhodani bol zaznamenaný na 6 typoch substrátu, absentoval na akáli, psamáli,
machu/detrite a psamál/psamopelál, pričom podľa [7] obýva všetky typy substrátov, a iba na
tomto substráte sa vyskytoval druh S. ignita, ktorá má podľa [7] najväčšie zastúpenie na
makrofytoch (Obr. 2). E. lateralis a E. macani boli zaznamenané len na jednom substráte a to
makrolitál a mezolitál (Obr. 2). A. inopinatus, podľa [7] sa vyskytuje aj na peláli, osídľoval
mezolitál, mikrolitál, na ktorom sa v rovnakom počte jedincov zaznamenala R. zelinkai a R.
loyolaea (Obr. 2). Tiež osídľovali mezolitál, makrolitál, pričom R. loyolaea bola
zaznamenaná aj na megalitáli a machu, kde sa nevyskytovala R. zelinkai, ktorá ale na rozdiel
od R. loyolaea bola zaznamenaná na machu/detrite (Obr. 2). R. iridina sa vyskytovala na 7
substrátoch, 8 subtrátov osídľovala R. semicolorata, ktorá preferovala najviac makrolitál
(Obr. 2). Podľa [8] sa vyskytuje len na litáli. R. carpatoalpina a E. mucronata sa vyskytovali
na mezolitáli a makrolitáli (Obr. 2), podľa práce [5] sa E. mucronata vyskytuje aj na substráte
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fytál. R. circumtatrica sa vyskytovala na megalitáli, mezolitáli, mikrolitáli a makrolitáli (Obr.
2). Na 5 typoch substrátu bol zaznamenaný C. luteolum (Obr. 2), čo ale nepotvrdzuje práca
[7], ktorá neuvádza preferenciu tohto druhu k týmto substrátom vôbec.

Obr. 1 Relatívna frekvencia obsadzovania substrátov druhmi podeniek
Vysvetlivky: B. alp- B. alpinus, B. rho- B. rhodani, R. sem- R. semicolorata, R. iri- R. iridina, R. zel- R. zelinkai,
R. loy- R. loyoaea, R. cir- R. circumtatrica, R. car- R. carpatoalpina, E. muc- E. mucronata, C. lut- C. luteolum,
S. ign- S. ignita, E. lat- E. lateralis, A. ino- A. inopinatus, E. mac- E. macani

Obr. 2 Relatívna frekvencia výskytu druhov podeniek na rozličných substrátoch
Vysvetlivky: (viď Obr. 1)
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1.0
Medián

25%-75%

Neodľahlé hodnoty
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Extrémy
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0.6

0.4
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0.0
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R_zel
R_cim
E_muc
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R_loy
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Obr. 3 Šírka priestorovej niky jednotlivých druhov
Vysvetlivky: (viď Obr. 1)

Najväčšia šírka priestorovej niky bola zistená u B. alpinus (Obr. 3). U druhov B.
rhodani, R. semicolorata, R. iridina, R. zelinkai a R. loyolaea bola nika užšia (Obr. 3).
U druhov R. circumtatrica, S. ignita, E. lateralis, E. macani bola šírka niky 0, avšak
z rôznych dôvodov. E. macani, E. lateralis a S. ignita sa vyskytli iba na jednej lokalite a boli
viazané iba na jeden typ substrátu (mezolitál, resp. makrolitál, resp. psamál/psamopelál).
Kedže ide iba o ojedinelé záznamy, nedajú sa výsledky zovšeobecniť. R. circumtatrica sa
vyskytla na 4 substrátoch, väčšinov však na každej lokalite iba na 1 type.

Záver
Na studené, horské vodné toky sa vyslovene viažu Rhithrogena zelinkai, R. loyolaea,
R. circumtatrica, Ameletus inopinatus. Iné spektrum substrátov vykazujú horské toky,
podhorské toky, nížinné rieky, kde sa vyskytuje viac typov substrátu. Na sledovaných
lokalitách bol najbohatšie osídleným substrátom mezolitál. Psamál, ako najmenej osídlený
substrát osídľoval len Baetis alpinus a zároveň tento druh ako jediný osídľoval všetky typy
substrátov a tým preukázal najväčšiu šírku priestorovej niky. Serattella ignita, Electrogena
lateralis, Ecdyonurus macani sa viazali iba na jeden typ substrátu, ich šírka priestorovej niky
mala hodnotu 0.
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Abstrakt
Farba a štruktúra srsti je jednou zo základných charakteristík plemien psa domáceho. Dnes už je známa
molekulárna podstata génov determinujúcich štruktúru, dĺžku a kučeravosť srsti. Takisto poznáme 7 génov ktoré
sa podieľajú na determinácii farby srsti psov. Našim cieľom bolo navrhnúť primery, zaviesť a optimalizovať
metódy pre analýzu týchto génov a stanoviť kompletný genotyp určujúci fenotyp srsti psov. Táto štúdia je
významná pre chovateľov, pre ktorých je informácia o genotype a pravdepodobnosti výskytu požadovaného
sfarbenia šteniat neoceniteľná z dôvodu cieleného kríženia.

Kľúčové slová: štruktúra srsti; farba srsti; canis familiaris

Úvod a formulácia cieľa
Medzi hlavné morfologické rozdiely medzi psami rôznych plemien patrí vzhľad srsti.
Dnes už poznáme molekulárnu podstatu génov determinujúcich štruktúru, dĺžku a gén
zodpovedný za kučeravosť srsti. Podobne sú už známe aj gény ovplyvňujúce farbu srsti
u psov.
V súvislosti s typom srsti boli nájdené rôzne génové varianty v troch génoch, ktoré
spolu vytvárajú väčšinu fenotypu u srsti psov. Gén kódujúci FGF5 (fibroblast growth factor 5) ovplyvňuje dĺžku srsti, ktorá môže byť dlhá alebo krátka. Druhý gén kódujúci KRT71
(keratin-71) je zodpovedný za prítomnosť alebo neprítomnosť kučier srsti. Tretí kódujúci
RSPO2 (R-spondin-2) kóduje prítomnosť alebo neprítomnosť znakov, tzn. výrazné fúzy
a obočie charakteristické pre hrubosrsté psy. [1]
Sfarbenie srsti ovplyvňuje produkcia dvoch hlavných pigmentov eumelanínu (hnedý
až čierny pigment) a feomelanínu (svetlý až hnedočervený, červený pigment). V posledných
rokoch bol zaznemenaný veľký pokrok aj pri objasnení molekulárnej podstaty pigmentácie
srsti u psov. Bolo identifikovaných 7 základných génov ovplyvňujúcich špecifickú farbu srsti.
Sú to MC1R - melanocortin 1 receptor, TYRP1 - tyrosine related protein 1, ASIP - agouti
signal peptide, MLPH - melanophilin, CBD103 - β-defensin 103, inzercia v géne SILV spôsobujúca biele znaky, MITF - microphthalmia – associated transcription factor. [2]
U väčšiny cicavcov je syntéza eumelanínu alebo feomelanínu regulovaná dvoma
kľúčovými génmi MC1R a ASIP, u domestikovaného psa je dôležitý aj gén CBD103. Úloha
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tohto génu bola rozpoznaná len nedávno, tento gén vykazuje vysokú afinitu k MC1R génu
a ovplyvňuje reguláciu tvorby pigmentu. [3, 4, 5]
Cieľom mojej práce bolo navrhnúť primery, zaviesť a optimalizovať metódy určenia
genotypu pre gény uvedené v Tab. 1 a aplikovať na dostupnú skupinu vzoriek.

Tab. 1 Prehľad základných génov, lokusov a aliel determinujúcich farbu srsti psov
Gén:
MC1R
CBD103
ASIP
TYRP1
MLPH

Lokus:
E
K
A
B
D

Alely:
E, e, EM
KB>kY>kbr
A, a
B, bs, bc, bd
D, d

Materiál a metódy
Analyzované boli vzorky DNA 40 jedincov rôznych plemien psov. Biologický
materiál na izoláciu DNA bol odoberaný pomocou sterilnej vatovej tyčinky alebo kefky,
sterom z bukálnej sliznice. Genómovú DNA sme izolovali použitím kitu Gentra Puregene
Buccal Cell Kit (Qiagen) podľa návodu výrobcu. Pre jednotlivé gény boli navrhnuté primery
programom Vector 3 a následne boli optimalizované špecifické podmienky polymerázovej
reťazovej reakcie. Z dôvodu následného štiepenia sa po amplifikácii cieľového úseku overuje
elektroforézou správny priebeh PCR a amplifikácia produktu. Gény, pri ktorých sa deteguje
inzercia, vyhodnotíme nanesením vzoriek na 2% agarózový gél. Jednotlivé mutácie v daných
génoch sa detegujú štiepením rôznymi restrikčnými endonukleázami. Pre alelu bC sme použili
metódu ACRS (amplification create restriction site), kde zmenou jedného nukleotidu
v sekvencii primeru vzniklo štiepne miesto v danej mutácii. Veľkosti fragmentov štiepenia
boli vyhodnotené elektroforeticky v 12% PAGE géli.

Výsledky a diskusia
Na základe výsledkov celogenómovej asociačnej štúdie bola u hrubosrstých plemien
s výraznými znakmi obočia a fúzov zistená inzercia 167 bp v oblasti 3’UTR v géne RSPO2
u 297 jedincov v heterozygotnom alebo homozygotnom stave a u všetkých 406 skúmaných
psov bez výrazných znakov obočia a fúzov bol prítomný gén RSPO2 bez inzercie. Tieto
znaky sú dedené autozomálne dominantne, to znamená, že pes so znakmi nesie inzerciu na
jednej alebo dvoch alelách. Pes bez znakov nenesie inzerciu ani na jednej alele. PCR produkt
s inzerciou má veľkosť 817 bp, PCR produkt bez inzercie má 676 bp. [1] Výsledky
elektroforetogramu analyzovanej inzercie sú zobrazené na Obr. 1.
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Obr. 1 Výsledky agarózovej elektroforézy PCR produktov génu RSPO2 : L – štandard molekulových
hmotností (1000 bp Fermentas), 1. dráha homozygot bez inzercie
2. dráha heterozygot 3. dráha homozygot s inzerciou

Gén FGF5 determinuje rôznu dĺžku srsti. SNP (single nucleotid polymorphism) teda
zámena jedného nukleotidu v exóne 1 génu FGF5 c.284G>T nachádzajúceho sa na 32
chromozóme psa (CFA32) je vo väzbe s fenotypovým prejavom dĺžky srsti. Dedičnosť je
autozómálne recesívna, u dlhosrstých psov bol prítomný genotyp TT. Psy s krátkou alebo
hrubou srsťou majú genotyp GG prípadne krátkosrstý prenášači nesú aj alelu pre dlhú srsť
GT. [6] Analýza polymorfizmu prebieha PCR reakciou a následným štiepením restrikčnou
endonukleázou PstI. Produkt PCR reakcie je dlhý 279 bp. Pri genotype TT sa produkt poštiepi
na fragmenty 145 + 134 bp, heterozygot GT má štiepne fragmenty 145 + 134 + 120 bp,
a homozygot GG má fragmenty 134 + 120 bp.

Obr. 2 Záznam elektroferogramu PAGE PCR produktov génu FGF5: M - štandard molekulových
hmotností (300 bp Fermentas), dráha 1. neštiepená vzorka č. 1, dráha 2. poštiepená vzorka č. 1 s
genotypom TT – fenotyp dlhá srsť, dráha 3. neštiepená vzroka č. 2, dráha 4. poštiepená vzorka č. 2 s
genotypom GG – fenotyp krátka srsť, M10 štandard molekulových hmotností (10 bp Fermentas)

Na základe celogénovej štúdie 2009 bola zistená súvislosť medzi kučeravou srsťou
a prítomnosti alely T v SNP v pozícii 5.542.806. Tento polymorfizmus je lokalizovaný na 27
psom chromozóme (CFA27). Alela T v géne KRT71 je asociovaná s fenotypom kučeravej
srsti a je dominantná, čo znamená, že fenotyp TT aj CT podmieňuje fenotyp kučeravej srsti.
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[1] Analýza polymorfizmu prebieha PCR reakciou a následným štiepením restrikčnou
endonukleázou MlyI. Produkt PCR reakcie je dlhý 392 bp. Pri genotype TT sa produkt
neštiepi, heterozygot TC sa štiepi na fragmenty 392 + 271 + 121 bp, a homozygot CC má
fragmenty 271 + 121 bp.

Obr. 3 Záznam elektroferogramu PAGE PCR produktov génu KRT:
dráha 1. neštiepená vzorka č.1, dráha 2. poštiepená vzorka č.1 s genotypom TT – fenotyp dlhá srsť, M - štandard
molekulových hmotností (300 bp Fermentas), dráha 3. štandard molekulových hmotností (300 bp Fermentas),
dráha 4. neštiepená vzorka č. 2, dráha 5. poštiepená vzorka č. 2 s genotypom GG – fenotyp krátka srsť, M10
štandard molekulových hmotností (10 bp Fermentas)

Gén TYRP1 ovplyvňuje produkciu hnedého alebo čierneho eumelanínu. Bol
identifikovaný na psom chromozóme 11. Tento gén má dve alely B (kontroluje čierne
zafarbenie srsti) a b (kontroluje hnedé zafarbenie srsti). V súvislosti s hnedým zafarbením boli
detekované alely bS, bD, bC. V týchto alelách boli detekované mutácie bS (991C>T),
bD(345del), bC (121C>T). V prítomnosti dvoch aliel b jedinec produkuje hnedý eumelanín.
Alela B (wild type) zapríčiňuje produkciu čierneho eumelanínu a dedí sa dominantne voči
recesívnej hnedej b alele. [7] V Tab. 2 je zhrnutý prehľad restrikčných analýz jednotlivých
aliel, ktoré sú v štádiu optimalizácie.

Tab. 2 Gén TYRP1, všetky alely, PCR produkt, restriktázy a restrikčný profil
Alela
B
bS
B
bD
B
bC

Typ
mutácie
991C
991T
345prol
345del
121C
121T

Restrikčná
endonukleáza

Dĺžka PCR
produktu

Restrikčný profil
Wild type
Mutácia

AciI

121bp

121bp

93 + 28 bp

MnlI

121bp

73 + 48 bp

121 bp

RsaI

203bp

203 bp

182 + 21 bp

Gén MC1R bol prvým génom, ktorý bol študovaný molekulárnymi metódami u psov.
Bol mapovaný na 5 chromozóme psa (CFA5). [8] Mutácia lokalizovaná v pozícii 914C>T
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spôsobuje stratu funkcie, čo sa prejaví jednofarebným červeným sfarbením srsti psa. [7] V
Tab. 3 je zhrnutý prehľad analýzy jednotlivých aliel restrikčným štiepením.

Tab. 3 Gén MC1R, všetky alely, PCR produkt, restriktázy a restrikčný profil
Alela
E
e
E
EM

Lokalizáci
a mutácie
914C
914T
799A
799C

Restriktáza
Eco47III

PCR
produkt
99 bp

NlaIII

270 bp

RE profil
Wild type
Mutácia
99bp
71 + 28 bp
270bp
194bp + 76 bp

Fenotyp
Čierna
Červená farba srsti
Čierna
Melanistická maska

Inzercia v géne SILV nachádzajúcom sa na 10 chromozóme psa (CFA10) spôsobuje
špecifické sfarbenie srsti, ktoré sa nazýva merle. PCR reakciou amplifikujeme produkt, ktorý
má bez inzercie veľkosť 200 bp s inzerciou 500 bp. [9] PCR produkt sme analyzovali v 2%
agarózovom géli, výsledky sú zobrazené na Obr. 3. Na Obr. 4 je znázornený fenotyp psov,
u ktorých sme analyzovali prítomnosť alebo neprítomnosť inzercie v géne SILV a záznam s
elektroforetogramu uviedli v Obr. 3.

Obr. 3 Výsledky agarózovej elektroforézy génu SILV – Dráha 1. a 3. bez inzercie Dráha 2. a 4.
Heterozygoti a L – štandard molekulových hmotností (1000 bp Fermentas)

Obr. 4 A. Fenotyp merle sfarbenia súrodencov s inzerciou v géne SILV, analyzované na obrázku. 2 v dráhe
2 a 4 [10] B. Fenotyp bicolor psa bez inzercie v géne SILV analyzovaného v dráhe 1 [11] C. Fenotyp psa
tricolor bez inzercie v géne SILV analýzovaného v dráhe 3 [12]

Záver
Optimalizovali sme PCR reakcie pre stanovenie genotypu v génoch FGF5, RSPO
a KRT71 podmieňujúcich fenotyp srsti ako je dĺžka srsti, kučeravosť, výrazné fúzy a obočie
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charakteristické pre hrubosrsté psy. Genotyp bol určený u cca 40 psov. Ďalej boli
optimalizované PCR reakcie na identifikáciu inzercie v géne SILV podmieňujúcej sfarbenie
merle. Ďalšie gény sú v štádiu optimalizácií.
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Charakter substrátu ako faktor limitujúci prezenciu machorastov na
hradoch a zrúcaninách v Slovenskej a Českej republike
Daniela Uhereková Šmelková, Katarína Mišíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39,
811 02, Bratislava, SR; daniela.smelkova@gmail.com

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou bryoflóry špecifického biotopu hradov a zrúcanín na siedmych
českých a siedmych slovenských lokalitách so zameraním na charakter substrátu, ktorý sa na základe predošlých
výskumov ukázal ako hlavný faktor ovplyvňujúci prítomnosť machorastov na hradoch a zrúcaninách [1].
Vybrané lokality sú situované v kultúrnej krajine s vysokou frekvenciou pohybu turistov. Zo všetkých zistených
54 druhov pripadá v priemere 12 druhov na jednu lokalitu.

Kľúčové slová: Zrúcaniny hradov; epilitické machorasty; ekologické faktory.

Úvod a formulácia cieľa
Okrem prirodzených substrátov porastajú epilitické machorasty aj rôzny stavebný
materiál (vápence, pieskovce, murivo, dlažbu) [2]. Machorasty sú často pionierskymi
organizmami na murive a ruinách budov. Keďže substrát je obohatený o vápno, pochádzajúce
z rozpadávajúcich sa stien, predstavujú zrúcaniny hradov unikátny biotop pre viaceré taxóny
machorastov [3]. Druhová diverzita bryoflóry takýchto lokalít môže byť ovplyvnená
viacerými faktormi: substrátom (typ substrátu, miera vlhkosti, miera zatienenia, pôdna
reakcia), lokalizáciou objektu (expozícia svahu, okolité biotopy, dostupnosť antropogénnemu
vplyvu) ako i atmosférickými činiteľmi [2]. V rámci výskumu boli zozbierané údaje zo 7
slovenských a 7 českých hradných objektov.
Cieľom výskumu bolo na základe údajov získaných v teréne so zameraním na
charakter substrátu jednotlivých skúmaných lokalít analyzovať vlastnosti substrátu, ktoré
majú najvýraznejší vplyv na prítomnosť machorastov na hradoch a zrúcaninách.

Materiál a metódy
Terénny výskum bol realizovaný v rokoch 2009 - 2011. Všetky skúmané lokality sa
nachádzajú do 100 km od spoločnej česko – slovenskej hranice a približne v rovnakej
zemepisnej dĺžke (48° 35´ - 49° 10´) (Tab. 1). Zaznamenávané a zbierané boli výlučne
epilitické vzorky machorastov na lokalitách slovenských a českých hradov a zrúcanín, ktoré
boli vybrané na základe kritéria lokalizácie v kultúrnej krajine (antropogénne ovplyvnená, s
frekvenciou pohybu turistov nad 10 000 turistov/rok, do 3 km od obce), dostatočného
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druhového zastúpenia (min 6 taxónov/lokalitu) a kritéria určitého stupňa zachovalosti objektu
(samostatne stojace múry, nezasypané pôdou).
Bol zaznamenaný typ substrátu, miera jeho vlhkosti a zatienenia a tiež frekvencia
výskytu taxónov

[I]

Fr [%] = (n1/N) x 100 %

kde n1 je počet lokalít, kde je zaznamenaná prítomnosť daného druhu a N je počet všetkých
sledovaných lokalít.
Nomenklatúra taxónov je podľa práce [4] a ohrozenosť taxónov je hodnotená podľa
prác [5, 6]. Získané údaje boli spracované pomocou programového balíka CANOCO for
Windows [7]. Ekologické charakteristiky jednotlivých taxónov použité pri nepriamej
gradientovej analýze (PCA) boli definované podľa [8].

Tab. 1 Prehľad skúmaných lokalít: 1 – 7 = lokality v SR, I – VII = lokality v ČR (hr = hrad, oh = obranné
hradby, zm = zámok, 2hr = dvojhrad (pôvodný, v areáli ktorého bol postavený nový hrad))
č.
1
2
3
4
5
6
7
I
II
III
IV
V
VI
VII

lokalita
Branč (hr)
Dobrá Voda (hr)
Glanzenberg (oh)
Korlátka (hr)
Strečno (hr)
Šášov (hr)
Vígľaš (zm)
Buchlov (hr)
Cimburk (hr)
Cornštejn (hr)
Frejštejn (hr)
Nový Hrádek (2hr)
Střílecký hrad (hr)
Vranovský zámek (zm)

fytogeograf. členenie
Malé Karpaty
Malé Karpaty
Štiavnicke vrchy
Malé Karpaty
Lučanská Fatra
Štiavnicke vrchy
Poľana
Chřiby
Chřiby
Podyjí
Podyjí
Podyjí
Chřiby
Podyjí

GPS súradnice
N48° 44´ 02, 80´´ E17° 28´ 06, 00´´
N48° 36´ 34, 13´´ E17° 31´ 42, 78´´
N48° 46´ 61, 29´´ E18° 89´ 17, 64´´
N48° 34´ 31, 61´´ E17° 23´ 08, 99´´
N49° 10´ 46, 70´´ E18° 51´ 72, 30´´
N48° 52´ 11, 72´´ E18° 72´ 29, 58´´
N48° 50´ 30, 52´´ E19° 10´ 36, 24´´
N49° 06´ 27, 69´´ E17° 18´ 39, 80´´
N49° 06´ 12, 42´´ E17° 12´ 56, 41´´
N48° 56´ 03, 89´´ E15° 42´ 53, 36´´
N48° 53´ 49, 24´´ E15° 41´ 04, 89´´
N48° 50´ 15, 45´´ E15° 54´ 24, 28´´
N49° 07´ 53, 47´´ E17° 13´ 35, 70´´
N48° 53´ 33, 96´´ E15° 48´ 42, 24´´

m n. m.
475
320
806
455
420
306
446
515
385
399
394
416
533
312

Výsledky a diskusia
Na vybraných lokalitách bolo spolu zaznamenaných 54 druhov machorastov, z toho 4
pečeňovky (Metzgeria furcata, Neckera complanata, Plagiochila porelloides a Porella
platyphylla) a 50 machov. Najfrekventovanejšie druhy boli Homalothecium lutescens (Fr =
71%), Homalothecium sericeum (Fr = 71%), Hypnum cupressiforme (Fr = 71%) a Tortula
muralis (Fr = 86%) [I]. Zaujímavý je nález zriedkavejších druhov Rhynchostegiella tenella
(LR-nt) (Nový Hrádek) a Rhynchostegium confertum (LC-att) (Střílecký hrad) [6].

742

BIOLÓGIA

Tab. 2 Charakter substrátu jednotlivých lokalít: vlhkosť (a = suchý, b = vlhký, c = mokrý), tieň (1 = svetlo, 2 =
tieň); dr. poč. = druhová početnosť; st. z. = stav zachovalosti hradného objektu (1 = zachovalý, so stálou
expozíciou, 2 = konzervovaný / po rekonštrukcii, 3 = staticky zabezpečený, 4 = spustnutý)

1
2
3
4
5
6
7
I
II
III
IV
V
VI
VII

stupeň vlhkosti
a (30%), b (70%), c (0%)
a (10%), b (65%), c (25%)
a (60%), b (30%), c (0%)
a (55%), b (40%), c (5%)
a (80%), b (20%), c (0%)
a (40%), b (60%), c (0%)
a (50%), b (50%), c (0%)
a (85%), b (25%), c (0%)
a (90%), b (10%), c (0%)
a (70%), b (30%), c (0%)
a (5%), b (65%), c (30%)
a (15%), b (85%), c (0%)
a (0%), b (70%), c (30%)
a (30%), b (70%), c (0%)

miera zatienenia
1 (90%), 2 (10%)
1 (5%), 2 (95%)
1 (70%), 2 (30%)
1 (60%), 2 (40%)
1 (70%), 2 (30%)
1 (45%), 2 (55%)
1 (90%), 2 (10%)
1 (40%), 2 (60% )
1 (70%), 2 (30%)
1 (50%), 2 (50%)
1 (70%), 2 (30%)
1 (60%), 2 (40%)
1 (10%), 2 (90%)
1 (20%), 2 (80%)

typ substrátu
bradlové vápence
vápence, dolomity
andezity, tufy, vápence
vápence, žuly
vápenec, murivo
vápence, murivo, bridlice
tehla, piesok
pieskovce, zlepence
pieskovce, ílové bridlice
svory, ruly, amfibolity
kriedové pieskovce
žuly
pieskovce, zlepence (ílovce)
svory, ruly, amfibolity

dr. poč.
19
16
11
11
6
17
13
8
10
12
13
19
12
14

st. z.
2
4
4
3
1
4
4
1
3
2
3
2
4
1

Väčšina hradných objektov na území Slovenska pochádza z 13. storočia, kedy boli
budované ako obrana proti vpádom Nomádov. Na území Českej republiky boli hrady,
hradiská a zámky budované približne v rovnakom období, avšak za účelom obrany Českého
kráľovstva pred rakúskymi vojskami. Všetky vybrané lokality sa nachádzajú v kultúrnej
krajine s pomerne vysokou frekvenciou antropogénnej aktivity.
Substrát väčšiny hradných objektov na Slovensku pozostáva prevažne z vápencov,
dolomitov, prípadne andezitov a tufov, na území Čiech taktiež prevládajú kyslejšie
pieskovcami, doplnkovo tiež vápence, ruly a kryštalické bridlice (Tab. 2). Napriek tomu, že
na slovenských hradiskách prevláda zásaditý substrát (vápence) a české lokality majú
prevažne kyslejší charakter (kyslé pieskovce), mnohé taxóny sa s rovnakou frekvenciou
i pokryvnosťou vyskytujú na obidvoch územiach.
Na území Čiech môžeme však oproti Slovensku pozorovať zvýšený výskyt
epigeických druhov na hradných múroch a skalách (Atrichum undulatum: Frenštejn,
Dicranum scoparium: Nový Hrádek a Vranovský zámek, Rhytidiadelphus squarrosus
a Rhytidiadelphus triquetrus: Vranovský zámek, Nový Hrádek a Cornštejn). Súvisí to
pravdepodobne s tým, že múry vonkajších hradieb lokality Vranovský zámek boli pokryté
hrubšou vrstvou humusového substrátu, na lokalitách Frenštejn a Nový Hrádek je
pravdepodobne dôvodom vysoká substrátová vlhkosť, ktorá bola význačná práve pre tieto
lokality. Na hrade Cornštejn prevláda prevažne suchý kamenný substrát bez humusovej
vrstvy, horná plocha južných hradieb má však hustý trávnatý porast, s rozšírením ktorého
mohlo dôjsť aj k introdukcii taxónov rodu Rhytidiadelphus, charakteristických pre trávnaté
lúky.
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Graf 1 Ordinačný diagram PCA (ekologické faktory podľa Dülla [7])

Väčšina skúmaných lokalít hradov a ich zrúcanín má prevažne xerotermný charakter
(lokalizácia zväčša na vrchoch, kopcoch a iných terénnych vyvýšeninách). Najvyššia druhová
diverzita bryoflóry však bola zistená na lokalitách s vyššou substrátovou vlhkosťou.
Nepriama gradientová analýza potvrdila závislosť druhovej diverzity a miery vlhkosti
substrátu. Miera zatienenia, teploty ani pôdnej reakcie sa nepreukázali ako signifikantný
ukazovateľ (Graf 1).
Zrúcanina hradu Dobrá Voda predstavuje pomerne vlhký biotop, vďaka čomu sa tu
darí viacerým pečeňovkám a taxónom čeľade Mniaceae, i takým, ktoré neboli doposiaľ na
iných lokalitách zaznamenané (Mnium marginatum a Plagiochila porelloides). Druh
Isothecium alupecuroides sa vyskytoval iba na tejto lokalite, doteraz nebol nájdený na
žiadnom hradnom objekte na Slovensku i v Česku.
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Graf 2 Druhová početnosť vybraných lokalít hradísk ČR a SR

Najvyššia druhová diverzita spomedzi vybraných lokalít bola zaznamenaná na
lokalitách Nový Hrádek (ČR) – 19 druhov a Branč (SR) – 19 druhov (Graf 2). Vyššia
diverzita bola pozorovaná i na najnižšie položenej zrúcanine hradu Šášov (306 m n. m.) – 17
druhov a najvlhšej spomedzi vybraných lokalít, hrade Dobrá Voda – 16 druhov. Najmenej
druhov bolo zaznamenaných na hrade Strečno (6 druhov), kde bola nedávno ukončená
rozsiahla rekonštrukcia nepôvodnými metódami, pri ktorej došlo k narušeniu pôvodných
hradných stien a ich umelému dobudovaniu (súčasní historici považujú tento zásah za
neodborný a neprimeraný) [9].

Záver
Na základe doterajších výskumov [10] vieme, že antropogénny vplyv v podobe
turizmu ani nadmorská výška skúmaných hradných objektov (Tab. 1) nie sú faktormi
ovplyvňujúcimi výskyt machorastov na týchto lokalitách. Tento príspevok bol preto zameraný
na charakter substrátu ako významný faktor vplyvu na prítomnosť machorastov hradov
a zrúcanín. Výsledky nepriamej gradientovej analýzy ukazujú, že významným ukazovateľom
je miera vlhkosti substrátu, ktorá priamo koreluje s druhovou diverzitou (Graf 1). Miera
zatienenia ani typ substrátu a jeho reakcia sa zatiaľ nepreukázali ako signifikantné
ukazovatele.
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Abstrakt
Koaguláza negatívne stafylokoky (CoNS) prítomné v potravinách môžu predstavovať dôležitý zdroj
génov kódujúcich rezistenciu voči antibiotikám, ktoré môžu byť prenesené na patogénne baktérie. CoNS
izolované z bryndze boli sledované z hľadiska meticilínovej rezistencie mikrodilučnou metódou a diskovou
difúznou metódou s použitím oxacilínových a cefoxitínových diskov. Výsledky fenotypových testov boli
porovnané navzájom a konfrontované s prítomnosťou mecA génu kódujuceho rezistenciu baktérií voči
meticilínu. Zo 45 izolátov bolo 39 izolátov (86,6 %) rezistentných v difúznom teste s oxacilínovým diskom a 32
izolátov (71,1 %) v teste s cefoxitínovým diskom. Podľa hodnôt MIC oxacilínu bola rezistencia detekovaná u 42
kmeňov (93,3 %) . U 41 izolátov sme potvrdili prítomnosť génu mecA.

Kľúčové slová: Koaguláza negatívne stafylokoky; meticilín; rezistencia

Úvod a formulácia cieľa
Rezistencia

voči meticilínu je daná prítomnosťou génu mecA, ktorý kóduje

alternatívny penicilín-viažúci proteín (PBP2a), ktorý má zníženú väzbu pre β-laktámové
antibiotiká [1]. Gén mecA je lokalizovaný na veľkom mobilnom elemente, chromozómovej
kazete SCCmec, vďaka čomu sa môže širiť horizontálnym transportom medzi baktériami [2].
Kmene exprimujúce mecA gén sa označujú ako meticilín rezistentné. Štúdium rezistencie voči
meticilínu je založené na testovaní oxacilínu, pretože si drží lepšie stabilitu počas
skladovania. Podľa CLSI [3] oxacilín rezistentné izoláty stafylokokov možno považovať za
rezistentné aj k iným laktámovým antibiotikám.
CoNS boli dlho považované za nepatogénne a neškodné, ale dokázalo sa, že niektoré
druhy CoNS majú gény pre produkciu enterotoxínov, prípadne gény kódujúce rezistenciu voči
jednému alebo viacerým antibiotikám [4]. V posledných desaťročiach sa u CoNS objavil
značný nárast rezistencie voči meticilínu. V závislosti od druhu CoNS sa meticilínová
rezistencia vyskytuje s frekvenciou 50% až 80% [5]. Vo veterinárnej medicíne sú CoNS často
spájané s mastitídou, ktorá je ekonomicky najvýznamnejším ochorením v mliekárskom
priemysle [6].
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Aj keď dopad rezistencie u CoNS vo veterinárnej medicíne nie je presne
špecifikovaný, predpokladá sa, že takéto kmene môžu predstavovať dôležitý rezervoár génov
rezistencie voči antibiotikám. Potravinový reťazec sa považuje za jednu z foriem prenosu
rezistentných baktérií medzi živočíšnou a ľudskou populáciou. Rezistentné kmene sa potravou
môžu dostať do zažívacieho traktu konzumenta, kde sa stávajú zdrojom génov kódujúcich
rezistenciu voči antibiotikám pre baktérie prítomné v črevnom obsahu človeka [7].
Pre stanovenie rezistencie voči meticilínu sa používajú fenotypové aj genotypové
metódy. Medzi najpoužívanejšie fenotypové metódy patrí disková difúzna metóda
s oxacilínovými alebo cefoxitínovými diskami, mikrodilučná metóda a stanovenie PBP2a.
Genotypovo sa rezistencia voči meticilínu stanovuje detekciou génu mecA.
Podľa CLSI [3] koaguláza negatívne stafylokoky sú klasifikované ako rezistentné,
keď je minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) oxacilínu ≥ 0,5 mg/l a inhibičná zóna ≤
17mm okolo 1µg oxacilínového disku. V prípade použitia cefoxitínových diskov sú kmene
rezistentné ak inhibičná zóna okolo 30 µg disku je ≤ 24 mm. Niektorí autori [8, 9, 10,11]
poukázali na to, že hraničné hodnoty v difúznych a dilučných testoch na stanovenie
fenotypovej rezistencie, ktoré boli adaptované z humánnej medicíny, nemusia zodpovedať
reálnym pomerom u CoNS izolovaných zo zvierat alebo potravín. Málo je tiež známe o
korelácii medzi genotypovými a fenotypovými testami v správnom stanovení meticilínovej
rezistencie medzi CoNS zo zvierat.
Cieľom práce bolo porovnať citlivosť a špecifickosť fenotypových metód pri určovaní
rezistencie koaguláza negatívnych stafylokokov z bryndze voči meticilínu a konfrontovať
výsledky s prítomnosťou génu mecA kódujúceho meticilínovú rezistenciu.

Materiál a metódy
Koaguláza negatívne stafylokoky (45 izolátov) sme izolovali z dvoch vzoriek bryndze
zakúpených v komerčnej sieti. Vzorky boli identifikované fenotypovými aj genotypovými
metódami. Rodovú príslušnosť sme potvrdili PCR s rodovo špecifickými primermi Tstag422
a Tstag765 postupom podľa Martineau a kol. 2000 [12]. Na stanovenie koaguláza negatívnych
kmeňov sme použili komerčný biochemický test Staphytestest16 (Lachema, ČR).
Diskový difúzny test - použili sme disky s oxacilínom -1 µg (Himedia, India)
a cefoxitínom -30 µg (Himedia, India) a Mueller-Hinton agar (Himedia, India). Rezistentné
izoláty boli detekované podľa inhibičnej zóny ≤17 mm pre oxacilín a ≤ 24 mm pre cefoxitín.

748

BIOLÓGIA

Minimálnu inhibičnú koncentráciu oxacilínu sme stanovili mikrodilučnou metódou
s koncentráciou oxacilínu 0,06 - 64 µg/l. Hraničná hodnota pre stanovenie rezistencie bola
podľa CLSI 2007 ≥ 0,5 mg/l.
Prítomnosť mecA génu sme potvrdili pomocou PCR metódy s použitím primerov
5´AACAGGTGAATTATTAGCACTTGTAAG´3 a 5´ATTGCTGTTAATATTTTTTGAGTTGAA´3.

postupom podľa Martineau a kol.2000 [13].

Výsledky a diskusia
V mikrodilučnom teste sme zistili, že MIC oxacilínu varíruje od 0.06 mg/l po 64 mg/l.
Veľkosť inhibičných zón okolo 1 µg oxacilínového disku varíruje u 31 izolátov medzi 9 a 27
mm a 14 izolátov na disku vôbec nerástlo. Inhibičné zóny okolo cefoxitínového disku (30 µg)
boli v rozpätí 7- 32 mm a 7 izolátov malo inhibičnú zónu 0.
Zo 45 izolátov bolo 39 izolátov (86,6 %) rezistentných v difúznom teste s oxacilínovým
diskom a 34 izolátov (75,5%) v teste s cefoxitínovým diskom. Podľa hodnôt MIC oxacilínu
bola rezistencia detekovaná u 42 kmeňov (93,3%).
V Tab.1 sme zohľadnili MIC oxacilínu a veľkosť inhibičnej zóny okolo oxacilínových
diskov a výsledky ukazujú, že zo 45 izolátov bolo 38 izolátov (84,4%) klasifikovaných ako
meticilín rezistentné a 2 izoláty (4,4%) ako citlivé obidvoma metódami. Okrem toho bol jeden
izolát klasifikovaný ako rezistentný podľa inhibičnej zóny (IZ) avšak citlivý podľa MIC a 4
izoláty boli citlivé podľa IZ a rezistentné podľa MIC.
Presnejší obraz o rezistencii, resp. citlivosti dáva stanovenie genetických
determinantov, v prípade meticilínovej rezistencie génu mecA kódujúceho PBP2a.
Prítomnosť, resp. neprítomnosť génu mecA sa používa ako tzv. zlatý štandard, na základe
ktorého sa hodnotí citlivosť fenotypových metód. Pomocou PCR sme gén mecA stanovili u 41
kmeňov. Zo 4 kmeňov, ktoré nemajú gén mecA (v Tab. 1 označené kurzívou) sú tri citlivé
podľa veľkosti inhibičnej zóny (IZ>17). Disková metóda má v porovnaní s dilučnou metódou
vyššiu špecifickosť v detekcii citlivých kmeňov, keďže pomocou tejto metódy sme kmene
správne zaradili ako citlivé. Podľa dilučnej metódy je len jeden z týchto kmeňov citlivý,
ostatné boli chybne detekované ako rezistentné. Označenie citlivých kmeňov ako rezistentné
sa považuje za tzv. malú chybu pri stanovení – v klinickej praxi to však vedie k zbytočnej
náhrade lieku iným antibiotikom. Opačný prípad – keď je kmeň s meticilínovým génom
označený ako citlivý, sa označuje ako veľká chyba, ktorá vedie k zlyhaniu liečby - diskovou
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metódou sme stanovili tri a dilučnou metódou jeden takýto kmeň. Z 39 kmeňov rezistentných
podľa obidvoch fenotypových metód sme u 38 potvrdili prítomnosť génu mecA.

Tab. 1 Korelácia medzi veľkosťou inhibičnej zóny okolo oxacilínových diskov a MIC oxacilínu u 45 izolátov
CoNS. Čísla znamenajú počet izolátov, ktoré vykazujú danú kombináciu IZ/MIC. Čísla uvedené kurzívou
znamenajú kmene bez prítomnosti génu mecA.
Inhibičná zóna
(mm)

Minimálna inhibičná koncentrácia (mg/l)
0,06

27

0,12

0,25

0,5

1

2

4

8

16

32

64

1

26
25
24
23

Citlivé

22
21
20

1

19
18

1
1

1
1

17
16

1

15

2
1

1

1

1

14

1

13

1

12
11

2
1

1

1

2

3

2

1

10
9

1

1
1

8
7
6

Rezistentné

5
4
3
2
1
0

1, 1

3

7

2

V klinickej praxi sa na detekciu meticilínovej rezistencie navrhuje použiť aj
cefoxitínový disk. V Tab.2 je uvedená korelácia medzi výsledkami diskovej difúznej metódy
s oxacilínovými a cefoxitínovými diskami a prítomnosť mecA génu u jednotlivých izolátov.
31 (68,8 %) izolátov CoNS bolo zhodne určených ako rezistentné v prípade oxacilínu aj
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cefoxitínu, pričom u jedného nebol potvrdený mecA gén. Dva izoláty boli oboma metódami
stanovené ako citlivé, avšak jeden izolát bol pozitívny na prítomnosť mecA génu.
Rozporuplné výsledky sme zaznamenali u 12 izolátov, z ktorých bolo 9 rezistentných voči
oxacilínu ale citlivých na cefoxitín. Všetky tieto izoláty boli pozitívne na prítomnosť mecA
génu. Naopak, tri izoláty boli citlivé na oxacilín a zároveň rezistentné voči cefoxitínu. Gén
mecA bol detegovaný u jedného z týchto izolátov.

Tab. 2 Porovnanie diskovej difúznej metódy s oxacilínovými a cefoxitínovými diskami

OXA+

CEF+

OXA+ CEF−

OXA−

CEF+

OXA−

CEF−

mecA + (n=41)

30 (66,6 %)

9 (20 %)

1 (2,2 %)

1 (2,2%)

mecA − (n=4)

1 (2,2 %)

0 (0%)

2 (4,4%)

1 (2,2%)

Disková difúzna metóda s použitím oxacilínových diskov vykazovala vyššiu citlivosť
(len 2 izoláty boli nesprávne interpretované ako citlivé) v porovnaní s použitím
cefoxitínových diskov, kedy 10 rezistentných izolátov bolo nesprávne interpretovaných ako
citlivé. Aj iní autori pri použití cefoxitínových diskov získali falošne pozitívne aj falošne
negatívne výsledky [10, 14].
Záver
Výsledky získané v práci potvrdzujú istú variabilitu v detekcii meticilín-rezistentných
izolátov v závislosti od použitej metódy a doporučených interpretačných kritérií. Používané
fenotypové testy nie sú schopné úplne správne rozlíšiť mecA pozitívne a mecA negatívne
kmene CoNS z potravín, preto je vhodná aplikácia ďalších testov, hlavne PCR, ktorá môže
pomôcť detekovať mecA gén u sporných izolátov.
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Abstrakt
Karbonická anhydráza IX (CA IX) je transmembránový, nádorovo-asociovaný, hypoxiou indukovaný
proteín, ktorý katalyzuje reverzibilnú premenu oxidu uhličitého na bikarbonátový ión a protón. Extracelulárna
doména (ECD) CA IX je regulovane, proteolytickým spôsobom odštepovaná z bunkového povrchu (shedding)
a možno ju detekovať v telesných tekutinách onkologických pacientov. Pre výskum doteraz neznámych
biologických funkcií a cieľovej štruktúry, ako aj pre prípravu štandardu ECD CA IX, využiteľného v detekčnej
platforme, je potrebný jej rekombinantný ekvivalent. V tejto práci popisujeme postup prípravy rekombinatnej
DNA, ako aj stabilnej eukaryotickej bunkovej línie (NS0), ktorá produkuje rekombinantnú ECD CA IX do
rastového média. Presnú koncentráciu solubilnej formy CA IX v médiu je možné určiť sendvičovým ELISA
testom. Kondiciované médiá budú využité pri výskume funkcie ECD CA IX v medzibunkových interakciách, ako
aj pre purifikáciu proteínu.

Kľúčové slová: karbonická anhydráza IX; shedding; rekombinantná extracelulárna doména CA IX; NS0

Úvod a formulácia cieľa
Karbonická anhydráza IX (CA IX) je intenzívne skúmaný transmembránový proteín,
ktorý je takmer výlučne asociovaný s nádorovými bunkami. Patrí do skupiny zinok-viažucich
enzýmov, ktoré katalyzujú reverzibilnú premenu oxidu uhličitého na bikarbonátový ión
a protón vodíka. V kontexte nádorového mikroprostredia, ktoré má častokrát hypoxický
charakter, svojou katalytickou aktivitou napomáha udržiavaniu neutrálneho pH vo vnútri
nádorových buniek [1], čo vedie k acidifikácii okolitého prostredia [2] a selekcii nádorových
buniek s agresívnym fenotypom [3]. Okrem kontroly pH je CA IX proteín funkčne zapojený aj
v regulácii bunkovej adhézie [4].
Štrukturálne sa CA IX skladá z N-koncovej extracelulárnej domény (ECD), (zahŕňa
špecifickú proteoglykánom podobnú oblasť PG a CA doménu s katalytickou aktivitou),
transmembránovej oblasti TM a intracelulárneho chvosta IC v C-koncovej časti proteínu [5].
Medzi základné posttranslačné úpravy mnohých transmembránových proteínov patrí
proteolytické odštiepenie ich extracelulárnej domény – „shedding“. Ide o dôležitý,
metaloproteázami katalyzovaný, regulačný mechanizmus, ktorým vznikajú solubilné formy
proteínov, ktoré môžu zabezpečovať komunikáciu s inými bunkami na veľké vzdialenosti.
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Medzi proteíny, ktorých množstvo na bunkovom povrchu je regulované odštepovaním
ECD patrí aj CA IX, ktorej solubilnú formu je možné detekovať v telesných tekutinách
onkologických pacientov [6]. Výskum sheddingu ECD CA IX priniesol niekoľko poznatkov.
Ide o proces, ktorý reaguje na fyziologické faktory a transdukčné signály; je závislý na
metaloproteázovej aktivite, pričom bola potvrdená úloha proteázy ADAM17; aktivátory
sheddingu (PMA, pervanadát) zvyšujú úroveň bazálneho sheddingu, inhibítor sheddingu
batimastát blokuje aj aktivovaný shedding ECD CA IX [7]. Dá sa však predpokladať, že
uvoľňovanie ektodomény CA IX nie je len mechanizmom regulácie množstva a biologického
účinku proteínu, ale že jej solubilná forma môže mať aj samostatné biologické funkcie. Tie by
sa mohli prejavovať nielen v rámci mikroprostredia nádoru, ale aj v medzibunkovej
komunikácii na väčšie vzdialenosti. ECD CA IX by mohla ovplyvňovať bunkovú proliferáciu,
migráciu, motilitu a takisto interferovať s bunkovým CA IX proteínom.
Konktrétne funkcie či cieľová štruktúra solubilnej formy CA IX však zatiaľ nie sú
známe. Dôležitú úlohu pri ich výskume by mohol zohrávať rekombinantný ekvivalent ECD
CA IX, ktorý sme sa snažili v predkladanej práci pripraviť. Našim cieľom bolo pripraviť
proteín, ktorý by čo najviac zodpovedal natívnej podobe solubilnej formy CA IX. Keďže
presné štiepne miesto ECD nie je známe, pripravovaný rekombinant mal zahŕňať oblasť CA
IX proteínu po začiatok TM domény. Po konštrukcii expresného vektora bola cieľom príprava
stabilnej eukaryotickej bunkovej línie produkujúcej ECD CA IX do rastového média, v ktorej
by mali byť zabezpečené prirodzené posttranskripčné a posttranslačné úpravy proteínu.
Okrem využitia rekombinantnej ECD CA IX vo funkčných biologických pokusoch by
mohla nájsť uplatnenie aj ako štandard v detekčnej platforme, keďže hladina ECD v krvi
onkologických pacientov je považovaná za prognostický marker vývoja ochorenia.

Materiál a metódy
Inverzná PCR
Templátom pre inverznú PCR reakciu bol plazmid pcDNA3.1+ (Invitrogen)
s klonovaným génom CA9 FL, kódujúcim CA IX proteín v plnej dĺžke. Navrhnuté boli
primery: forward (5´ TAG AGG CTG GAT CTT GGA GA 3´) nasadajúci v mieste STOP
kodónu CA9 a reverse (5´ GTC ACC AGC AGC CAG GCA 3´) končiaci v mieste kodónu pre
414aa proteínu. V PCR reakcii bola použitá Phusion HF polymeráza (Finnzymes).

Fosforylácia a ligácia
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PCR produkt v želanej veľkosti (~ 6900 bp) bol vyrezaný z agarózového gélu,
izolovaný kitom Nucleospin Extract II (Macherey-Nagel), fosforylovaný T4 polynukleotid
kinázou (Promega) 1 hod. pri 37°C a ligovaný T4 DNA ligázou (Promega) pri 16°C cez noc.

Transformácia
Pripravená DNA bolo transformovaná do kompetentných buniek E. coli JM 109
metódou tepelného šoku. Transformanty boli selektované na pôde s obsahom ampicilínu.

Izolácia DNA a sekvenovanie
Plazmidová DNA bola izolovaná z nočnej bakteriálnej kultúry kitom Pure Yield
Plazmid MiniPrep System (Promega) a sekvencia konštruktu bola overená sekvenovaním.

Stabilná transfekcia
Bunková línia NS0 bola transfekovaná pripraveným konštruktom s využitím kitu
GenePORTER (Genlantis) podľa postupu odporúčaného výrobcom. Po 48 hod. od transfekcie
bola zahájená selekcia transformantov v médiu s obsahom neomycínu (600 µg/ml), ktorá
trvala 2 týždne, kým neboli viditeľné samostatné klony buniek.

Sendvičový ELISA test
Prítomnosť konštruktu v odpichnutých klonoch bola overená dôkazom prítomnosti
ECD CA IX v bunkovom médiu sendvičovým ELISA testom. Na vychytanie rekombinantnej
ECD CA IX bola použitá monoklonová protilátka V/10 (VÚ SAV) [8] a na jej detekciu
polyklonová detekčná protilátka značená peroxidázou (R&D Systems). Kalibračná krivka bola
zostrojená s využitím CA IX štandardu (R&D Systems). Absorbancia bola zmeraná pri 492
nm (Synergy HT, BioTek).

Imunofluorescencia
Imunofluorescenčne bola potvrdená prítomnosť ECD CA IX v pozitívnych klonoch.
Bunky boli fixované 5 min. v ľadovom metanole. Ako primárna Ab bola použitá protilátka
M75 [9], ktorá bola detekovaná fluorescenčne značenou Ab Alexa Fluor 488 donkey antimouse IgG (Invitrogen).
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Výsledky a diskusia
Inverznou PCR reakciou sme získali produkt v očakávanej veľkosti (Obr. 1).

Obr. 1 Produkty inverznej PCR reakcie, veľkosť ~ 6700bp (5428bp = plazmid + 1284bp = plánovane skrátený
gén CA9).

Ďalej sme preto pristúpili k ligácii izolovaného produktu a transformácii. Keďže nám
na pôde s obsahom ampicilínu vyrástlo niekoľko transformantov, mohli sme predpokladať, že
ligácia bola úspešná (Obr. 2). Sekvenovaním sme potvrdili správnosť sekvencie získaného
konštruktu a transfekovali ho do buniek NS0.

Obr. 2 Nákres pripraveného konštruktu transfekovaného do buniek NS0.

Úspešnosť selekcie stabilných transfektantov sme potvrdili sendvičovým ELISA
testom a na základe nameraných hodnôt absorbancie sme vybrali 5 klonov s najvyššou
produkciou ECD CA IX do rastového média. U týchto klonov sme produkciu ECD potvrdili
aj imunofluorescenčne (Obr. 3).
Ďalej sme sa zamerali na testy produktivity ECD CA IX do média, pričom sme využili
sendvičový ELISA test s kalibračnou krivkou. Zistili sme presné množstvá produkovanej
ECD v bezsérovom médiu a v médiu s obsahom 10% fetálneho teľacieho séra. Zároveň sme
mohli pozorovať nárast koncentrácie ECD CA IX pri dlhšej kultivácii buniek.
Produktivita pripravenej bunkovej línie je rádovo niekoľko ng rekombinantného

756

BIOLÓGIA

proteínu na 1 ml média (Tab. 1). Táto koncentrácia zodpovedá najvyšším koncentráciám ECD
CA IX v krvi onkologických pacientov, a preto je kondiciované médium z buniek NS0 ECD
414aa vhodné pre používanie v biologických exprerimentoch, ktoré by mohli objasniť funkciu
ECD CA IX v organizme. Napr. Wound-healing assay, XCelligence experimenty.

Obr. 3 Imunofluorescenčné značenie ECD CA IX. Porovnanie transfekovaných (ECD 414aa, k23)
a netransfekovaných buniek NS0.

Pre purifikáciu ECD z média by boli výhodné čo možno najvyššie koncentrácie
proteínu vo východzom médiu. Produktivitu by sme pravdepodobne mohli zvýšiť použitím
špeciálneho komerčne dostupného produkčného média pre bunkovú líniu NS0. Pri purifikácii
by sme chceli využiť monoklonové protilátky voči proteínu CA IX.
Tab. 1 Zhrnutie výsledkov testov produktivity transfekovanej bunkovej línie NS0 ECD 414aa k25 do rastového
média. DMEM - Dulbecco's Modified Eagle's Medium; FCS – fetal calf serum (fetálne teľacie sérum); SF –
serum free (bezsérové).
dĺžka rastu buniek v

pg ECD/ml (800 000 b. produkuje

typ transfektanta

médiu

typ média

do 5 ml média)

NS0 k25

24h

DMEM + 10% FCS

843

48h

DMEM + 10% FCS

2223

24h

SF DMEM

335

48h

SF DMEM

617

Záver
Podarilo sa nám pripraviť rekombinantnú DNA CA9, ktorá kóduje ECD CA IX
proteínu od 1 - 414aa (začiatok TM oblasti) ako aj eukaryotickú bunkovú líniu NS0, ktorá
produkuje ECD CA IX do rastového média vo vysokých koncentráciách. Tieto médiá bude
v budúcnosti možné využiť pri výskume biologickej funkcie ECD CA IX ako aj na jej

757

BIOLÓGIA

purifikáciu, prípadne pri príprave nových monoklovových protilátok voči extracelulárnej
doméne Karbonickej anhydrázy IX.

Poďakovanie
Moja vďaka patrí celému kolektívu Oddelenia molekulárnej medicíny VÚ SAV
a môjmu školiteľovi doc. RNDr. Stanislavovi Stuchlíkovi, CSc., za ochotu pomôcť a cenné
rady. Táto práca vznikla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva
SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA 2/0134/12.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Wykoff Ch. C., Beasley N. J. P., Watson P. H,et al. (2000) Cancer Res. 60, p. 7075

[2]

Švastová E., Hulíková A., Rafajová M.,et. al. (2004) FEBS Letters 577, p. 439

[3]

Raghunand N., Gatenby R. A., Gillies R. J. (2003) British Journal of Radiology 76, p.
11

[4]

Závadová Z., Závada J. (2005) Oncol. Rep. 13, p. 977

[5]

Pastorek J., Pastoreková S., Callebaut I., et al. (1994) Oncogene 9(10), p. 2877

[6]

Závada J., Závadová Z., Zaťovičová M., et al.. (2003) British Journal of Cancer 89, p. 1067

[7]

Zaťovičová M., Sedláková O., Švastová E., et al. (2005) British Journal of Cancer 93, p.
1267

[8]

Zaťovičová M., Tarábková K., Švastová E., et al. (2003) Journal of Immunological
Methods 282, p. 117

[9]

Pastoreková S., Závadová Z., Košťál M., et al. (1992) Virology 187, p. 620

758

BIOLÓGIA

Nový druh raka v Európe?
Barbora Vitázková, Peter Vďačný, Eduard Stloukal
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská
Dolina B1, 84215 Bratislava, SR; vitazkova@fns.uniba.sk

Abstrakt
V práci sme analyzovali fylogenetické vzťahy niektorých stredoeurópskych a balkánskych populácií
raka riavového (Austropotamobius torrentium). Analyzovaná bola podjednotka mitochondriálneho génu
cytochrómoxidázy (COI), bolo osekvenovnaných 32 vzoriek s dĺžkou približne 550 bp. Slovenské populácie A.
torrentium majú nízku genetickú diverzitu. Balkánske populácie naproti tomu vykazujú oveľa vyššiu genetickú
diverzitu a netvoria jednu vetvu. Zistili sme výraznú genetickú odlišnosť jedincov z rieky Lim a jej prítoku Uvac
(čierna hora), genetická vzdialenosť od ostatných Európskych populácií bola 12,79-15,19%.

Kľúčové slová: Austropotamobius torrentium; fylogeografia; COI gén; mitochondriálna DNA

Úvod a formulácia cieľa
Rak riavový - Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) je rozšírený prevažne
v strednej a juhovýchodnej Európe. Ide o najvzácnejší druh európskeho raka, ktorý sa
vyskytuje najčastejšie v rýchlo tečúcich neznečistených tokoch [1]. Doteraz boli na základe
genetickej variability analyzovaných populácií identifikované štyri fylogenetické línie raka
riavového, pričom bola objavená línia vykazujúca výraznú genetickú odlišnosť. Fylogenetický
výskum sa zaoberal najmä populáciami na území Balkánskeho polostrova, Rakúska
a Nemecka. Veľká časť areálu však nebola do analýz zahrnutá [2, 3].
Cieľom práce bolo zistiť pomocou analýzy mitochondriálneho génu COI zistiť
genetickú

diferenciáciu

slovenských

a vybraných

juhoeurópskych

populácií

raka

riavového. Ďalším cieľom bolo zistenie a porovnanie genetickej variability slovenských
a balkánskych populácií.

Materiál a metódy
Do analýz boli zahrnuté vzorky zozbierané v rokoch 2008-2011. Vzorky pochádzajú
zo SR (Malé Karpaty), Srbska, Čiernej hory, Turecka a Grécka. Vzorkovanie spočívalo
v odobraní časti kráčavej končatiny. Jedince boli po odobratí vzorky vypustení späť v mieste
odchytu. Vzorky boli uložené do 96% alkohole.
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Izolácia DNA bola realizovaná pomocou kitu NucleoSpin Tissue Kit (MachereryNagel). Úspešnosť izolácie bola overená pomocou elektroforézy na 1,5% agarózovom géli
a následnou vizualizáciou pod UV svetlom.
Pri PCR sme amplifikovali časť mitochondriálneho génu COI. Amplifikácia
prebiehala pomocou 2 primerov: LCO1490 (priamy) a COH17 (spätný) [4, 5].
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 bolo dopipetovaných 2 µl templátu.
PCR prebiehala v termocykléry Basic Gradient Cycler (Biometra) nastavenom na 40 cyklov.
Nastavenie bolo nasledovné: denaturácia 45 s pri 94°C a polymerizácia 1 min pri 72°C.
Vyskúšali sme niekoľko druhov polymeráz ako aj teplotný gradient. Najlepšie sa osvedčila
Taq polymeráza a anelačná teplota 50 °C. Počiatočná denaturácia prebiehala 3 min pri 94 a
koncová polymerizácia 10 min pri 72°C. Úspešnosť PCR reakcie bola overená pomocou
gélovej elektroforézy na 1,5% agarózovom géli a vizualizovaná pomocou UV svetla.
Purifikácia a sekvenčná analýza vzoriek bola robená firmou Macrogen (Holandsko).
Na sekvenáciu boli použitý spätný (reverse) primer COH17.
Pre zhotovenie alignmentov bol použitý program BioEdit. Genetická vzdialenosť bola
vypočítaná v programe DNAsp. Výsledné fylogenetické stromy boli skonštruované
Bayesovskou inferenciou (BI) a algorytmom maximum likelihood. (ML) na on-line CIPRES
portáli. Bootstrap hodnoty podpory jednotlivých uzlov fylogenetických stromov boli počítané
pre 1000 replikácií.

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo osekvenovaných 34 vzoriek s dĺžkou približne 550 bp, pre ďalšie
analýzy bolo použitých 32 vzoriek. Jednotlivé sekvencie reprezentovali populácie raka
riavového zo Slovenska, ako aj zo Srbska, Čiernej hory, Grécka a Turecka.
Vzhľadom na to, že sekvencie mali rôznu dĺžku, pre ďalšiu prácu s nimi bolo potrebné
sekvencie upraviť. Pomocou programu BioEdit boli sekvencie elajnované a upravené na
jednotnú dĺžku 553 nukleotidov. Z analyzovaných sekvencií bolo identifikovaných 138
polymorfných miest, z toho 91 bolo parsimonicky významných.
Bola vypočítaná genetická vzdialenosť medzi jednotlivými populáciami pomocou
programu DnaSP. Celkovo môžeme o rakovi riavovom (Austropotamobius torrentium)
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povedať, že genetická diverzita druhu je pomerne nízka. Slovenské populácie sa navzájom
líšili len niekoľkými nukleotidmi – genetická vzdialenosť bola 0-0,4 %. Nukleotidová
diverzita analyzovaných sekvencií bola 0,04352.
Pri tvorbe fylogenetických stromov pre klasifikovanie analyzovaných sekvencií s
ohľadom na doterajší výskum bolo do analýz zahrnutých aj 35 sekvencií z databázy GenBank.
Kvôli rôznej dĺžke porovnávaných sekvencií boli všetky skrátené na 472 bp. Ako najlepší
evolučný model bol identifikovaný TPM2uf+I+G pomocou programu JModeltest na základe
Akaikiho informačného kritéria.
A. torrentium sa v strome javí ako polyfyletický, avšak táto dichotómia má len veľmi
nízku alebo žiadnu štatistickú podporu. Monofýliu preto nemožno vylúčiť. Na rozdiel od
slovenských a západoeurópskych populácií balkánske populácie sú oveľa diverzifikovanejšie
a netvoria jednotnú vetvu. Veľmi zaujímavým bol nález dvoch jedincov z územia Čiernej
hory, ktoré vykazovali výraznú odlišnosť od všetkých ostatných jedincov A. torrentium.
Genetická vzdialenosť dosiahla 12,79-15,19%, takáto genetická vzdialenosť naznačuje, že by
sa dokonca mohlo jednať o samostatný druh. K podobným výsledkom prišiel aj Trontelj et al.
[2], ktorý vo svojej práci identifikoval populácie zo Slovinska, ktoré tiež vykazovali veľký
stupeň genetickej odlišnosti.
Pre vyriešenie taxonomických vzťahov A. torrentium je potrebný ďalší, komplexný
genetický i morfologický výskum.
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Obr. 1 Fylogenetický strom skonštruovaný metódami BI a ML

Záver
Zo vzoriek získaných v teréne bola amplifikovaná časť mitochondriálneho génu COI
pre následnú fylogenetickú analýzu. Dataset získaných sekvencií bol doplnený sekvenciami
haplotypov z online GenBanku. Sekvencie boli upravené na dĺžku 472 bp. Analýzy
mitochondriálneho COI génu ukázali nízku genetickú diverzitu druhu Austropotamobius
torrentium v oblasti strednej a východnej Európy. Naopak, v južnej Európe je diverzita druhu
pomerne vysoká, populácie netvoria jednotnú vetvu. Zaujímavou je najmä vysoká genetická
odlišnosť populácií z Čiernej hory, mohlo by sa jednať o samostatný taxón.
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Abstrakt
Hypericín, fotosenzitívny pigment rastlinného pôvodu, je látkou, ktorá vďaka svojim výnimočným
vlastnostiam už desaťročia priťahuje záujem odborníkov v oblasti biológie a medicíny. Pozornosť je venovaná
jeho potenciálnej antiretrovírusovej, ale predovšetkým fotosenzitívnej aktivite [1], ktorou sme sa zaoberali aj
v našej práci. Vlnová dĺžka približne 600 nm spôsobuje fotoaktiváciu hypericínu spúšťajúcu procesy vedúce k
cytotoxickému efektu v bunke. Svetlom neaktivovaný hypericín však takýto účinok na bunky nevykazuje [2, 3].
Vďaka jedinečnej vlastnosti fotoaktivácie je hypericín látkou s potenciálnym využitím vo fotodynamickej
terapii, ktorá patrí k jednej z možností liečby nádorov. V našej práci sme sa zamerali na výskum genotoxického
potenciálu hypericínu v oboch formách – svetlom aktivovaného aj neaktivovaného.

Kľúčové slová: hypericín; fotodynamická terapia; Comet assay; Hypericum perforatum
Úvod a formulácia cieľa
Hypericín je látka prírodného pôvodu, ktorá je na základe chemickej štruktúry
zaraďovaná do skupiny naftodiantrónov. Vzniká ako sekundárny produkt metabolizmu
viacerých druhov rastlín rodu Hypericum, jeho hlavným zdrojom je však Hypericum
perforatum [4]. K akumulácii a pravdepodobne aj syntéze hypericínu dochádza v tmavých
sekrečných žľazách rastliny [5]. Lokalizácia hypericínu do týchto žliaz sa pravdepodobne
vyvinula ako mechanizmus zabraňujúci potenciálnej fototoxicite hypericínu voči rastlinným
pletivám. Hypericín je v žľazách akumulovaný do granúl, ktoré obsahujú nepriepustný
pigment zabraňujúci aktivácii hypericínu svetlom [6].
Fotosenzitívne

vlastnosti

hypericínu

spolu

s jeho

selektívnym

hromadením

v neoplastických tkanivách a minimálnou toxicitou sú prísľubom pre jeho využitie vo
fotodynamickej terapii rakoviny (photodynamic therapy – PDT). Ide o spôsob liečby
nádorových ochorení založený na kombinovanom podávaní fotosenzitívnej látky a cielenom
ožiarení oblasti nádoru viditeľným svetlom [6]. V závislosti od konkrétnej časti tela, ktorá je
liečená, sa fotosenzitívna látka podáva priamo do krvného obehu alebo sa aplikuje na kožu.
Po určitom čase dôjde k absorpcii lieku rakovinovými bunkami a následne je liečená oblasť
ožiarená svetlom. Svetelná aktivácia fotosenzitívnej látky prítomnej v tkanive umožní jej
reakciu s kyslíkom, čo vedie k lokálnej produkcii reaktívnych foriem kyslíka (ROS)
v ožiarenej oblasti. Nadmerné množstvo ROS môže spôsobiť smrť bunky a v konečnom
dôsledku deštrukciu celého nádoru [7]. Hypericín je považovaný za jeden z najsilnejších
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fotosenzitizérov (látok aktivovateľných svetlom) vyskytujúcich sa v prírode [8]. Na PDT je
vhodný predovšetkým vďaka schopnosti produkcie singletového kyslíka a superoxidových
aniónov po ožiarení svetlom s vlnovou dĺžkou približne 600 nm a nízkej resp. nijakej toxicite
v prípade neožiareného hypericínu [2, 3].
Cieľom našej práce bolo pomocou metódy Comet assay otestovať a porovnať účinok
svetlom aktivovaného a neaktivovaného hypericínu na DNA ľudských lymfocytov.

Materiál a metódy
Hypericín
V oboch prípadoch – svetlom aktivovaný aj neaktivovaný hypericín – sme používali
koncentrácie v škále 1; 12,5; 50; 250 a 1000 ng.ml-1. Zásobný roztok (hypericín rozpustený
v DMSO) sme riedili v PBS.
Comet assay
Comet assay je mikroskopická metóda umožňujúca detekciu poškodenia a reparácie
DNA v individuálnych bunkách [9]. Genotoxický potenciál hypericínu sme testovali na
lymfocytoch izolovaných metódou Finger prick.
Po izolácii a ukotvení lymfocytov na mikroskopické sklíčka sme bunky vystavili
pôsobeniu hypericínu. Podmienky pre ovplyvňovanie hypericínom boli rovnaké bez ohľadu
na to, či bolo cieľom sledovať účinky svetlom aktivovaného resp. neaktivovaného hypericínu.
Bunky na sklíčkach sme vystavili pôsobeniu jednotlivých koncentrácií hypericínu na 1 hod
v tme pri teplote 37 °C. Po uplynutí tejto doby sme v prípade sledovania účinku svetlom
neaktivovaného hypericínu sklíčka premiestnili do lyzačného roztoku. V prípade sledovania
účinku fotoaktivovaného hypericínu sme však sklíčka premyli v 1 x PBS a premiestnili
z roztokov s jednotlivými koncentráciami hypericínu do 1 x PBS. Následne sme sklíčka
vystavili ožiareniu (500 W, AC 230 V, 380-780 nm) na 1 resp. 2 min. Ožarovali sme vždy
trojicu sklíčok ovplyvnených zhodnou koncentráciou hypericínu. Po ožiarení sme jedno
sklíčko z trojice hneď premiestnili do lyzačného roztoku, zvyšné dve sklíčka sme opäť vrátili
do prostredia s optimálnymi podmienkami (tma, 37 °C). Ďalšie sklíčko sme do lyzačného
roztoku premiestnili po 30 min a posledné po 60 min.
Lýza prebiehala minimálne 1, maximálne 24 hod. Po jej ukončení sme sklíčka
premiestnili do elektroforetického tanku so studeným elektroforetickým roztokom. Tento
roztok sme nechali na bunky pôsobiť 20 min (pri teplote 4 °C), vďaka čomu došlo
k uvoľneniu DNA (tzv. odvíjanie) a následne sme ich vystavili elektroforéze (30 min, 4 °C)
pri konštantnom elektrickom napätí 25 V a elektrickom prúde v rozmedzí 280-330 mA. Po
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ukončení elektroforézy sme sklíčka premyli 5 min v 1 x PBS a 5 min v studenej
destilovanej vode.
Účinok hypericínu sme po vizualizácii etídiumbromidom hodnotili pomocou
fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX 51 a programu Comet visual.

Výsledky a diskusia
Experimenty
neaktivovaného

na

resp.

otestovanie
aktivovaného

potenciálneho
hypericínu

sme

genotoxického
zopakovali

účinku
trikrát.

svetlom
V prípade

neaktivovaného hypericínu sme na základe výsledkov dospeli k záveru, že látka v tejto forme
nemá na ľudské lymfocyty genotoxické účinky. Ako vyplýva z grafu, účinok žiadnej
z testovaných koncentrácií sa takmer nelíši od účinku negatívnej kontrolnej vzorky. Ako
pozitívnu kontrolu sme použili peroxid vodíka H2O2 (400 µM), ktorý spôsobil približne
72,75 % poškodenia DNA a zeocín (300 µg.ml-1) s poškodením 33,58 %.

Obr. 1 Stanovenie stupňa poškodenia DNA lymfocytov metódou Comet assay po pôsobení svetlom
neaktivovaného hypericínu. Koncentrácia hypericínu 1; 12,5; 50; 250 a 1000 ng.ml-1, K – negatívna kontrola,
zeocín a H2O2 (peroxid vodíka) – pozitívne kontroly.

Pri testovaní genotoxického potenciálu svetlom aktivovaného hypericínu sme jednu
sériu sklíčok ožarovali 1 min a druhú sériu 2 min. Jedine najvyššia testovaná koncentrácia
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1000 ng.ml-1 vykazovala po ožiarení 1 resp. 2 min genotoxický účinok na DNA lymfocytov,
pričom tento účinok sa zvýšil po predĺžení času ožarovania (percento poškodenia DNA
lymfocytov po ožiarení 1 min bolo nižšie v porovnaní s ožiarením 2 min). Ostatné testované
koncentrácie sú pravdepodobne príliš nízke na to, aby boli schopné vyvolať genotoxicitu.

Obr. 2 Stanovenie stupňa poškodenia DNA lymfocytov metódou Comet assay po pôsobení svetlom
aktivovaného hypericínu (ožiarenie 1 min). Koncentrácie hypericínu 1; 12,5; 50; 250 a 1000 ng.ml-1, K –
negatívna kontrola a H2O2 (peroxid vodíka) – pozitívna kontrola. Modrá farba znázorňuje poškodenie DNA
lymfocytov na sklíčkach, ktoré boli hneď po ožiarení vystavené lýze, červená farba sklíčka, ktorých bunky boli
po ožiarení vrátené na 30 min do optimálnych podmienok a zelená farba sklíčka s bunkami po ožiarení
vrátenými do optimálnych podmienok na 60 min.

Na základe výsledkov našich predbežných experimentov môžeme predpokladať, že
genotoxický potenciál nižších testovaných koncentrácií by sa mohol prejaviť po zvýšení času
ožarovania. Výsledky vplyvu hypericínu na bunky po 2-minútovom ožiarení v prípade
koncentrácie 250 ng.ml-1 jemne podporujú tento predpoklad, na jeho potvrdenie by však bolo
potrebné podniknúť ďalšie experimenty. V nasledujúcom výskume sa zameriame aj na
sledovanie genotoxického potenciálu vyšších koncentrácií hypericínu.

767

BIOLÓGIA

Obr. 3 Stanovenie stupňa poškodenia DNA lymfocytov metódou Comet assay po pôsobení svetlom
aktivovaného hypericínu (ožiarenie 2 min). Koncentrácie hypericínu 1; 12,5; 50; 250 a 1000 ng.ml-1, K –
negatívna kontrola a H2O2 (peroxid vodíka) – pozitívna kontrola. Modrá farba znázorňuje poškodenie DNA
lymfocytov na sklíčkach, ktoré boli hneď po ožiarení vystavené lýze, červená farba sklíčka, ktorých bunky boli
po ožiarení vrátené na 30 min do optimálnych podmienok a zelená farba sklíčka s bunkami po ožiarení
vrátenými do optimálnych podmienok na 60 min.

Záver
V práci sme sa zamerali na porovnanie účinku genotoxického potenciálu svetlom
neaktivovaného a aktivovaného hypericínu. Výsledky naznačujú, že zatiaľčo svetlom
neaktivovaný hypericín nevykazuje voči bunkám genotoxickú aktivitu, hypericín aktivovaný
svetlom v určitých koncentráciách má na ľudské lymfocyty genotoxický účinok, ktorý
pravdepodobne závisí od času ožiarenia svetlom.
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Abstrakt
Ľudský rastový hormón sa okrem rastu podieľa na lipolýze či laktogenéze. Jeho deficiencia môže mať
za následok vážne poruchy rastu, poruchy v metabolizme glukózy či dokonca poruchy imunitného systému.
Preto sa dnes v mnohých biotechnologických laboratóriách produkuje rekombinantný rastový hormón v rôznych
hostiteľských organizmoch. Najčastejšie používaný expresný systém predstavuje baktéria Escherichia coli. Náš
konštrukt obsahoval okrem génu pre ľudský rastový hormón aj sekvencie fúznych partnerov, ktoré sa využívajú
pri produkcii rekombinantných proteínov a sú dôležité pri izolácii rekombinantného proteínu z média. Pri
expresii fúzneho proteínu sme testovali vplyv rôznych podmienok- koncentrácie induktora, teploty či hustoty
buniek na množstvo vyprodukovaného rekombinatného proteínu. Okrem toho sme optimalizovali podmienky
odštepovania fúzneho partnera z exprimovaného proteínu.

Kľúčové slová: rekombinantný rastový hormón; proteolytické štiepenie; expresia; optimalizácia

Úvod a formulácia cieľa
Rastový hormón, somatotropín, je produkovaný bunkami hypofýzy a podieľa sa najmä
na regulácii somatického rastu a v ľudskom tele existuje vo viacerých izoformách. Génový
klaster je lokalizovaný na 17. chromozóme a obsahuje 5 génov [1]. V najväčšej miere je
v bunkách hypofýzy produkovaná izoforma označovaná ako 22K-GH (jedna z troch izoforiem
GH1 génu) [2].
K najvýznamnejším funkciám hormónu patrí stimulácia somatického rastu, elongácia
rastových platničiek, tvorba IGF faktorov, lipolýza, laktogenéza či transport aminokyselín do
svalov [3].
Pri produkcii heterologických proteínov v biotechnologických laboratóriách sa
najčastejšie využívajú prokaryotické organizmy [4]. K najčastejšie využívaným patria
Escherichia coli [5] či Bacillus subtilis [6]. Okrem toho sa využívajú aj mnohé rastlinné druhy
(sója [7], tabak [8] a ryža [9]), kvasinky (Pichia pastoris [10]) a v neposlednom rade zložité
eukaryotické systémy (larvy Bobmyx mori [11] a bunky CHO [12]).
Ciele našej práce boli optimalizovať podmienky expresie rekombinantného rastového
hormónu v systéme E. coli tak, aby boli výťažky čo najvyššie. Sledovali sme vplyv rôznych
koncentrácií induktora, teploty kultivácie a rôznej hustoty buniek v kultúre v čase pred
indukciou.
Následne sme skúmali a navrhli podmienky odštepovania fúznych partnerov

770

BIOLÓGIA

z rekombinatného proteínu tak, aby sme po ich odštepení získali natívny rastový hormón.
Vplyv na štiepenie fúzneho proteínu má pH, koncentrácia enzýmu, ktorý katalyzuje štiepenie,
čas pôsobenia enzýmu, teplota a v neposlednom rade aj zloženie štiepnej reakcie.

Materiál a metódy
Kultivácia buniek E. coli: Kultivácia buniek prebiehala cez noc, 15 – 18 hod pri rôznej
teplote. Nočnú kultúru sme preočkovali do čerstvého tekutého kultivačného média (1 ml
kultúry do 100 ml média). Pri rôznej bunkovej hustote sme expresiu indukovali v rozmedzí
koncentrácií 0,1 – 0,025 %.
Spektrofotometrické stanovenie optickej hustoty: Množstvo buniek sme merali pri vlnovej
dĺžke 600 nm (OD600) pomocou spektrofotometra SmartSpecTM Plus (BioRad) .
Štiepenie proteázou: Štiepenia boli uskutočnené v reakciách s objemom 45 µl. Do reakčnej
zmesi bol pridaný enzým s rôznou koncentráciu (0,01 – 0,2 U) a následne boli zmesi
inkubované pri rôznych teplotách (4 °C, 37 °C) rôzne dlhý čas (6 – 24 hod).
SDS-polyakrylamidová gélová elektroforéza: podľa [14]

Výsledky a diskusia
Pri štiepení rekombinantného rastového hormónu vznikajú dva fragmenty (Obr. 1),
rekombinantný hGH a jeho fúzny partner. Pri nanášaní vzoriek na gél sme použili aj kontrolné
vzorky: neštiepený rhGH a vzorku z reakcie, ktorá bola inkubovaná pri rovnakých
podmienkach ako ostatné vzorky, avšak bez prítomnosti enzýmu.
Obr. 1 porovnáva vplyv rôznych koncentrácií enzýmu na priebeh štiepenia po 1 hod
pôsobenia enzýmu. Ukazuje sa, že jedna hodina nepostačuje na úplné poštiepenie rhGH
a v reakcii je stále prítomný aj nepoštiepený proteín (červená šípka). Pri porovnaní tohto
fragmentu s kontrolnými fragmentami je evidentné, že nepoštiepeného proteínu sa v reakcii
po 1 hodine už nachádza menej.
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Obr. 1 Výsledky štiepenia (45 µl reakcia pri 37 °C) porovnávajúceho rôzne koncentrácie enzýmu. 1- proteínový
štandard, 2, 3- kontroly, 4- 0,01 U enzýmu, 5- 0,05 U enzýmu, 6- 0,1 U enzýmu, 7- 0,2 U enzýmu. Čiernymi
šípkami sú označené fragmenty, na ktoré sa štiepi fúzny proteín a červenou šípkou je označený fragment, ktorý
zodpovedá pôvodnému (ešte nepoštiepenému) proteínu.

Ako vyplýva z Obr. 1, k štiepeniu došlo pri všetkých koncentráciách enzýmu, ktoré
sme použili. Na úspešné štiepenie stačí aj koncentrácia enzýmu 0,01 U enzýmu (na 45 µl
reakciu). Výsledok je rovnaký aj pri použití 0,2 U enzýmu na 45 µl reakciu aj napriek tomu,
že koncentrácia enzýmu je 20 x vyššia.
Pri porovnaní vplyvu teploty na priebeh štiepenia sa ukazuje, že proteín bol poštiepený
pri 4 °C aj pri 37 °C (Obr. 2). Červené šípky označujú štiepenie po 6-tich a dvadsiatich troch
hodinách, a ukazuje sa, že po 6-tich hodinách nedošlo ešte k úplnému poštiepeniu fúzneho
proteínu (Obr. 2b- žltý rámček). Výsledky z druhého odberu (po 23 hodinách) ukázali, že po
tomto čase je proteín už úplne poštiepený, pretože sa tu neobjavuje prúžok na úrovni prúžkov
pre kontroly.

Obr. 2 Výsledky štiepení (45 µl reakcie) porovnávajúce rôzne teploty inkubácie a rôzne koncentrácie enzýmu.
a) pri 4 °C; 1- proteínový štandard, 2,3- kontroly (bez enzýmu), 4- odber po 6 hod, 0,1 U enzýmu, 5- odber po 6
hod, 0,2 U enzýmu, 6- odber po 23 hod, 0,1 U enzýmu, 7- odber po 23 hod, 0,2 U enzýmu
b) pri 37 °C; 1- proteínový štandard, 2,3- kontroly (bez enzýmu), 4- odber po 6 hod, 0,1 U enzýmu, 5- odber po
6 hod, 0,2 U enzýmu, 6- odber po 23 hod, 0,1 U enzýmu, 7- odber po 23 hod, 0,2 U enzýmu
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Pri optimalizácii expresie sme sa zamerali na zisťovanie vplyvu rôznych podmienok
na priebeh expresie a najmä na množstvo získaného rekombinantného proteínu. Najskôr sme
zisťovali vplyv koncentrácie induktora na priebeh expresie. Použili sme 4 rôzne koncentrácie0,1 %, 0,075 %, 0,05 % a 0,025 %. Najviac proteínu (32,92 % z celkového množstva
bunkových proteínov, Obr. 3a) sa nachádzalo vo vzorke, ktorú sme indukovali 0,075 %
koncentráciou induktora. Najmenej proteínu (24,78 %, Obr. 3b) bolo exprimovaného pri
0,025 % koncentrácii induktora.

36 kDa

36 kDa

Obr. 3 Porovnanie expresií s koncentráciou induktora a) 0,075 % a b) 0,025 %. Jednotlivé dráhy v smere zľava
doprava zodpovedajú vzorkám: proteínový štandard, neindukovaná vzorka, vzorky odobraté 1 až 6 hod po
indukcii.

Porovnanie dvoch rôznych teplôt- 29 °C a 37 °C ukázalo, že bunky produkovali pri
teplote 29 °C po piatich hodinách 10,74 % rekombinantného hormónu z celkového množstva
bunkových proteínov. Pri 37 °C sa v médiu po piatich hodinách od indukcie nachádzalo 11,34
% fúzneho proteínu.
Pri porovnávaní výťažku rekombinantného proteínu získaného indukciou kultúr
s rôznou hustotou buniek v čase indukcie sa ukázalo, že optická hustota buniek nie je priamo
úmerná množstvu exprimovaného proteínu. Hodnoty OD600 boli v rozmedzí od 0,66 do 1,75.
Všetky vzorky boli indukované rovnakou koncentráciou induktora- 0,075 % a z celkového
množstva bunkových proteínov sa fúzneho proteínu pri hodnotách OD600 0,66 nachádzalo
21,8 %, pri hodnote 0,99 18,4 %, pri hodnote 1,29 27,6 % a pri hodnote 1,74 len 17 %.
Pre čo najvyššie výťažky je preto potrebné bunky kultivovať pri teplote 37 °C, použiť
koncentráciu induktora v rozmedzí 0,1 % - 0,075 % a indukovať pri OD600= 1,3. Z výsledkov
štiepenia vyplýva, že na poštiepenie rekombinantného proteínu je postačujúce pridať enzým
v koncentrácii 0,01 U (na 45 µl reakciu), čas potrebný na úplne poštiepenie je 23 hod
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a štiepenie prebieha aj pri laboratórnej teplote aj pri 4 °C.

Záver
Optimalizovali sme expresiu rekombinantného hGH v E. coli, kde sme zistili, že vplyv
na celkové množstvo vyprodukovaného proteínu má koncentrácia induktora (najvyššie
výťažky pri 0,1 a 0,075 % koncentrácii), teplota indukcie (vyššie výťažky pri vyššej teplote)
a optická hustota (vyššie výťažky pri vyššej optickej hustote).
Pri štiepení rekombinantného proteínu špecifickou proteázou sme stanovili optimálne
podmienky, pri ktorých dochádza k úplnému poštiepeniu rekombinantného proteínu. Vplyv
na štiepenie má teplota, rozhodujúci je čas a koncentrácia enzýmu. Proteín bol úplne
poštiepený za 23 hod.
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Funkčné kópie plastidových génov v jadre bičíkovca Euglena gracilis realita či artefakt?
Kristína Záhonová, Matej Vesteg, Juraj Krajčovič
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 84215 Bratislava, Slovenská republika; zahonova.kristina@gmail.com

Abstrakt
Bičíkovec Euglena gracilis patrí do kmeňa Euglenozoa. Obsahuje komplexné plastidy obalené tromi
membránami, ktoré vznikli endosymbiózou zo zelenej riasy. V dôsledku tranferu génov do jadra hostiteľskej
bunky plastidy obsahujú len malé množstvo genetickej informácie v porovnaní s pôvodným endosymbiontom.
Spoločnou črtou zástupcov Euglenozoa je prítomnosť posttranskripčnej úpravy zvanej trans-splicing. Tento
proces zahŕňa úpravu 5´ konca transkriptov, pri ktorom donorová SL-RNA (Spliced Leader) odovzdá svoju
sekvenciu z 5´ konca na 5´ koniec pre-mRNA. V závislosti od prítomnosti (resp. neprítomnosti) SL sekvencie
v sekvencii cDNA, získanej prepisom mRNA, vieme určiť, či sa jednotlivé gény nachádzajú v jadre. Všetky nami
študované plastómom kódované gény, ktorých transkripty sa nachádzajú v databáze EST E. gracilis, však SL
sekvenciu neobsahujú, a teda sa v jadre nenachádzajú. Počas evolúcie nedošlo k ich transferu z plastidu do jadra,
kde by sa z nich stali funkčné kópie plastidových génov (NUPT). Databáza EST teda obsahuje aj transkripty
plastómom kódovaných génov s polyA sekvenciou.

Kľúčové slová: Euglena gracilis; NUPT; endosymbióza; trans-splicing; SL-RNA; polyA koniec

Úvod a formulácia cieľa
Bičíkovec Euglena gracilis je jednobunkový eukaryotický mikroorganizmus, patriaci
do kmeňa Euglenozoa [1]. Euglenozoa predstavujú podľa najnovších poznatkov jedny z
najstarších eukaryotických organizmov [2].
Euglena patrí do skupiny organizmov obsahujúcich komplexné plastidy [3], teda
plastidy s tromi alebo štyrmi obalovými membránami. Takéto plastidy vznikli procesom
sekundárnej endosymbiózy, pri ktorom eukaryotická bunka prostredníctvom fagocytózy
pohltila zelenú riasu s primárnymi plastidmi (tieto vzniklli endosymbiózou z cyanobaktérií).
Vznikol tak štvormembránový komplex, z ktorého jedna membrána u euglenofýt (a
dinoflagelát) zanikla [4].
Množstvo genetickej informácie, ktorá je obsiahnutá v plastidoch a mitochondriách
(vznikli pohltením α-proteobaktérie [5]), je však oveľa menšie, ako je v genómoch príbuzných
prokaryotických organizmov, od ktorých sa odvodzuje pôvod týchto organel. Veľké množstvo
génov sa po pohltení endosymbionta presunulo z endosymbionta do jadra hostiteľa [6].
Endosymbiotický transfer DNA z organel do jadra je tak spojený s postupnou stratou
genetickej autonómie organel a ich biogenéza a funkcia je závislá od jadrových génov.
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Pojem promiskuitná DNA označuje sekvencie DNA, ktoré sa nachádzajú vo viac ako
jednom genetickom kompartmente (nukleocytosol, mitochondrie, plastidy). Tento pojem
zaviedol J. Ellis [7]. V dôsledku transferu DNA vznikajú v jadre sekvencie, označované
NUMT (nuclear mtDNA) a NUPT (nuclear ptDNA). Timmis a kol. [8] zistili, že fragmenty
organelovej DNA sú bežnou súčasťou jadrového genómu. Výsledky analýz naznačujú, že
hocijaký úsek organelového genómu môže byť do jadra presunutý, pričom veľkosť presunutej
DNA môže byť od niekoľkých génov až po celý organelový genóm [9]. Celkové množstvo
norgDNA (nuclear organelle DNA) sa výrazne líši aj u príbuzných druhov [10]. NUMT a
NUPT nie sú len nekódujúce jadrové sekvencie, ako sa niekedy označujú, môžu tiež vytvárať
nové funkčné exóny. Takto vzniknutá exónová norgDNA kóduje väčšinou nové proteínové
funkcie [11].
Trasnfer organelových génov mal a aj v súčasnosti má veľký vplyv na formovanie
a evolúciu jadrového genómu eukaryotov.
EST databáza bičíkovca E. gracilis sa získala sekvenovaním cDNA nasyntetizovaných
reverznou transkripciou pomocou oligoT primerov. Keďže mRNA plastidových génov
spravidla nemajú polyA chvost, v EST databáze by mali byť iba reverzné transkripty jadrom
kódovaných mRNA. Nedávno sme zistili, že v tejto databáze sú aj transkripty plastidových
génov [12]. Našim cieľom bolo potvrdiť (alebo vyvrátiť) hypotézu, že tieto transkripty sú
prepisované kópie plastidových génov, ktoré boli prenesené do jadra. Jadrom kódované
mRNA E. gracilis totiž majú na 5`-konci tzv. SL sekvenciu (Spliced Leader), ktorú získavajú
trans-splicingom z SL-RNA. Pomocou reverzne-transkriptázovej PCR sme mohli overiť, či
sekvencie transkriptov plastidových génov prítomné v EST databáze obsahujú SL sekvenciu.

Materiál a metódy
Divé typy E. gracilis kmeň Z a kmeň bacillaris a tri stabilné biele kmene (odvodené
od E. gracilis) s nefunkčnými chloroplastami W3BUL, W10BSmL a WgmZOfl sme kultivovali
v Hutnerovom médiu [13]. Nefotosyntetizujúci príbuzný druh E. longa (predtým Astasia
longa) sme kultivovali v Cramer-Myersovom médiu [14].
Celkovú RNA sme izolovali pomocou TRIzol® Reagent (Invitrogen Corp., Carlsbad,
CA, USA). Kvantifikovanie RNA sme uskutočnili na spektrofotometri Eppendorf
BioPhotometer plusUV/Vis Photometer (Eppendorf, Hamburg, Nemecko). Na izoláciu
mRNA sme použili kit PolyATtract® mRNA Isolation System III (Promega Corp., Madison,
WI, USA). Na analýzu vyizolovaných mRNA sme použili Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent
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Technologies, Santa Clara, CA, USA) s kitom Agilent RNA 6000 Nano Kit (Agilent
Technologies). Na syntézu cDNA z mRNA sme použili kit ImProm-II Reverse Transcription
System (Promega). Celkovú DNA sme izolovali podľa postupu uvedeného v [15].
Získané cDNA a celkové DNA sme podrobili PCR reakciám. Pre každý gén sme robili
dve PCR reakcie. Prvá z nich mala forward (F) primer odvodený z SL-RNA a reverse (R)
primer odvodený z nukleotidovej sekvencie kódujúcej maturovaný proteín. V druhej PCR
reakcii pre ten istý gén sme využili oba primery odvodené zo sekvencie maturovaného
chloroplastového proteínu (Tab. 1). Na amplifikáciu sme používali termocykler Biometra T
Profesional Gradient 96 Thermocycler (Analytic Jena, Thuringia, Nemecko) a nasledujúci
PCR program: úvodná denaturácia – 95°C/5 min, cyklus 36x – 94°C/0,5 min (denaturácia
DNA), 60°C/1 min (anelácia primerov), 72°C/2 min (polymerizácia), záverečná polymerizácia
– 72°C/10 min.
Tab. 1 Sekvencie použitých primerov. Primery použité v PCR, kde templátom bola cDNA E. gracilis (resp. E.
longa) a ako kontrola celková DNA. V tabuľke sú zoradené nukleotidové sekvencie forward (F) a reverse (R)
primerov pre konkrétne gény. V poslednom riadku je uvedená sekvencia pre F primer odvodený z SL RNA E.
gracilis [16]. V posledných dvoch stĺpcoch napravo sú uvedené predpokladané veľkosti PCR produktov pre
jednotlivé gény s cDNA a celkovou DNA

názov primeru
atpA – R
atpA – F
atpI – R
atpI – F
ccsA – R
ccsA – F
psbD – R
psbD – F
ycf13 – R
ycf13 – F
rrn23S – R
rrn23S – F
rrn16S – R
rrn16S – F
EL-rrn23S – R
EL-rrn23S – F
SL

sekvencia 5´- 3´

dĺžka PCR produktu
cDNA
DNA
228 bp
1381 bp

TTATA CAGGT GCAGC TTTGG
GCTGT CATAC TTCCT TGTCC
TACGG CAGGA CTTGC TATAT
326 bp
CTTCC ATTGC TTCAC CGATA
ACAGA ATTAA TGTCA GATGA CGT
446 bp
ACTAT TTTTA CACGA AGCGC
TTTAG GTGGA TGGTT AACGG
255 bp
TGACG CAACA TAAAG CCTAT
GTTCA AAGGC GTTTA TTTAA AGTT
125 bp
CTCAA TTGTG TTACT TCGCG
TAGCT TTGCT TACGC TAACC
267 bp
GTATA GTGAG CTCGC CTGTA
CATTG CGGAA AATTC CTCAC
220 bp
GAAAC GTTTG CTAAT GCCTC
AGTCC CATTC ATTTT TGGCG
193 bp
AGTGG GGGAT AAGCT TCATT
ACTTT CTGAG TGTCT ATTTT TTTTC G

544 bp
446 bp
2322 bp
125 bp
267 bp
220 bp
193bp

Analýze sme podrobili nasledových osem génov: atpA (podjednotka α F0F1 ATP
syntázy), atpI (podjednotka I F0F1 ATP syntázy), ccsA (Mg-protoporfyrín IX chelatáza), psbD
(proteín D2 fotosystému II), ycf13 (polypeptid CP43 fotosystému II), rrn23S (23S RNA
veľkej podjednotky ribozómu plastidov E. gracilis), rrn16S (16S RNA veľkej podjednotky
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ribozómu plastidov E. gracilis), EL-rrn23S (23S RNA veľkej podjednotky ribozómu
plastidov E. longa) a ako kontrolu Nop1p (fibrilarín), ktorý je jediný známy gén E. gracilis,
ktorého mRNA nepodlieha trans-splicingu [17].
PCR produkty sme separovali elektroforetickou separáciou v 1,5 % agarózovom géli
s koncentráciou etídium bromidu 0,5 ng/ml v tlmivom roztoku TAE (3-4 V/cm).
Na porovnanie veľkostí sme použili 100 bp marker (Fermentas/Promega). Elektroforéza
prebiehala 0,5 - 1 hod pri 90 V. Gély sme vizualizovali na transiluminátore a fotografovali
pomocou prístroja Vilbert Lourmat (Eberhardzell, Nemecko).

Výsledky a diskusia
Na zistenie, či vybraných osem génov je (alebo nie je) presunutých do jadra bičíkovca
E. gracilis, sme uskutočnili PCR reakcie s využitím F primerov odvodených z SL sekvencie
a R primerov odvodených z nukleotidovej sekvencie kódujúcej maturovaný proteín. V druhej
PCR reakcii pre ten istý gén (použitá ako kontrola) sme využili oba primery odvodené zo
sekvencie maturovaného chloroplastového proteínu. Ako kontrola na potvrdenie prítomnosti
génu v genóme bičíkovca slúžili PCR reakcie s využitím celkovej DNA.
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Obr. 1 Elektroforetickáseparácia fragmentov pre jednotlivé gény s využitím cDNA a celkovej DNA. L – ladder,
AX - AX - PCR s využitím DNA E. longa a F a R primerov; AS - PCR s využitím DNA E. longa a SL a R
primerov; AF - PCR s využitím DNA E. longa a F a R primerov pre kontrolný gén Nop1p; BX – PCR s využitím
DNA E. gracilis kmeňa bacillaris a F a R primerov; BS - PCR s využitím DNA E. gracilis kmeňa bacillaris a SL
a R primerov; BF - PCR s využitím DNA E. gracilis kmeňa bacillaris a F a R primerov pre kontrolný gén
Nop1p; ZX - PCR s využitím DNA E. gracilis kmeňa Z a F a R primerov; ZS - PCR s využitím DNA E. gracilis
kmeňa Z a SL a R primerov; ZF - PCR s využitím cDNA E. gracilis kmeňa Z a F a R primerov pre kontrolný gén
Nop1p; OX - PCR s využitím DNA mutanta WgmZOflL a F a R primerov; OS – PCR s využitím DNA mutanta
WgmZOflL a SL a R primerov; OF - PCR s využitím DNA mutanta WgmZOflL a F a R primerov pre kontrolný gén
Nop1p; 3X - PCR s využitím DNA mutanta W3BUL a F a R primerov; 3S - PCR s využitím DNA mutanta
W3BUL a SL a R primerov; 3F - PCR s využitím DNA mutanta W3BUL a F a R primerov pre kontrolný gén
Nop1p; 1X - PCR s využitím DNA mutanta W10BSmL a F a R primerov; 1S - PCR s využitím DNA mutanta
W10BSmL a SL a R primerov; 1F - PCR s využitím DNA mutanta W10BSmL a F a R primerov pre kontrolný gén
Nop1p; NK - negatívna kontrola; PK - pozitívna kontrola

Z výsledkov vyplýva, že skúmané gény nepodstupujú proces trans-splicingu, pretože
v dráhach označených S (Obr. 1) nie je detegovateľný žiaden produkt PCR reakcie. To
dokumentuje, že nami študované gény sa nenachádzajú v jadre, keďže trans-splicing sa
uskutočňuje práve tam. Produkty sme získali len v dráhach označených BX a ZX, čiže pri
divých kmeňoch euglén. Pri géne EL-rrn23S sme získali band aj v dráhe AX (kde bola využitá
DNA z kmeňa E. longa), keďže primery pre tento gén boli odvodené práve z genómu E.
longa.
Zaujímavosťou je, že všetky analyzované gény obsahujú polyA koniec (keďže izolácia
mRNA prebiehala na základe hybridizácie oligo dT próby k polyA koncom) aj napriek tomu,
že ide o chloroplastové gény. Z tohto dôvodu by bolo vhodné podrobiť príslušné cDNA RealTime PCR reakciám na porovnanie hladín polyadenylovaných mRNA s celkovou RNA.

Záver
Z uvedených výsledkov jasne vyplýva, že skúmané gény nepodstupujú proces transsplicingu, pretože sa nenachádzajú v jadre bičíkovca E. gracilis. Tieto gény zostali zachované
v chloroplaste, a preto sa nevyskytujú u kmeňov s poškodeným plastidom. Aj keď ide
o chloroplastové gény, transkripty týchto génov sú polyadenylované. PolyA koniec v prípade
organel by mohol slúžiť ako signál pre degradáciu.
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Trnavskej pahorkatiny
Ivana Žgančíková1, Tomáš Vereš2, Tibor Baranec1
1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov, Katedra botaniky, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko,
ivanazgancikova@yahoo.com
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodársva a herbológie, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76
Nitra, Slovensko

Abstrakt
Generatívny reprodukčný potenciál (GRP) vybraných taxónov rodu Prunus L. bol analyzovaný na
štyroch lokalitách nachádzajúcich sa na Trnavskej pahorkatine počas rokov 2010 – 2011. Terénny výskum sa
realizoval v mesiacoch apríl – máj a september – október. V práci sme skúmali schopnosť tvorby kvetov
a schopnosť tvorby plodov na stanovenie GRP. V roku 2010 bol zaznamenaný zvýšený počet kvetov a tento rok
GRP dosahoval najnižšie hodnoty všetkých taxónov v skúmaných lokalitách. Rok 2010 bol náchylnejší aj na
výskyt chorôb ako rok 2011.

Kľúčové slová: rod Prunus L., reprodukčná biológia, choroby a škodcovia.

Úvod a formulácia cieľa
Generatívna reprodukcia je základným a najdôležitejším spôsobom rozmnožovania
semenných rastlín. Biologicky význam tohto procesu spočíva v tom, že vďaka podvojnej
dedičnosti vznikajú organizmy, ktoré sú životaschopnejšie a lepšie prispôsobene meniacim sa
podmienkam prostredia [1].
Práca je zameraná na reprodukčnú biológiu vybraných taxónov rodu Prunus L.
Dominantný druh Prunus spinosa a jeho krížence Prunus ×

fruticans Weihe a Prunus

dasyphylla Baranec, ktoré sú predmetom nášho výskumu, sú hojne zastúpene v krovinných
spoločenstvách (rad Prunetalia spinosae), kde sú súčasťou biokoridorov. Získane poznatky
zo štúdia reprodukčnej biológie skúmaných taxónov, majú význam nielen z hľadiska
základného výskumu, nakoľko doposiaľ sme sa s podobným výskumom u vybraných taxónov
nestretli, iba v práci [2]. Výsledky práce môžu byť využiteľne aj v šľachtiteľstve, ovocinárstve
a záhradníctve a tiež v sadovníckej tvorbe.
Rod Prunus L. je druhovo rozsiahly a hospodársky významný rod so zastúpením viac
ako 200 druhov krov a stromov. Je rozšírený najmä na severnej pologuli (Eurázie) ako
dôležitý komponent lesných spoločenstiev [3].
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Materiál a metódy
Počty kvetov a plodov sme skúmali počas dvoch vegetačných období v mesiacoch
apríl – máj (kvety) a september – október (plody) v rokoch 2010 a 2011. Lokalitami výskumu
boli Horné a Dolné Orešany, Lošonec a Križovany n/D, nachádzajúce sa v Trnavskej
pahorkatine. Na všetkých pozorovaných stanovištiach bol zaznamenaný výskyt taxónov rodu
Prunus L. Pri štúdiu reprodukčnej biológie rodu Prunus L. sme využili metodické postupy
uplatnené v prácach [4] a [5] pričom sme sledovali:
-

tvorbu kvetov – počet kvetov sme zisťovali vo fenofáze plného kvitnutia (apríl –
máj) na označených jedincoch, resp. na vybraných koncových konárikoch
jedincov, náhodne sme vybrali 5 súkvetí a spočítali sme počet kvetov v súkvetí
a vypočítali aritmetický priemer,

-

tvorbu plodov – počet plodov sme zisťovali v mesiacoch september – október,
metodický postup ako v prvom bode,

-

generatívny reprodukčný potenciál (GRP) – bol stanovený v každom roku
výskumu (2010 – 2011) ako pomer počtu plodov na označených jedincoch k počtu
kvetov na označených jedincoch resp. konárikoch.

Generatívny reprodukčný potenciál stanovíme ako percentuálny podiel:

GRP= počet plodov/počet kvetov x 100 (%) [6].

Charakteristika autochtónnych taxónov rodu Prunus L.
Prunus spinosa L.
[7] charakterizuje trnku ako bohato rozkonárený, rozložitý ker, zriedkavejšie malý
strom, 1- 4 (5) m vysoký. Kvety jednotlivé alebo po 2 na brachyblastoch, 1-1,5(-1,7) cm
v priemere, rozkvitajú pred pučaním listov alebo súčasne s ním. Stopky kvetov holé alebo
chlpaté. Kôstka guľovitá, viac – menej sploštená, 7-10 x 6-8 mm veľká, hladká.
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Obr. 1 Kvety a plody Prunus spinosa L.

Prunus x fruticans Weihe (Prunus insititia × P. spinosa)
Strom alebo vyšší ker. Konáre v mladosti chlpaté, zvyčajne bez tŕňov, len ojedinele
tŕnisté. Listy elipsovité, široké, na vrchole tupé, na okraji tupo pílkovité [7].
Prunus spinosa subsp. dasyphylla (Schur) Domin
Poddruh je rozšírený najmä v panónskej oblasti odkiaľ severnými výbežkami nížin
a kotlín zasahuje aj do južných okresov karpatskej oblasti. Roztrúsene rastie na výslnných
svahoch odlesnených pahorkov, na okraji lesov, pri poľných cestách, na ochranných hrádzach,
vyvýšených terasách, na ľahkých a stredne ťažkých pôdach v nížinnom stupni. Diagnostický
druh zväzu Prunion spinosae a Prunion fruticosae [7].

Výsledky a diskusia
K tvorbe kvetov v púčikoch dochádza na jar (apríl – máj) pred vyrašením listov.
K narušeniu generatívneho reprodukčného potenciálu (GRP) dochádza vplyvom mnohých
biotických a abiotických faktorov. Z vonkajších biotických faktorov sú to poškodenia
generatívnych a vegetatívnych orgánov živočíšnymi škodcami napr. Taphrina pruni (grmánik
slivkový), chorobami (monilióza, škvrnitosť listov), ako aj negatívny priamy a nepriamy
antropický vplyv na rastlinné spoločenstvá. Druhy rodu Prunus L. sú hostiteľskými rastlinami
mnohých chorôb a škodcov ako napr. vírusmi – šárkou sliviek, vírusom zakrpatenosti sliviek,
vírusom nekrotickej krúžkovitosti sliviek. Z abiotických faktorov najviac na GRP pôsobia
neskoré jarné mrazy, dážď, vietor najmä počas kvitnutia. Veľmi nízka produkcia plodov
nastáva vplyvom všetkých negatívnych činiteľov.
Pre výskum GRP sme analyzovali druh Prunus spinosa L. a jeho krížence Prunus ×
fruticans Weihe a Prunus dasyphylla Baranec. Zvýšený počet kvetov bol zaznamenaný v roku
2010. Napriek intenzívnejšiemu kvitnutiu sme zaznamenali nižší výskyt vytvorených plodov
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v tomto roku. Bohatšie kvitnutie mohlo nastať miernou zimou, skorším nástupom fenofázy.
K zníženiu počtu plodov došlo vplyvom zhoršenia počasia počas vegetačného obdobia.
V roku 2010 na lokalite Horné Orešany sme zaznamenali najvyšší GRP pri domácom
druhu Prunus spinosa L. (62,39%) a na lokalite Križovany n/D generatívny reprodukčný
potenciál dosiahol 36,55% pri Prunus spinosa L. Jeho krížence na ostatných lokalitách dobre
vytvárali plody tab. č. 1. Žiadna lokalita nevykazuje nulovú hodnotu GRP. Najnižšie hodnoty
GRP za rok 2010 boli zistené na lokalite Dolné Orešany pri Prunus dasyphylla Baranec
(5,63%) oproti roku 2011, kedy hodnoty GRP boli až 54,06%. V roku 2010 sme zistili pri
všetkých sledovaných jedincoch oveľa nižšie hodnoty GRP ako v roku 2011 tab. č. 2.
V roku 2011 najvyššie hodnoty GRP sa zistili na lokalite Dolné Orešany pri Prunus
spinosa L. 63,15% a najnižšie hodnoty na lokalite Lošonec.

Tab. 1 Porovnanie GRP (%) medzi lokalitami za rok 2010

Prunus spinosa L
Prunus × fruticans
Weihe
Prunus dasyphylla
Baranec

Horné Orešany

Dolné Orešany

Lošonec

Križovany n/D

62,39

18,67

-

36,85

-

-

21,25

9,86

42,12

5,63

6,56

-

Tab. 2 Porovnanie GRP (%) medzi lokalitami za rok 2011

Prunus spinosa L
Prunus × fruticans
Weihe
Prunus dasyphylla
Baranec

Horné Orešany

Dolné Orešany

Lošonec

Križovany n/D

63,15

32,97

-

58,16

-

-

41,37

43,67

54,06

12,75

44,25

-

Negatívnym vplyvom na samotnú produkciu plodov v roku 2010 bol aj nárast huby
Clasterosporium carpophilium obr. 2. Na základe hodnotenia zdravotného stavu nami
hodnotených drevín, konštatujeme, že symptómy ochorenia sa prejavujú nasledovne:
-na listoch boli vytvorené okrúhle až oválne, niekoľko milimetrové, tmavo-fialové
s hnedým okrajom škvrny, ktoré po čase z čepele vypadli, z 30 ks odobratých listov sa
ochorenie hubou Clasterosporium carpophilium potvrdilo na 24 ks listov ,
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- na plodoch sme spozorovali drobnú škvrnitosť, ktorá bola sprevádzaná glejotokom, plody
boli taktiež napadnuté hubou Clasterosporium carpophiilum, počet napadnutých plodov
z odobratej vzorky bol 50 %.

Obr. 2 Clasterosporium carpophiilum

[2] uvádza pri Prunus spinosa L. nulovú hodnotu GRP na lokalite Šindolka, čo bolo
spôsobené poškodením vyvíjajúcich sa plodov sledovaného jedinca grmánikom slivkovým,
ktorý na našich sledovaných lokalitách sa vôbec nevyskytuje. [2] ďalej uvádza, že pri taxóne
Prunus × fruticans Weihe nebolo možné zistiť GRP, pretože z tejto lokality boli odstránené
všetky jedince oproti našim sledovaným lokalitám.

Záver
Generatíny reprodukčný potenciál pri jednotlivých taxónoch za skúmané obdobie roku
2010 bol pomerne nízky oproti roku 2011. Dôležité v hodnote GRP na skúmaných lokalitách
je lokalizácia stanovišťa a súvisiace ekologické podmienky. Negatívny vplyv na samotnú
populáciu majú aj choroby a škodcovia. Dôležité je upozorniť aj na to, že za úspešnosť
generatívnej reprodukcie skúmaných jedincov je potrebný dlhodobejší výskum. Z našich
výsledkov vyplýva, že rok 2011 bol v produkcii kvetov bohatší a menej náchylný na výskyt
chorôb ako rok 2010.
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Abstrakt
V rokoch 2010 a 2011 sa vykonával terénny prieskum a mapovanie inváznych druhov rastlín v okrese
Prievidza, pozdĺž riek Nitra a Handlovka v celkovej dĺžke 47,15 km. Vo vybranom území bolo určených päť
konkrétnych lokalít, v ktorých sa skúmal výskyt a početnosť inváznych druhov. V sledovaných lokalitách bolo
nájdených 8 druhov inváznych rastlín. astra novobelgická - Aster novi-belgi L., hviezdnik ročný - Stenactis annua L,
netýkavka žliazkatá - Impatiens glandulifera Royle, pohánkovec japonský - Fallopia japonica Houtt, rudbekia
strapatá - Rudbeckia laciniata L., sumach pálkový - Rhus typhina L., zlatobyľ kanadská - Solidago canadensis L,
slnečnica hľuznatá - Helianthus tuberosus L.. Slnečnica hľuznatá bola vyhodnotená ako najnebezpečnejšia invázna
rastlina v sledovaných lokalitách. Tvorí súvislé porasty v povodí rieky Handlovka, rozšírila sa aj na brehy rieky
Nitra. Na m2 sa vyskytovalo 54 - 128 jedincov v závislosti od lokality a veku porastu. Porasty mali priemernú
výšku 2,60 m. Maximálna výška porastov bola 3,20 m.

Kľúčové slová: Helianthus tuberosus L.; invázne rastliny, monitoring, okres Prievidza.

Úvod a formulácia cieľa
Invázne druhy reprezentujú akúsi „škodlivú“ podskupinu tzv. exotických, cudzích,
nepôvodných alebo ak chcete introdukovaných druhov, ktoré v súčasnosti reprezentujú jednu
z najvýznamnejších výziev na poli ochrany životného prostredia [1]. Mooney (1996) [2] za
invázne označuje tie cudzie druhy, ktoré sú agresívne alebo ohrozujú ekosystémy, stanovištia
alebo druhy. Sú to „škodlivé nepôvodné druhy“ (harmful non-indigenous species – HNIS).
Invázne druhy sú globálnym problémom životného prostredia, ohrozujú prírodné
a výrobné systémy, zapríčiňujú rozrušovanie ekologických systémov, homogenizáciu bioty
a vymieranie druhov [3].
Invázne druhy môžu byť príčinou veľmi významných zmien v krajine. Často dochádza
k vzniku konfliktných ekologických vzťahov s domácimi, prípadne so skôr zavlečenými,
druhmi rastlín a živočíchov. Vďaka absencii prirodzených chorôb a predátorov sa môžu
invázne rastliny nanovo dostávať do obsadených ekosystémov, a to často na úkor druhov
domácich.
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Dôsledkom však býva narušenie ekologickej stability, ktoré môže byť spojené aj
s podstatnými zmenami krajiny, prípadne jej zložiek [4].
Cieľom práce bolo zistiť výskyt a rozšírenie invadujúcich druhov rastlín vo vybranom
území – okres Prievidza, vrátane ich zmapovania na zadanom území, zmapovania biotopov,
na ktorých sa vyskytujú a následné zistenie početnosti a vybraných biologických vlastností
(výška porastu, priemer stonky) invadujúcich rastlín v danej lokalite.

Materiál a metódy
V rokoch 2010 a 2011 sa vykonával terénny prieskum a mapovanie inváznych druhov
rastlín v okrese Prievidza, pozdĺž riek Nitra a Handlovka v celkovej dĺžke 47,15 km.
Vo vybranom území bolo určených päť konkrétnych lokalít, v ktorých sa skúmal
výskyt a početnosť inváznych druhov. Lokality výskumu:
•

katastrálne územie obce Koš – rumoviská obce,

•

katastrálne územie mesta Bojnice, časť Kúty,

•

katastrálne územie mesta Prievidza, lokalita v oblasti SAD Prievidza – Cíglianska

•

územie pozdĺž železničnej trate smerom z Nitrianskeho Pravna do Prievidze,

•

ľavý breh rieky Handlovka pri katastrálnom území obce Veľká Čausa.

cesta,

Charakteristika pokusnej lokality
Za sledované územie bol vybraný región Hornej Nitry, konkrétne okres Prievidza.
Výskyt inváznych rastlín bol preskúmaný a zmapovaný v povodí rieky Nitra od obce Kľačno
po obec Koš v celkovej dĺžke 23,75 km, v povodí rieky Handlovka od mesta Handlová po
sútok s riekou Nitra v celkovej dĺžke 24 km a koridor potoka Moštenica od prameňa v dĺžke
4,5 km.
Územie sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným Slovenskom v
centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny, rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku zvanom
Prievidzská kotlina. Kotlinu obklopujú predhoria Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika.
Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala aj konfigurácia riečnej siete, najmä
dvoch hlavných tokov, a to Handlovky a Nitry, medzi ktorými sa v centrálnej časti územia na
pravom brehu Handlovky začali usadzovať prví obyvatelia.
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Okresom Prievidza prechádza železničná trať č. 140 v smere Nové Zámky –
Lužianky – Chynorany – Prievidza,

ktorá

má

nadregionálny

charakter.

Ďalšie

trate

prechádzajúce priamo mestom Prievidza majú len regionálny význam, sú to trať č. 144
Prievidza – Nitrianske Pravno a trať č. 145 v smere Prievidza – Handlová – Horná Štubňa.
Najdôležitejšou cestnou komunikáciou prechádzajúcou mestom v západo - východnom
smere je cesta I. triedy I/50, ktorá je zároveň medzinárodným cestným ťahom E-572, a to v
smere Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. V severojužnom smere prechádza mestom
cesta I. triedy I/64 spájajúca mestá Žilina – Prievidza – Nitra – Nové Zámky – Komárno. Na
území mesta sa nachádza i letisko medzinárodného významu s nepravidelnou dopravou.
Z hľadiska územného členenia je Prievidza sídlom okresu, prvého v poradí medzi
deviatimi okresmi Trenčianskeho kraja podľa rozlohy (960 km²), ako aj počtu obyvateľov
(139 502) v roku 2005.
Najbližším mestom sú Bojnice, ktoré s Prievidzou priamo susedia a tvoria takmer
súmestie. V malej vzdialenosti od Prievidze sa nachádzajú i ostatné mestá okresu Prievidza, a
to Nováky (10 km) a Handlová (18 km). Od krajského mesta je Prievidza vzdialená 68 km.
Okres Prievidza sa nachádza v oblasti rozhrania štyroch krajov súčasného
administratívneho členenia [5].
Práca v teréne prebiehala v nasledovných obdobiach:
•

letné obdobie: jún – august 2010, 2011

•

jesenné obdobie: september – november 2010, 2011

•

zimné obdobie: január 2011

V sledovaných lokalitách boli zisťované druhy inváznych rastlín a ich početnosť na
m2. Do máp bol zakreslený presný výskyt jednotlivých druhov podľa sledovaných lokalít.
Taktiež bola zaznamenaná výška porastu a priemer stoniek invadujúcich druhov.

Výsledky a diskusia
V sledovaných lokalitách bolo nájdených 8 druhov inváznych rastlín. astra
novobelgická - Aster novi-belgi L., hviezdnik ročný - Stenactis annua L, netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera Royle, pohánkovec japonský - Fallopia japonica Houtt, rudbekia
strapatá - Rudbeckia laciniata L., sumach pálkový - Rhus typhina L., zlatobyľ kanadská Solidago canadensis L, slnečnica hľuznatá - Helianthus tuberosus L.
Najrozšírenejšou inváznou rastlinou v sledovaných lokalitách (obr. 1) bola slnečnica
hľuznatá. Priemerný počet jedincov, v lokalite ľavý breh rieky Handlovka pri katastrálnom

790

BIOLÓGIA

území obce Veľká Čausa, bol v roku 2010 – 87 rastlín na m2. V roku 2011 sa tento počet
zvýšil na 128 rastlín na m2 v tej istej lokalite, ale slnečnicu hľuznatú sme zaznamenali aj na
lokalite – násyp koryta rieky Nitra v katastri obce Opatovce nad. Nitrou, kde bol priemerný
počet jedincov 54 na m2. Výška porastu sa v oboch sledovaných lokalitách pohybovala
v rozmedzí 1,20 m až 3,20 m a priemer stoniek bol 4 mm - 35 mm.
Súvislé porasty slnečnice hľuznatej lemujú rieku Handlovka od Handlovej, cez
Ráztočno, Jalovec, Chrenovec – Brusno, Veľkú Čausu až do Prievidze.
V Prievidzi pri čistiacej stanici tvorí obrovské nepreniknuteľne vysoké porasty. Z tejto
lokality sa rozšírila aj na brehy rieky Nitra smerom do Novák. V menšom množstve sa
vyskytuje v okolí potoka Moštenica.
Cvachová

(2002)

[6]

radí

k

ťažiskovým

miestam

výskytu

slnečnice

hľuznatej (Helianthus tuberosus L) pobrežné nitrofilné porasty pozdĺž vodných tokov, ale aj
rôzne antropogénne stanovištia. Eliáš (1998) [7] takisto tvrdí, že s druhom Helianthus
tuberosus L. sa stretávame pozdĺž vodných tokov, napr. na brehoch Nitry, Hrona, prítokov
Ipľa, ale aj inde, kde vytvára vysoké a husté porasty. Slnečnica dosahuje výšku 0,60 – 2,50 m.
Kvitne od augusta do októbra.

Obr. 1 Mapa výskytu slnečnice hľuznatej (Helianthus tuberosus L.)
Vysvetlivky:
● Sledovaná lokalita
● Lokalizovaný výskyt
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Záver
Z terénneho prieskumu vykonávaného v rokoch 2010 a 2011 vyplynulo, že
najrozšírenejšími druhmi inváznych druhov rastlín v okrese Prievidza sú: astra novobelgická Aster novi-belgi L., hviezdnik ročný - Stenactis annua L, netýkavka žliazkatá - Impatiens
glandulifera Royle, pohánkovec japonský - Fallopia japonica Houtt, rudbekia strapatá Rudbeckia laciniata L., sumach pálkový - Rhus typhina L. ,zlatobyľ kanadská - Solidago
canadensis L, slnečnica hľuznatá - Helianthus tuberosus L.
Uvedené invázne rastliny sa vyskytovali v záhradách, na okrajoch polí, v prirodzených
ekosystémoch, pozdĺž riek, v intravilánoch obcí, na rumoviskách a na degradovaných pôdach.
Najväčšiu hustotu populácie sme zaznamenali pri druhu hviezdnik ročný (Stenactis
annua L.) – 106 jedincov na m2, ktorý sme lokalizovali v povodí rieky Handlovka. Azda
najnebezpečnejšou inváznou rastlinou je slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.), ktorá
tvorí súvislé porasty na brehoch riek, ktoré dosahujú hustotu 87 jedincov na m2 a maximálnu
výšku 3,2 m.
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Charakterizácia erytropoézy u DMT1-mutantných myší
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Abstrakt
Recesívne mutácie v DMT1 spôsobujú poruchu absorbcie železa Fe2+ v duodene a poruchu jeho využitia
v erytroidných bunkách čo vedie k vzniku hypochrómnej mikrocytárnej anémie u ľudí a myší (tzv. mk/mk).
Erytroidné progenitory kostnej drene mk/mk myší vykazujú poruchu rastu v in vitro kultúrach, ktorá môže byť
korigovaná pridaním látky Fe-SIH transportujúcej železo priamo do mitochondrií k miestu tvorby hemu,
podobne ako u DMT1-mutantnej pacientky. Vysoký podiel nezrelých foriem erytroblastov v kostnej dreni
a slezine mk/mk myší v porovnaní s wild-type myšami poukazuje na poruchu distribúcie erytroblastov do
jednotlivých diferenciačných štádií. Navyše sme u erytroblastov mk/mk myší zaznamenali v porovnaní s wildtype myšami zvýšenú mieru apoptózy. Obdobne aj erytrocyty mk/mk myší podliehali vo zvýšenej miere deštrukcii
po vystavení hyperosmotickému šoku a nedostatku glukózy in vitro. Na záver môžeme zhrnúť, že porucha
funkcie DMT1 má negatívny vplyv na celkový priebeh erytropoézy a ovplyvňuje rôzne diferenciačné štádiá.

Kľúčové slová: DMT1; erytroblasty; erytrocyty

Úvod a formulácia cieľa
Erytropoéza je fyziologický proces tvorby a obnovy červených krvinek (erytrocytov)
v erytroidnom vývojovom rade. Z hematopoetickej kmeňovej bunky sa diferenciáciou cez
multipotentný progenitor vytvárajú unipotentné erytroidné progenitory: včasný erytroidný
progenitor BFU-E („burst-forming unit-erytroid“) a neskorý erytroidný progenitor CFU-E
(„colony forming unit-erythroid“), z ktorých vznikajú morfologicky odlíšiteľné erytroidné
prekurzory – proerytroblasty a erytroblasty. V tomto okamihu nastupuje proces maturácie,
ktorá je spojená so syntézou hemoglobínu (Hb) a vypudením jadra, vytvárajú sa retikulocyty a
následne zrelé erytrocyty.
Proces erytropoézy je úzko spojený s transportom železa (Fe), ktoré je dôležité
v mnohých enzymatických procesoch, predovšetkým v syntéze Hb.
Transmembránový transportér DMT1 („divalent metal transporter 1“, Nramp2,
Slc11A2) zohráva kľúčovú úlohu v príjme anorganického železa Fe2+ v enterocytoch duodena
a v transporte Fe2+ cez endozomálnu membránu. Substitúcia G185R v DMT1 je zodpovedná
za vznik hypochrómnej mikrocytárnej anémie u dvoch inbredných kmeňov hlodavcov: tzv.
microcytic anemia (mk) myší a „Belgrade“ (b) potkanov [1, 2]. Prvá ľudská mutácia v géne
pre DMT1 bola popísaná u českej pacientky postihnutej vrodenou hypochrómnou
mikrocytárnou anémiou v dôsledku poruchy využitia Fe2+ v erytroidných bunkách [3, 4].
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Skutočnosť, že DMT1-mutantné erytroidné progenitory pacientky vykazujú poruchu rastu v in
vitro kultúrach [3] naznačila, že deficit DMT1 ovplyvňuje nielen erytroblastové štádia
syntetizujúce hemoglobín.
Našim cieľom bolo preto sledovať na myšacom modeli, mk/mk myšiach, dôsledky
mutácie v DMT1 na proces erytropoézy.

Materiál a metódy
Zvieratá
mk/+ myši (kmeň 129S6/SvEvTac) nám poskytol Dr. M. Fleming (Children´s
Hospital, Boston, USA). Krížením mk/+ x mk/+ sme získali homozygotné mk/mk myši, ktoré
sme použili v našich experimentoch. Do štúdie sme zahrnuli jedince vo veku od 8 do 12
týždňov. Z krvi odobratej z chvosta sme zmerali základné hematologické parametre pomocou
VET ABC (Scil Diagnostic Sdn. Bhd.). Odber kostí (femur, tibia), sleziny, pečene a krvi
z chvosta sme zrealizovali v Centre pro práci s laboratorními zvířaty LF UP.
Test klonálnej proliferácie hematopoetických progenitorov
Hematopoetické progenitory získané z kostnej drene myší sme v počte 5 x 104 nasadili
do 1,2 ml metylcelulózového média. Pre detekciu CFU-E kolónií sme použili médium
M3334, pre detekciu BFU-E médium M3534 (obe od StemCell Technologies) s prídavkom
ľudského rekombinantného erytropoetínu (rhEPO, Janssen-Cilag) v koncentrácii 1 U/ml.
V niektorých prípadoch sme do kultivačného média pridávali chelátor saturovaný železom,
tzv. FeSIH (salicylaldehyd isonicotinoyl hydrazón saturovaný železom). Výsledná
koncentrácia Fe-SIH bola 50 µM. Následne sme bunky kultivovali v inkubátore 7 dní pri
37°C, v atmosfére s 5% CO2 a 21% O2. Erytroidné kolónie CFU-E a BFU-E sme počítali
invertným mikroskopom (Olympus IX 71) na 2. resp. 7. deň. Zároveň sme u BFU-E kolónií
stanovovali priemerný počet buniek pripadajúci na 1 kolóniu.
Analýza erytroidnej diferenciácie prietokovou cytometriou
Bunky kostnej drene a sleziny sme po izolácii nafarbili protilátkami proti CD71
(konjugovanou s fluorescein isothiokyanátom – FITC) a proti Ter119 (konjugovanou
s fykoerytrínom – PE) (obe BD Biosciences) podľa Socolovsky et al. [5]. Intenzitu
fluorescencie sme merali cytometrom FACS Calibur (Becton Dickinson).
Detekcia apoptózy u erytroblastov a erytrocytov Annexinom V
Bunky kostnej drene a sleziny sme analyzovali pomocou dvojitého farbenia
protilátkami proti Ter119 (PE) a Annexinu V (FITC) (obe od BD Biosciences). Mŕtve bunky
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sme z analýzy vylúčili po nafarbení infra-red (IR)-fluorescenčne reaktívnou farbičkou
(Invitrogen). Následnou analýzou prietokovej cytometrie (FACS Calibur) sme stanovili
percento erytroidných buniek podliehajúcich apoptóze (Ter119+/Annexin V+).
Erytrocyty myší sme separovali pomalou centrifugáciou (700 rpm) a následne ich v
roztoku Ringer vystavili hyperosmotickému šoku (700 mOsm) a nedostatku glukózy v
podmienkach in vitro podľa Kempe et al. [6]. Väzbu Annexinu V na erytrocyty podliehajúce
apoptóze (eryptóze) sme analyzovali použitím Annexinu V/FITC (BD Biosciences) po 5 a 7
hodinách. Pomocou prietokovej cytometrie sme hodnotili intenzitu fluorescencie (FACS
Calibur).

Výsledky a diskusia
Analýza krvného obrazu u mk/mk myší ukázala znížené hodnoty všetkých parametrov
súvisiacich s erytrocytmi v porovnaní s kontrolnými „wild-type“ myšami (wt/wt) (Tab. 1), čo
zodpovedá ťažkej forme hypochrómnej mikrocytárnej anémie. Zvýšený počet retikulocytov
u mk/mk myší je dôkazom nadmerne stimulovanej erytropoézy.

Tab. 1 Krvný obraz wt/wt a mk/mk myší Hb – hemoglobín, RBC – erytrocyty, Hkt – hematokrit, MCV (mean
corpuscular volume) – stredný objem erytrocytov, MCH (mean corpuscular Hb) – priemerná hmotnosť Hb
v erytrocytoch, RTC - retikulocyty (Hodnoty ± SD; n=6 pre oba genotypy)
Parameter
Normálne
hodnoty
wt/wt
mk/mk

Hb (g/dl)
11,1 - 18,0

RBC(x106/µ
µl)
5,00 - 12,00

Hkt (%)
36,0 - 52,0

MCV (fl)
44 - 69

MCH (pg)
12,0 - 24,5

RTC (%)
-

13,9 ± 2,2
7,5 ± 0,6

8,3 ± 1,2
5,9 ± 1,4

44,9 ± 6,5
22,4 ± 6,2

54,3 ± 0,8
37,2 ± 1,8

16,8 ± 0,6
13,1 ± 2,5

3,8 ± 1,2
13,0 ± 3,1

Test klonálnej proliferácie hematopoetických progenitorov ukázal, že erytroidné
progenitory kostnej drene mk/mk myší vykazujú abnormálnu morfológiu v in vitro kultúre
(Obr. 1), podobne ako to bolo popísané u českej DMT1-mutantnej pacientky [3]. V porovnaní
s wt/wt myšami sme u mk/mk myší zistili znížený počet BFU-E a CFU-E kolónií ako aj 2násobne znížený počet buniek pripadajúcich na jednu BFU-E kolóniu (Tab. 2). Obe tieto
in vitro charakteristiky pritom reflektujú schopnosť erytroidných progenitorv prežiť
a proliferovať. Počet kolónií ako aj bunkovosť BFU-E dosiahla hodnoty porovnateľné s wt/wt
myšami po pridaní Fe-SIH do kultúr. Fe-SIH pritom zlepšil rast erytroidných progenitorov
i u DMT1-mutantnej pacientky [3], pretože je schopný transportovať železo do bunky
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nezávisle na transportnom systéme DMT1 a tým aspoň čiastočne kompenzovať deficit Fe
v DMT1-mutantných erytroidných progenitoroch.

Obr. 1 Morfológia erytroidných BFU-E kolónií v in vitro kultúre
Tab.2 Počet erytroidných kolónií a bunkovosť BFU-E kolónií
Genotyp
wt/wt
mk/mk
mk/mk Fe-SIH

Počet erytroidných kolónií
BFU-E
CFU-E
22 ± 5
283 ± 50
9±4
164 ± 25
18 ± 3
200 ± 20

Bunkovosť BFU-E
*10^4
0,69 ± 0,23
0,33 ± 0,08
0,85 ± 0,2

Ďalšie stupne erytroidnej diferenciácie sme hodnotili pomocou dvojitého farbenia
protilátkami proti Ter119 a CD71, ktoré umožňuje na základe intenzity expresie týchto dvoch
povrchových markerov identifikovať jednotlivé diferenciačné štádia erytroblastov. Bunky,
ktoré súčasne exprimujú Ter119 a CD71 reprezentujú nezrelé formy erytroblastov, zatiaľ čo
bunky exprimujúce len Ter119 reprezentujú zrelé formy. Analýzou prietokovej cytometrie
sme zistili abnormálnu distribúciu erytroblastov u mk/mk myší v porovnaní s wt/wt myšami,
pričom majoritnou formou u mk/mk myší boli v kostnej dreni aj slezine nezrelé formy
erytroblastov (Ter119+/CD71+) (Tab. 3). Tento výsledok ukazuje na poruchu distribúcie
erytroblastov do jednotlivých diferenciačných štádií u DMT1-mutantných myší.

Tab. 3 Zastúpenie nezrelých foriem erytroblastov v kostnej dreni a slezine (Hodnota ± SD; n=8 pre wt/wt,
n=4 pre mk/mk)

Genotyp
%Ter119+/CD71+
%Ter119+/CD71-

Kostná dreň
wt/wt
mk/mk
67,8 ± 7,9
90,5 ± 2,0
32,9 ± 7,1
9,6 ± 1,6

Slezina
wt/wt
17,0 ± 1,8
83,1 ± 1,4

mk/mk
89,0 ± 8,1
14,2 ± 4,9
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Následne sme hodnotili apoptózu erytroidných buniek pomocou dvojitého farbenia
protilátkami proti Ter119 a Annexinu V (marker apoptotických buniek). Analýza prietokovou
cytometriou ukázala zvýšenú apoptózu Ter119+ erytroblastov u mk/mk myší v kostnej dreni
a slezine v porovnaní s wt/wt myšami (Tab. 4). Počet erytroidných buniek podliehajúcich
apoptóze (Ter119+/Annexin V+) bol v kostnej dreni vyšší o 9,6% a v slezine o 6,2%.
Tab. 4 Sledovanie apoptózy erytroidných buniek v kostnej dreni a v slezine (Hodnoty ± SD; n=5 pre oba
genotypy)
Kostná dreň
Genotyp
%Ter119+/
Annexin V+ buniek

Slezina

wt/wt

mk/mk

wt/wt

mk/mk

2,8 ± 1,0

12,4 ± 2,3

1,1 ± 0,5

7,3 ± 0,7

Pretože bolo ukázané, že nedostatok Fe vedie k zvýšenej apoptóze zrelých erytrocytov
(tzv. eryptóze) [6]; v našich posledných analýzach sme sa zamerali na jej hodnotenie u mk/mk
myší. Erytrocyty sme in vitro vystavili stresovým podmienkam, hyperosmotickému šoku a
nedostatku glukózy. Analýzou väzby Annexinu V na erytrocyty podliehajúce eryptóze sme
zistili zvýšený podiel Annexin V+ erytrocytov u mk/mk myší v porovnaní s wt/wt myšami po 5
a 7 hodinách od vystavenia hyperosmotickému šoku a nedostatku glukózy (Tab. 5). Tento
výsledok naznačuje zníženú schopnosť DMT1-mutantých erytrocytov vyrovnávať sa so
stresom, čo môže viesť k zvýšenej deštrukcii DMT1-mutantých erytrocytov in vivo.
Tab. 5 Sledovanie apoptózy erytrocytov (% Annexin V+ buniek) vplyvom stresových podmienok
(Hodnoty ± SD, n = 12 wt/wt myší, n = 6 mk/mk myši)

Čas v kultúre
5 hod
7 hod

Hyperosmotický šok
wt/wt
mk/mk
2,5 ± 1,4
25,4 ± 7,6
3,9 ± 1,8
43,5 ± 10,8

Nedostatok glukózy
wt/wt
mk/mk
10,2 ± 5,7
35,8 ± 6,9
20,2 ± 9,8
42,5 ± 5,7

Záver
Naše analýzy ukázali, že mutácia DMT1 proteínu ovplyvňuje nielen erytroblasty
syntetizujúce hemoglobín, ale má negatívny vplyv aj na iné štádiá erytroidnej diferenciácie. V
dôsledku porušeného transportu a využitia Fe v erytroidných bunkách dochádza k zvýšenej
apoptóze erytroidných progenitorov, erytroblastov i zrelých erytrocytov. Výsledkom je tak
akcelerovaná, ale neefektívna erytropoéza.
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Analýza vybraných proteínov technikami hmotnostnej spektrometrie
v kombinácii s izotachoforetickou úpravou vzorky
Nikoleta Biherczová, Monika Kondeková, Andrea Staňová, Jozef Marák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; biherczova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom tejto práce bola analýza proteínov v komplexnej biologickej matrici technikami hmotnostnej
spektrometrie po izotachoforetickej predúprave vzorky. Ako modelové analyty boli vybrané transferín
a lyzozým, nachádzajúce sa v komplexných biologických matriciach, akými sú ľudský moč a sliny. Na analýzy
bolo použité off-line spojenie preparatívnej izotachoforézy (pITP) a hmotnostnej spektrometrie s priamym
nástrekom vzorky (DI-MS). Analýzy v pITP stupni boli vykonané v kationickom móde. Frakcie získané z pITP
boli lyofilizované a následne rekonštituované pred DI-MS analýzou. Ľudský lyzozým bol nájdený v obidvoch
komplexných biologických matriciach s využitím dekonvolúcie MS dát po ich korekcii na pozadie. Avšak
prítomnosť transferínu v ľudskom moči sa jednoznačne nepotvrdila. Táto skutočnosť mohla byť spôsobená
injektovaním malých objemov štandardu transferínu k matrici moču a tiež skutočnosťou, že pITP ako
predúpravný krok nebola postačujúca. To značí potrebu začlenenia ďalšieho predúpravného kroku pred MS
analýzou.

Kľúčové slová: preparatívna izotachoforéza; hmotnostná spektrometria; biologické matrice; proteíny.

Úvod a formulácia cieľa
Analýza proteínov patrí medzi veľmi dôležité výzvy (bio)analytickej chémie, ktorá sa
už niekoľko rokov objavuje v súvislosti s riešením problémov proteomického výskumu a
diagnostikou rôznych ochorení. Je známe, že analýza proteínov v plazme/sére poskytuje
cenné informácie o procesoch prebiehajúcich v ľudskom organizme. Analýza proteínov
v slinách z hľadiska klinickej analýzy je veľmi atraktívna metóda na dlhodobý monitoring
patologických porúch. Veľký počet špecifických proteínov v slinách sa používa ako klinický
marker. Sledovanie hladín proteínov v ľudskom moči je jedným z najstarších diagnostických
postupov umožňujúci odhaliť príčiny glomerulárnych disfunkcií. Väčšina ochorení obličiek je
klasifikovaná ako proteinúria - definovaná strata bielkovín do moču, ktorá sa prejavuje napr.
aj pri cukrovke [1].
Transferín je najvýznamnejší glykoproteín v krvnom sére, slúži na transport železa.
Molekulová hmotnosť tohto proteínu je približne 80 kDa, obsahuje 2 špecifické väzbové
miesta s vysokou afinitou k Fe3+. Transferín úzko súvisí s vrodeným imunitným systémom.
V sliznici vytvára prostredie s nízkym obsahom voľného železa, pretože ho viaže a tým bráni
prežitiu baktérií. Prítomnosť transferínu spolu s albumínom v moči naznačuje chorobu
obličiek, najčastejšie ide o nefrotický syndróm. Pri tejto chorobe sa transferín vylučuje do
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moču, čím sa jeho množstvo v plazme zníži, čo vedie k hypotransferínemii a následne k strate
železa. Pri diabetických pacientoch je tiež preukázaná prítomnosť transferínu v moči [2].
Lyzozým (muramidáza) je skupina enzýmov s antibakteriálnou a antivírusovou
aktivitou [3]. Je to malý elipsoidný proteín pozostávajúci z 120 aminokyselín, z ktorých 18
patrí medzi bázické aminokyseliny, vďaka ktorým je pri neutrálnom pH pozitívne nabitý [4].
Molekulová hmotnosť lyzozýmu je približne 14,7 kDa a nachádza sa hlavne v slizničných
sekrétoch ako slzy, sliny ale aj v materskom mlieku a v hliene. Lyzozým je vo vysokej
koncentrácii prítomný aj v slepačom vaječnom bielku. Lyzozým podobne ako transferín je
súčasťou vrodeného imunitného systému. Lyzozým a ostatné nízkomolekulové proteíny
v ľudskom moči praktický chýbajú, nakoľko pomocou glomerúl sú efektívne filtrované
a reabsorbované cez proximálne bunky vo vylučovacej sústave človeka. Prítomnosť lyzozýmu
v moči (lyzozýmúria) môže byť príznakom zníženej funkcie obličiek [5].
Ako už bolo spomenuté vyššie, proteíny slúžia ako biomarkery pri viacerých
ochoreniach. Ich identifikácia a kvantifikácia vzhľadom na veľmi nízke koncentračné úrovne,
pri ktorých sú proteíny prítomné, je náročná. Nízke koncentračné úrovne vyžadujú použitie
veľmi citlivých a selektívnych analytických techník. Stanovenie proteínov v komplexných
vzorkách si často vyžaduje aj zakoncentrovanie a použitie predúpravných techník [6]. Práve
pre tieto účely boli vyvinuté rôzne postupy založené na chromatografických alebo
elektroforetických separačných metódach.
Cieľom predloženej práce bolo vypracovať izolačný postup pre proteíny prítomné
v mnohozložkových matriciach založený na preparatívnej izotachoforéze ako aj veriť
základné parametre izolačného postupu pri analýzach vybraných proteínov vo viacerých
matriciach technikami hmotnostnej spektrometrie.

Materiál a metódy
Preparatívne izotachoforetické separácie sa uskutočnili pomocou izotachoforetického
analyzátora EA 102 (Villa Labeco, Spišská Nová Ves, SR) so systémom spájania kolón.
Separačná jednotka pozostávala z dávkovača s objemom vnútornej slučky 300 µl a z dvoch
kolón (predseparačnej s vnútorným priemerom 1,5 mm a dĺžkou 90 mm, analytickej
s vnútorným priemerom 0,8 mm a dĺžkou 160 mm) vybavených vodivostnými detektormi.
Preparatívny frakcionačný kohút s objemom vnútornej slučky 6 µl a vnútorným priemerom
0,8 mm bol súčasťou

analytickej kolóny. Na dávkovanie vzoriek sa používala

mikrostriekačka (Hamilton).
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MS

analýzy

sa

uskutočnili

na

hmotnostne

spektrometrickom

analyzátore

Waters/Micromass Q-TOF Premier s nano-ESI ionizáciou (Waters Corporation, Milford, MA,
U.S.A.). Q-TOF Premier je hybridný hmotnostne spektrometrický analyzátor, ktorý
kombinuje kvadrupólový analyzátor s ortogonálne akcelerovaným analyzátorom doby letu
(TOF), disponuje zvýšenou citlivosťou a umožňuje dosiahnuť vysoké rozlíšenie iónov.
Hmotnostný spektrometer pracoval pri všetkých analýzach v pozitívnom móde ionizácie,
napätie na nanoESI rozhraní bolo +3,5 kV, prietok sušiaceho plynu bol 20 l/h a jeho teplota
bola 70°C. Vzorky boli do MS analyzátora injektované priamo cez nanoESI rozhranie pri
konštantnom prietoku 2 µl/min, a zber dát prebiehal po ustálení signálu 1 minútu v rozsahu
m/z 100-2000.
Roztoky elektrolytov boli pripravené z chemikálií analytickej čistoty od firmy
Lachema (Brno, Česká Republika), Serva (Heidelberg, Nemecko) a Merck (Darmstadt,
Nemecko). Štandardy diskrétnych spacerov ako aj štandardy proteínov (lyzozým a transferín)
boli zaobstarané od firmy Sigma-Aldrich (Steinheim, Nemecko). Na prípravu vodiaceho
a zakončujúceho elektrolytu, zásobných roztokov spacerov a roztokov štandardov proteínov
bola použitá deionizovaná voda 2-stupňovo čistená zariadeniami PRO-PS (Labconco, Kansas
City, UK, U.S.A.) a Simplicity (Millipore, Molsheim, Francúzsko). Metanol, voda a kyselina
mravčia (všetky LC-MS čistoty) použité pri MS meraniach boli od firmy Sigma-Aldrich.
Vzorky slín získané od dobrovoľníkov boli po odobratí prefiltrované cez mikrofilter
s veľkosťou pórov 0,8 µm a následne hneď použité na analýzu bez akýchkoľvek ďalších
úprav. Vzorky moču získané od dobrovoľníkov boli ihneď po odobratí zriedené 10-krát
deionizovanou vodou spolu s 1 ml kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou 0,1 mol/l
a následne zamrazené. Vzorky sa pred analýzou nechali voľne rozmraziť.

Výsledky a diskusia
Na získanie hmotnostného referenčného spektra lyzozýmu bol priamo nainjektovaný
štandard lyzozýmu. Po dekonvolúcii takto získaného spektra sme získali jeden dominantný
pík, ktorý ukazuje relatívnu molekulovú hmotnosť 14 305,0011. Táto hmotnosť korešponduje
s teoretickou relatívnou molekulovou hmotnosťou lyzozýmu, ktorá je 14 304.
Na Obr. 1 sú znázornené spektrá frakcií 2-3 izolovaných pri pITP frakcionácii vzorky
moču so spacermi s prídavkom lyzozýmu. Po dekonvolúcii MS spektier týchto frakcií sa
získali píky, ktoré jednoznačne dokazujú prítomnosť lyzozýmu v obidvoch frakciách. Ďalšou
komplexnou matricou, ktorá bola testovaná v kombinácii pITP-MS, boli ľudské sliny. DI-MS
analýza frakcii vzorky slín so spacermi a s prídavkom kuracieho lyzozýmu získaných pITP
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frakcionáciou je dokumentovaná na Obr. 2. Podľa týchto MS spektier sa lyzozým nachádza
tiež v druhej a tretej frakcii.

Obr. 1 MS spektrá získané DI-MS analýzou frakcií 2-3 izolovaných pri pITP frakcionácii
vzorky moču so spacermi s prídavkom lyzozýmu v rozsahu m/z 50-2000

Obr. 2 MS spektrá získané DI-MS analýzou frakcií izolovaných pri pITP frakcionácii
vzorky slín so spacermi s prídavkom lyzozýmu v rozsahu m/z 50-2000

Na Obr. 3 sú znázornené MS spektrá frakcií 5. a 6. získaných frakcionáciou vzorky
moču so spacermi s prídavkom transferínu. Z obrázku je zrejmé, že transferín nevytvára
intenzívny pík ani v jednej frakcii, prítomné sú len slabé píky v oblasti vyšších hmôt.
Výsledky dekonvolúcie MS spektier získané z frakcii 5.-6. sú uvedené na Obr. 4, z ktorého je
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zrejmé, že ani v jednej z frakcií sa nenachádza výraznejší pík proteínu s vyššou molekulovou
hmotnosťou. Po dekonvolúcii sme dospeli k záveru, že transferín je prítomný na veľmi nízkej
koncentračnej úrovni. Z obrázkov je zrejmé, že na jednoznačnú identifikáciu transferínu
v moči nie je postačujúci pITP zakoncentrujúci krok, ale že je potrebné do analytického
postupu zaradiť minimálne ešte jeden predúpravný krok.

Obr. 3 MS spektrá získané DI-MS analýzou frakcií 5 a 6 izolovaných pri pITP frakcionácii
vzorky moču so spacermi s prídavkom transferínu v rozsahu m/z 50-2000

Obr. 4 Dekonvolúcia MS spektier v rozsahu m/z 800-2000 frakcií 5 a 6 izolovaných pri pITP frakcionácii
vzorky moču so spacermi s prídavkom transferínu
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Záver
Predložená práca sa zaoberá možnosťami analýzy proteínov v komplexných
biologických matriciach s využitím preparatívnej izotachoforézy (pITP) ako predúpravnej
techniky pred hmotnostne spektrometrickou detekciou (MS). Za analytický problém bolo
zvolené stanovenie dvoch proteínov, lyzozýmu a transferínu v komplexnej biologickej
matrici, akým bol ľudský moč a sliny. Na predúpravu vzoriek bola použitá preparatívna
izotachoforéza, pracujúca v kationickom režime. Lyzozým bol nájdený v obidvoch
komplexných biologických matriciach, v ľudskom moči aj v slinách s využitím dekonvolúcie
MS dát po ich korekcii na pozadie. Avšak prítomnosť transferínu v ľudskom moči sa
jednoznačne nepotvrdila. Táto skutočnosť mohla byť spôsobená injektovaním malých
objemov štandardu transferínu k matrici moču a tiež skutočnosťou, že pITP ako predúpravný
krok nebola postačujúca. To značí potrebu začlenenia ďalšieho predúpravného kroku pred MS
analýzou.

Poďakovanie
Táto práca vznikla za finančnej podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(projekt VVCE-0070-07).
Zoznam použitej literatúry
[1]

Bergquist J., Palmblad M., Wetterhall M., Hakansson P., Markides K. E. ( 2002) Mass
Spectrom. Rev. 21, p. 2

[2]

Wikipedia [citované 25.3.2011], <http://en.wikipedia.org/wiki/Transferrin>

[3]

Wikipedia [citované 25.3.2011], <http://en.wikipedia.org/wiki/Lysozyme>

[4]

Silletti E, Vingerhoeds M. H., Norde W., van Aken G. A. (2007) J. Colloid Interf.
Sci.13,p.485

[5]

Wang X., Xu Y, Xu X., Hu K., Xiang M., Li L., Liu F, Na L. (2010) Talanta 82,p.693

[6]

Govorukhina N. I., Gunnink A. K, van der Zee A. G. J., de Jong S., de Bruijn H. W. A.,
Bischoff R. (2003), J. Chromatogr. A 1009, p. 171

805

CHÉMIA

Catalytic mechanism of retaining GT-A glycosyltransferases: concerted
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Abstract
The glycosyltransferase (GT) Kre2p/Mnt1p (YDR483WP, EC number 2.4.1.131, CAS No. 74506-43-7)
from GT family 15 is a 51 kDa type II membranous medial Golgi glycoprotein. It is a retaining GT-A folded,
Mn2+ dependent, α-1,2-mannosyltransferase involved in both N-linked and O-linked oligosaccharide biosynthesis
in Saccharomyces cerevisiae. To characterize a catalytic mechanism of Kre2p we modelled chemical steps of the
mechanism using a complete Kre2p catalytic domain and the hybrid QM/MM (DFT-M06-2X:OPLS2005) level.
The calculations predict as the most suitable mechanism the step-wise DNint*AN‡DhAxh (SNi-like) mechanism via
oxocarbenium ion intermediates with the AN step, nucleophilic addition of the acceptor to the oxocarbenium ion,
as rate-determining.

Keywords: retaining glycosyltransferase; oxocarbenium ion; QM/MM methodology.
Introduction and aims of the work
Glycosyltransferases (GTs) catalyze formation of a glycosidic bond using activated
sugars, in a form of nucleoside phosphate or a lipid phosphate, as donor substrates. Reaction
is the nucleophilic substitution of monosaccharides to diverse acceptor substrates, such as
saccharides, lipids, proteins or DNA [1].
Glycosyltransferases are classified into three structural types of folds, GT-A, GT-B
and GT-C. The basis of the GT-A and GT-B folds is the α/β/α sandwich resembling the
Rossmann fold responsible for sugar nucleotides binding. GT-A unlike GT-B folded GTs
usually utilize divalent metal ion cofactor for catalysis [1].
GTs are classified as inverting or retaining, depending on whether the anomeric
configuration of the C1 carbon of the monosaccharide moiety transferred from the donor
substrate to the acceptor substrate is inverted or retained during the enzymatic catalysis (Fig.
1).
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Fig. 1: Schematic representation of a reaction catalyzed by GTs. The catalysis may occur with two possible
outcomes: inversion or retention of the anomeric configuration of the donor substrate. (R=nucleotide
monophosphate or lipid phosphate, R´= a sugar, a lipid, a protein, an antibiotic, a nucleic acid, etc.)

The catalysis by retaining GTs was initially believed to proceed as doubledisplacement (2x ANDN) reaction with formation and subsequent cleavage of the glycosylenzyme intermediate (CGE) (Fig. 2). This mechanism has not been convincingly
demonstrated despite numerous mechanistic and structural studies yet [1, 2].

Fig. 2: A general scheme of proposed mechanisms of the retaining GTs via (a) an oxocarbenium ion intermediate
[the step-wise SNi-like (DNint*ANDhAxh)], via (b) a highly dissociative transition state [front-side single
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displacement concerted SNi-like (ANDNAxhDh)] and via (c) covalent substrate-enzyme intermediate [SN2 (ANDN)
+ SN2-like (ANDNDhAxh).

An alternative mechanism to the double ANDN mechanism is the SNi-like mechanism,
which occurs through a front-side attack and leads to the retention of the anomeric
configuration. Such a mechanism can proceed either as a concerted process, forming an
oxocarbenium ion-like transition state (Fig. 2), or as a step-wise reaction, via an
oxocarbenium-phosphate short-lived ion pair intermediate (Fig. 2) [1, 3].
Recently, both concerted and step-wise SNi-like mechanisms were proposed for
retaining GT-A folded from the GT8 family, lipopolysaccharyl-α-1,4-galactosyltransferase C
(LgtC) from Neisseria meningitides and for retaining GT-B folded from the GT20 family
trehalose-6-phosphate synthase (OtsA) based on the QM/MM calculations [4, 5].
Here we modelled catalytic mechanism of retaining GT-A folded, Mn2+ ion dependent,

α-1,2-mannosyltransferase Kre2p/Mnt1p from the GT15 family to provide missing
information on the structure and function of this enzyme [3].

Material and methods
Initial coordinates for the wild type enzyme were taken from the X-ray structure (PDB
ID: 1S4P) [3]. The protonation states of the ionizable residues (His, Glu, Asp, Arg, Lys) were
chosen based on their pKa values predicted at the empirical level by the PROPKA 2.0 program
[6] considering an enzyme pH optimum of 6.6. [7] Mn2+ ion was replaced by Mg2+ in the
model. Missing coordinates of the mannose ring of the donor substrate were added by a
docking procedure using the GLIDE program [8] of the Schrödinger package. A solvent
environment was modelled by an explicit water cap (15 Å around the reaction center). The
final model consisted of the enzyme (sequence Lys104 – Glu442), substrates (GDP2−-Man,
Met-Man), Mg2+ ion and 334 SPC water molecules was partitioned into the MM (6660 atoms)
and the QM part (141 atoms) (Fig. 3). The hybrid QM/MM calculations were performed at
DFT-M06-2X/LACVP**:OPLS2005 level. The LACVP**+ basis set was used for six
oxygens of the diphosphate group, the O5D ring oxygen of the mannose moiety of GDP2−Man, and the O2A hydroxyl oxygen of Met-Man (Fig. 3). The QM/MM methodology with
hydrogen caps and electronic embedding was used as implemented in the QSITE program [9].
The potential energy surface (PES) was mapped along the O1D-C1D and the C1D-O2A
reaction coordinates stepped by 0.1 Å. Transition states were refined from the maxima on the
PES, optimized without any constraints and verified by frequency calculations. Corresponding
stationary points of minima for the reaction steps were found by the IRC calculations.
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Fig. 3: An enzyme model used for the QM/MM calculations with the atom numbering. The bonds on QM/MM
boundary are visualized by arrows. The amino acid residues (in dashed rectangles), directly interacted with the
QM atoms of the model (dashed arrows), were included in the MM part of the enzyme model.

Thermodynamic quantities were calculated at 298 K and 101 325 Pa using standard
rigid rotor and harmonic oscillator partition function expressions.

Results and discussion
The calculations predicted the Kre2p catalysis as a step-wise DNint*AN‡DhAxh (SNilike) process (Fig. 4) and excluded concerted SNi-like and SN2 mechanisms from the reaction
scheme. The transition state TS12 for the DNint step was localized at a distance of d(C1D-O1D)
= 2.16 Å with an activation energy of 8.4 kcal mol-1. The IRC calculations from TS12 resulted
in the Michaelis complex 1 and oxocarbenium ion intermediate 2A.
The transition state TS23 for the AN step was localized at a distance of d(C1D-O2A) =
2.06 Å, with the highest activation energy of 24.0 kcal mol-1. Thus, the AN step, nucleophilic
addition of the acceptor to the oxocarbenium ion, is predicted as rate-determining. The
activation Gibbs free energy for overall catalysis (∆G‡cat) was estimated with a value of 28.7
kcal mol-1 (∆G‡exp ~ 16 kcal mol-1).3 The IRC calculations from TS23 resulted in
oxocarbenium ion intermediate 2B and product of the reaction 3A (Fig. 4).
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Fig. 4: Relative electronic ∆EQM/MM (red) and Gibbs free energy ∆GQM/MM (black) reaction profiles for the stepwise DNint*AN‡DhAxh mechanism of Kre2p calculated at the M06-2X/OPLS2005 level.

Kre2p preactivates the donor substrate in the Michaelis complex by a distortion of the
mannose ring from the 4C1 to the 4C1/4H3 conformation. To the best of our knowledge, this is
the first reported case since only the chair 4C1 conformation was indicated in previous
modelling [4, 5, 10, 11] and crystallographic studies on the glycosyltransferases [12, 13]. The
docking calculations clearly showed that the Tyr220 residue, a candidate for a catalytic
nucleophile, is on the α-face of the reaction anomeric center of the substrate and a double
displacement mechanism (SN2) via a covalent glycosyl-enzyme intermediate would not give
the feasible stereocontrolled formation of the α-1,2-glycosidic bond in the product.
Table 1: Relative electronic (∆E), Gibbs free energies (∆G) and imaginary frequencies (ν‡) for the optimized
transition states and intermediates calculated at the hybrid M06-2X:OPLS2005 level (in kcal mol−1).

1
TS12
2A
2B
TS23
3A
3B

∆EQM:MM
0.0
7.2
6.8
6.3
24.0
7.9
−8.1

∆GQM:MM
0.0
8.4
5.1
6.3
28.7
7.9
−7.5

ν‡
270i

248i

810

CHÉMIA

Conclusions
Our hybrid DFT-M06-2X:OPLS2005 calculations on the catalytic mechanism of the
retaining GT-A folded, Mn2+ dependent, α-1,2-mannosyltransferase Kre2p suggest the stepwise DNint*AN‡DhAxh SNi-like mechanism as the most suitable one. The calculations rejected
the concerted SNi-like and the double displacement mechanism (SN2) via a covalent glycosylenzyme intermediate Our findings support recently published calculations on the catalytic
mechanism of GT-B folded OtsA from the GT20 family and it is different from concerted SNilike mechanism predicted for GT-A folded LgtC from the GT8 family [4, 5].
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Baylisova-Hillmanova reakcia v iónových kvapalinách
Erika Bothová, Mária Mečiarová
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Abstrakt
Baylisova-Hillmanova reakcia je adícia alkénov aktivovaných elektrónakceptornými skupinami na
aldehydy s použitím nukleofilných báz ako katalyzátorov, pričom vznikajú nové C-Cväzby. Produkty takýchto
reakcií, sú polyfunkcionalizované alylové alkoholy, ktoré sú významné stavebné jednotky v syntéze rôznych
analógov prírodných látok, .resp. syntetických zlúčenín s biologickou aktivitou, ktoré nemajú pôvod v prírode.

Kľúčové slová: Baylisova-Hillmanova reakcia; iónové kvapaliny.

Úvod a formulácia cieľa
Baylisove-Hillmanove reakcie často vyžadujú dlhý reakčný čas (až niekoľko dní),
prípadne prebiehajú s nízkymi výťažkami, čo je dôvodom hľadania nových alternatívnych
syntetických metód. Iónové kvapaliny sú organické soli, ktoré obsahujú najčastejšie
imidazóliové, pyridíniové, amóniové, resp. fosfóniové katióny. Aniónmi sú často PF6-, BF4-,
Tf2N-, N(CN)2-, síranové, resp. sulfonátové anióny. Tieto polárne rozpúšťadlá veľmi dobre
rozpúšťajú väčšinu organických a anorganických zlúčenín [1], preto sme sa aj my rozhodli
študovať priebeh Baylisovej-Hillmanovej reakcie vo vybraných iónových kvapalinách.
Ako prvé boli v Baylisovej-Hillmanovej reakcii testované imidazóliové iónové
kvapaliny typu [bmim][X] (Obr.1). Protón v 1,3-dialkylimidazóliovom katióne na uhlíku C2
takejto iónovej kvapaliny je kyslý a pôsobením bázy sa odtrhne, pričom vzniká nukleofil,
ktorý reaguje s aldehydom. Táto reakcia sa prejaví vysokou konverziou aldehydov a nízkymi
výťažkami produktov Baylisovej-Hillmanovej reakcie (Obr. 2). Iónové kvapaliny s metylom
na C2 ([bdmim][X] (Obr.1)) boli vhodným reakčným médiom pre Baylisove-Hillmanove
reakcie. [2] Ryu a kol. [3] opísali Baylisovu-Hillmanovu reakciu v rôznych iónových
kvapalinách s triazóliovým katiónom ([bmTr][X] (Obr.1)). Produkty Baylisovej-Hillmanovej
reakcie sa izolovali vo vysokých výťažkoch (83–96%). Autori predpokladajú, že problémy,
ktoré sú spojené s deprotonizáciou vodíka na uhlíku C2 v prípade katiónu [bmim], sú
eliminované v triazóliových iónových kvapalinách [bmTr] alebo [dbTr]. V našom laboratóriu
bola študovaná Baylisova-Hillmanova reakcia metyl-akrylátu so 4-nitrobenzaldehydom
v azanidových iónových kvapalinách [bdmim][Tf2N]. V reakcií bol použitý DABCO (0,2 ekv.)
ako katalyzátor.
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Obr. 1Iónové kvapaliny

Obr. 2 Reakcia iónovej kvapaliny s benzaldehydom

Cieľom našej práce bolo preskúmať vplyv rôznych iónových kvapalín na priebeh
Baylisovej Hillmannovej reakcie metyl-akrylátu so 4-nitrobenzaldehydom, študovať vplyv
použitej

bázy

a zoptimalizované

reakčné

podmienky

použiť

v reakciách

rôznych

východiskových látok.

Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli komerčne dostupné (fy. Aldrich, Centralchem, Acros,
Merck). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené bežnými metódami. Iónové kvapaliny pochádzajú
od firmy Merck, IoLiTech a pred použitím neboli upravované. Priebeh reakcií, čistota
východiskových látok a produktov bola sledovaná metódou TLC (Silufol, Merck). Na
vizualizáciu bezfarebných látok sa používal UV detektor (254 nm). Na stĺpcovú
chromatografiu sa používal silikagél 65/40 (Merck). 1H NMR spektrá vzoriek boli namerané
na prístroji Varian Gemini 2000 s pracovnou frekvenciou 300 MHz. 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).
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Všeobecný postup pre Baylisovu-Hillmanovu reakciu
4-nitrobenzaldehyd (151 mg, 1,0 mmol), DABCO (22,4 mg, 0,2 mmol) a metylakrylát (129 mg, 1,5 mmol) boli rozpustené v iónovej kvapaline (0,5 ml). Výsledná zmes sa
miešala 24 h pri laboratórnej teplote. Po reakcií sa reakčná zmes rozpustila v CH2Cl2 (5 ml)
a bázický katalyzátor sa odstránil extrakciou 10% roztokom kyseliny citrónovej (3×5 ml).
Organický roztok bol vysušený bezvodým Na2SO4 a po odparení rozpúšťadla na RVO bol
produkt čistený stĺpcovou chromatografiou (SiO2; hexán/EtOAc 1:1 príp. hexán/EtOAc 3:1).

Výsledky a diskusia
Pri reakciách metyl-akrylátu (1) a 4-nitrobenzaldehydu (2) v iónových kvapalinách
sme dosiahli výsledky, ktoré sú zhrnuté v Tab. 1.

Tab. 1 Baylisova-Hillmanova reakcia metyl-akrylátu a 4-nitrobenzaldehydu v rôznych iónových kvapalinách

Číslo reakcie

DABCO

Iónová kvapalina

Čas (h)

Výťažok (%)

1

50 mol%

[bdmim][Tf2N]

24

76

2

20 mol%

[bdmim][Tf2N]

24

87

3a

20 mol%

[bdmim][Tf2N]

6

52

4

10 mol%

[bdmim][Tf2N]

24

68

5

10 mol%

[bdmim][Tf2N]

72

88

6

20 mol%

[bdmim][BF4]

24

62

7

20 mol%

[bdmim][PF6]

24

81

8

20 mol%

[emim][Tf2N]

24

26

9

20 mol%

[bmpyrid][PF6]

24

82

10

20 mol%

[bpyrid][Tf2N]

24

98

11

20 mol%

[bmpyrol][Tf2N]

24

94

24

24

12
a
b

20 mol%

b

IL

Reakcia prebiehala v podmienkach ultrazvukového vlnenia.
trihexyl(tetradecyl)fosfónium-tris(pentafluóretyl)trifluorofosfát

Ako prvé sme optimalizovali množstvo katalyzátora. V literatúre sa často stretávame
s reakciami, v ktorých sa báza používa v ekvivalentnom množstve. [4] Štúdium našich reakcií
sme

začali

v iónovej

kvapaline

1-butyl-2,3-dimetyl-bis(trifluorometánsulfonyl)azanid

([bdmim][Tf2N]) s 50 mol% katalyzátora, pričom sme po 24 h získali produkt v 76%
výťažku. Znížením množstva katalyzátora na 20 mol% sa výťažok zvýšil na 87%. Ak sme
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reakciu s 20 mol% katalyzátora robili v podmienkach ultrazvukového vlnenia, získali sme
produkt Baylisovej-Hillmanovej reakcie po 6 h v 52% výťažku. Ďalšie zníženie množstva
katalyzátora na 10 mol% znamenalo zníženie výťažku na 68%, ale po predĺžení reakčného
času na 72 h sa výťažok zvýšil na 88% (Tab. 1, reakcie 1–5).
Ďalej sme sledovali vplyv rôznych iónových kvapalín na priebeh reakcie, pričom sme
používali 20 mol% katalyzátora. Výťažok reakcie v iónovej kvapaline 1-butyl-2,3-dimetyltetrafluoroborát ([bdmim][BF4]) bol po 24 h pri r.t. 62% a v iónovej kvapaline 1-butyl-2,3dimetyl-hexafluorofosfát ([bdmim][PF6]) za rovnakých podmienok 81% (Tabuľka 1, reakcie 6
a 7). Štúdium vplyvu imidazóliových iónových kvapalín sme ukončili iónovou kvaplinou 1etyl-3-metylimidazólium-bis(trifluorometánsulfonyl)azanid ([emim][Tf2N]), ktorá na rozdiel
od predchádzajúcich má na uhlíku C2 kyslý vodík (Tab. 1, reakcia 8). Podľa našich
predpokladov a v súlade s výsledkami uvedenými v literatúre [2], reakcia v tejto iónovej
kvapaline prebiehala s podstatne nižším výťažkom (26%), čo je spôsobené interakciou
deprotonizovaného katiónu iónovej kvapaliny s aldehydom (Obr. 2).
V iónových kvapalinách, ktoré nemajú kyslý vodík (Tab. 1, reakcie 9–11), 1-butyl-3metylpyridínium-hexafluorofosfát

([bmpyrid][PF6]),

1-butylpyridínium-bis(trifluoro-

metánsulfonyl)azanid ([bpyrid][Tf2N]) a 1-butyl-1-metylpyrolidínium-bis(trifluorometánsulfonyl)azanid ([bmpyrol][Tf2N]) prebiehali reakcie metyl-akrylátu so 4-nitrobenzaldehydom s výťažkami 82–98%.
Iónová kvapalina s fosfóniovým katiónom (trihexyl(tetradecyl)fosfónium-tris(pentafluóretyl)trifluorofosfát, (Tab. 1, reakcia 12) sa ukázala byť nevhodnou pre túto rekciu.
Produkt sme po 24 h izolovali len v 24% výťažku.

Záver
Počas doterajšieho štúdia sa nám podarilo nájsť optimálne reakčné podmienky pre
Baylisovu-Hillmanovu reakciu v iónových kvapalinách. Produkt reakcie metyl-akrylát so 4nitrobenzaldehydom sme izolovali vo výťažku 98% po 24 h pri r.t., ak reakcia prebiehala
v iónovej

kvapaline

1-butyl-3-metylpyridínium-hexafluorofosfát

([bmpyrid][PF6]).

Optimalizované reakčné podmienky chceme v ďalšom štúdiu aplikovať v reakciách rôznych
aldehydov a použiť tiež rôzne aktivované alkény.
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Návrh farmakofórneho ligandu pre vývoj inhibítora nádorovej
angiogenézy s VEGFR-2 selektivitou
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Abstrakt
V súčasnosti je známych 34 komplexov VEGFR-2 receptora s jeho tyrozínkinázovými inhibítormi, ktoré
majú rôzne inhibičné aktivity. Tieto komplexy boli opísané na základe elektrónovej štruktúrnej difrakcie (RTG).
Pri navrhovaní nového inhibítora sme uplatnili taký výber farmakofórických fragmentov, ktoré obsahujú
najdôležitejšie interakcie s vybraným proteínom. Na základe interakčnej analýzy známych inhibítorov s VEGFR2 proteínom a uskutočnenej superimpozície sme odstránili prekrývajúce sa časti. Molekulovým modelovaním
sme nahradili chýbajúce časti alkínovými a azidovými linkermi vhodnej dĺžky tak, aby vznikli stereoelektronicky
kompatibilné ligandy určené pre in situ „Click chemistry“ metodiku, pričom ich kombináciou môže vzniknúť
viacero potenciálnych inhibítorov.

Kľúčové slová: angiogenéza; VEGFR-2; inhibítory angiogenézy; „fragment-based lead discovery“.
Úvod a formulácia cieľa
Nádorové ochorenia patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia. Angiogenéza
je proces, pri ktorom dochádza k novotvorbe ciev. Bez angiogenézy nie je možný progres
nádorových ochorení. VEGFR-2 je kľúčovým receptorom angiogenézy, ktorý predstavuje
významný biologický cieľ pre vývoj nových nízkomolekulových inhibítorov.
Cieľom projektu je návrh a príprava azidového farmakofórneho ligandu 1 (Obr. 1)
s VEGFR-2 selektivitou, ktorý bude použitý spolu s ďalšími, už pripravenými ligandmi na
bioortogonálnu syntézu potenciálneho inhibítora nádorovej angiogenézy prostredníctvom in
situ „Click chemistry”. Po identifikácii produktu chceme využiť na jeho prípravu vo väčšom
aj klasickú [3+2] cykloadíciu (Obr. 2).
Navrhnutý farmakofórový ligand bude obsahovať azidový linker vhodnej dĺžky tak,
aby mohol vzniknúť inhibítor, ktorý by mal byť podľa In Silico predikcií stereoelektronicky
komplementárny s väzbovým miestom tyrozínkinázovej časti VEGRF-2 receptora, ktorý je
kľúčovým receptorom novotvorby ciev v nádoroch a ich metastázach. Inhibíciou angiogenézy
sa utlmí progresia rastu tumorov.
U nových zlúčenín by sme chceli verifikovať ich predikovanú biologickú aktivitu: IC50
enzymatický VEGFR/VEGF, bunkový HUVEC/VEGF a in vivo CAM test.
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Obr. 1 Cieľový azidový ligand 1.

Obr. 2 „Bioortogonálna“ in situ „Click chemistry“ syntéza inhibítora angiogenézy a jej [3+2] cykloadícia.

Materiál a metódy
1

H,

13

C a HSQC NMR spektrá boli merané v CDCl3 a DMSO na prístrojoch Varian

Gemini (600 a 150.8 MHz, 300 a 75 MHz). Chemické posuny sú udané v ppm, ako vnútorný
štandard bol používaný tetrametysilán (TMS). Priebeh reakcií sme sledovali TLC analýzou
(Merck Silica gel 60 F254), na vizualizáciu sa používala UV lampa 254 nm a pary jódu. Na
FLC sa používal silikagél Merck 60 (40 – 63 µm). Teploty topenia boli namerané na
Koflerovom aparáte. Infračervené spektrá boli merané na prístroji FT-IR ThermoNicolet iS10.
Všetky použité rozpúšťadlá boli sušené pomocou CaH2. Komerčne dostupné zlúčeniny boli
zakúpené od Sigma-Aldrich.

Výsledky a diskusia
V súčasnosti je známych 34 komplexov VEGFR-2 receptora s jeho príslušnými
inhibítormi, ktoré majú rôzne inhibičné aktivity [1]. Tieto komplexy boli opísané na základe
elektrónovej štruktúrnej difrakcie (RTG). Pri navrhovaní nového inhibítora sme uplatnili taký
výber farmakofórnych fragmentov, ktoré obsahujú najdôležitejšie interakcie s vybraným
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proteínom. Na základe interakčnej analýzy známych inhibítorov 2 a 3 [2] s VEGFR-2
proteínom (Obr. 3) a uskutočnenej superimpozície (Obr. 4) sme odstránili prekrývajúce sa
časti [3]. Molekulovým modelovaním sme nahradili chýbajúce časti alkínovými a azidovými
linkermi vhodnej dĺžky tak, aby vznikli stereoelektronicky kompatibilné ligandy určené pre in
situ „Click chemistry“ metodiku, pričom ich kombináciou môže vzniknúť viacero
potenciálnych inhibítorov (Obr. 5).

Obr. 3 Analýza interakcií arylanilínoxazolového inhibítora 2 a aminobenzimidazolového inhibítora 3
s intracelulárnou časťou VEGFR-2 receptora. Farebne sú vyznačené vybrané farmakofórne fragmenty.

Obr. 4 Na obrázku vidno prekrytie (detail vpravo) dvoch komplexov z PDB databázy po ich superimpozícii.
1Y6A (inhibítor žltým) / 2QU5 (farbené natívne podľa atómov).
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Obr. 5 Navrhnuté štruktúry pre alkínové a azidové ligandy pre „Click chemistry“ kombinatoriálnu knižnicu.

Pomocou výpočtových metód v programe Yasara [4] sme kvantifikovali väzbové
energie jednotlivých ligandov a celých inhibítorov. Zistili sme, že najaktívnejším kandidátom
(-234 kJ/mol) na potenciálne liečivo by mohol byť inhibítor, ktorý pozostáva z kombinácie
ligandov 1 a 5. Predpokladáme, že v procese in situ “Click chemistry” by mal uvedený
inhibitor vzniknúť.

Obr. 6 Interakčná analýza potenciálneho inhibítora 9 s intracelulárnou časťou VEGFR-2 receptora.

820

CHÉMIA

V súčasnosti máme pripravené všetky štyri alkínové a jeden azidový ligand 8. Syntéza
analogického ligandu 1 je náročnejšia, nakoľko sa nám ho dosiaľ nepodarilo pripraviť
analogickým postupom ako oxazolový azid 8. Preto sme nútení pripraviť posledný azidový
ligand inou syntetickou cestou.

Záver
Myšlienka celého projektu nespočíva v príprave jedného najaktívnejšieho alkínového
a azidového ligandu, ktorý sme určili pomocou molekulového modelovania a výpočtovými
metódami. Aktívna kavita intracelulárnej tyrozínkinázovej časti VEGFR-2 receptora je
flexibilná a jej konformácia sa mení v závislosti s naviazaným ligandom. Preto sme pripravili
viac analogických ligandov, aby sa zabezpečila variabilita systému v procese in situ „Click
chemistry“. Práve z hľadiska väčšej variability je nutné pripraviť posledný kľúčový azidový
ligand 8.
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Spektrofotometrické štúdium stanovenia medi v ľudskom moči metódou
kvapalinovej chromatografie
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Abstrakt
Meď ako stopový prvok zohráva významnú úlohu v mnohých biologických procesoch. V ľudskom tele,
už v malom množstve, pôsobí na rôzne enzýmy ako silný katalyzátor. Zvýšený obsah medi v organizme sa
prejavuje pri genetickom ochorení metabolizmu, Wilsonovej chorobe. Táto práca sa zaoberá stanovením
stopových koncentrácií medi v ľudskom moči využitím kvapalinovej chromatografie v spojení
so spektrofotometrickou detekciou. V predkolónovom derivatizačnom kroku bolo použité selektívne
chelátotvorné činidlo 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolín (neokuproín), ktoré reakciou s Cu+ vytvára hydrofóbny chelát.
Za účelom redukcie Cu2+ na Cu+ bola pridávaná do vzoriek moču a taktiež do mobilnej fázy kyselina askorbová,
ako slabé redukčné činidlo. Na rýchlu separáciu žlto-oranžového chelátu, ktorý bol detegovaný pri vlnovej dĺžke
λmax= 453 nm, bola využitá monolitová kolóna Chromolith RP-8e (100×4 mm). Technikou gradientovej elúcie,
miešaním tlmivej zmesi (2,84 mmol·L-1 kyselina askorbová/64,87 mmol·L-1 octan amónny; pH 5,9) a metanolu
bola dosiahnutá požadovaná separáciu do 12 minút.

Kľúčové slová: meď; ľudský moč; neokuproín; kvapalinová chromatografia; spektrofotometria;

Úvod a formulácia cieľa
Meď (Cu) je pre živé systémy nevyhnutným a zároveň toxickým elementom.
V biologických systémoch, existujú katióny medi v dvoch oxidačných stupňoch Cu+ a Cu2+
[1].
Telo dospelého človeka obsahuje okolo 80-100 mg medi. Človek prijíma v potrave
denne 3 až 5 mg medi, z čoho sa okolo 30% resorbuje. Meď sa do organizmu dostáva
konzumáciou potravy, inhaláciou kontaminovaného vzduchu ako aj priamym kontaktom
s pokožkou. V priebehu metabolizmu sa v organizme človeka vytvára množstvo odpadových
látok. Moč predstavuje významný spôsob odstraňovania týchto látok z organizmu. Je ľahko
získateľný, a preto sa veľmi často využíva ako biologická matrica. Wilsonova choroba je
ochorenie, pri ktorom sa hromadí vysoké množstvo medi v tkanivách ľudského tela. Postihuje
predovšetkým pečeň, bazálne gangliá mozgu a rohovku. Meď sa v krvi viaže na plazmový
proteín ceruloplazmín. Na úkor zníženej koncentrácie viazaných meďných katiónov sa
zvyšuje koncentrácia voľných meďných katiónov v krvi. Voľná, na ceruloplazmín neviazaná
meď vyvoláva zvýšené vylučovanie medi močom, a tak jej kumulovanie. Základné vyšetrenie
na určenie množstva medi v organizme sa vykonáva meraním obsahu ceruloplazmínu v krvi,
to však nie je dostačujúce. Stanovenie obsahu medi v ľudskom moči je lepšie, pretože za 24
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hodín sa močom vylúči okolo 1,5 µmol medi. Obsah medi v moči nakazených Wilsonovou
chorobou je niekoľkonásobne vyšší a to až na úrovni 5-7 µmol za 24 hodín [2].
Cieľom tejto práce bolo vyvinúť analytickú metódu na stanovenie medi v ľudskom
moči. Pre realizáciu tohto cieľa sme použili kombináciu vysokoúčinnej kvapalinovej
chromatografie so spektrofotometrickou detekciou vo viditeľnej oblasti spektra (HPLC-VIS).
V našom prípade, meď bola separovaná vo forme hydrofóbneho chelátu vytvoreného
v predkolónovom derivatizačnom kroku reakciou Cu+ so selektívnym chelátotvorným
činidlom 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolínom (neokuproínom).

Materiál a metódy
Použité prístroje a zariadenia
Na štúdium spektrofotometrických vlastností chelátu v ľudskom moči bol použitý UV1800 spektrofotometer od firmy (Shimadzu corporation, Japonsko) so softvérom UV Probe
Ver. 2.33. HPLC systém Elite LaChrom (Merck – Hitachi, Darmstadt, Nemecko) zložený
z pumpy L-2130, automatického dávkovača L-2200, termostatu L-2300 a L-2400 UV-VIS
detektora. Systém je kompatibilný so softvérom EZChrom Elite ver.3.1.3. K ďalším použitím
prístrojom patrili: Analytické váhy AR 0640 (Ohaus, USA); Ultrazvuk UCM 9 (Ecoson, Nové
Mesto nad Váhom, SR); Automatické pipety Brand 100-1000 µL, 10-100 µL, 1-10 µL; pH
meter WTW InoLab pH 730 (Weilheim, Nemecko).

Príprava vzorky
Po odbere vzorky moču človeka, bolo potrebné jeho ochladenie na laboratórnu teplotu.
Moč bol nadávkovaný do 10 mL odmernej banky. Následne sme pridali 2,84 mmol·L-1
kyseliny askorbovej, 64,87 mmol·L-1 octanu amónneho a na konci 1,38·10-1 mmol·L-1
chelátotvorného činidla - neokuproínu. Vzorku sme premiešali, nechali odstáť 15 minút
a následne sme ju nadávkovali do chromatografického systému. Dávkovaný objem bol 20 µL.

Výsledky a diskusia
Neokuproín (Neo) je biely prášok (Obr. 1), ktorý reaguje s Cu+ za tvorby žltooranžového chelátu, ktorého spektrum je zobrazené na (Obr. 2). Je nerozpustný v chladnej
vode, rozpustný v teplej vode, etanole a chloroforme. Reakcia Cu+ s neokuproínom je
špecifická. Stanovenie medi neovplyvňujú iné prvky. Molová absorptivita je 7,9×103 L·mol1

·cm-1 pri 460 nm v chloroforme.
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Obr. 1 Štruktúra neokuproínu
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Obr. 2 Závislosť absorbancie od vlnovej dĺžky, cCu= 4,6·10-5 µmol·L-1, cNeo= 1,38·10-4 µmol·L-1, 25 ºC, pH= 5,9,
λmax= 453 nm

1. Optimalizácia podmienok pre spektrofotometrické stanovenie medi
Pre overenie toho, ktoré faktory a ako veľmi ovplyvňujú stanovenie medi
s neokuproínom, sme skúmali vplyv viacerých faktorov.

Vplyv času na absorbanciu
Po pridaní neokuproínu do roztoku so štandardnou koncentráciou medi sme merali
absorbanciu po 0, 5, 15, 30, 45, 60 minútach a po 24 hodinách (Obr. 3). Meranie absorpčných
spektier sme uskutočňovali v 1 cm plastových kyvetách oproti vode Labconco v rozmedzí
vlnových dĺžok 400-500 nm. Maximálnu hodnotu absorbancie sme dosiahli po 15 minútach
(λ= 453 nm). Následne absorbancia chelátu klesala. Pokles absorbancie bol pravdepodobne
spôsobený samovoľnou zmenou štruktúry – kineticky nestabilný chelát. Po 24 hodinách
nebola nameraná absorbancia chelátu.
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Obr. 3 Závislosť absorbancie od času, cCu= 4,6·10-5 µmol·L-1, cNeo= 1,38·10-4 µmol·L-1, 25 ºC, pH= 5,9

Vplyv pH
Zmena pH nemala výrazný vplyv na tvar absorpčných kriviek chelátu. Optimálna
hodnota pH bola 5,9 (Obr. 4).
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Obr. 4 Závislosť absorbancie od pH, cCu= 4,6·10-5 µmol·L-1, cNeo= 1,38·10-4 µmol·L-1, 25 ºC, pH= 5,9

Vplyv prebytku činidla
Boli premerané roztoky o koncentrácií medi 4,6·10-5 µmol·L-1. Pomer medi
a neokuproínu bol meraný od hodnoty 1:1 až do hodnoty 1:10 teda do pomeru 4,6·10-5 µmol·L1

:4,6·10-4 µmol·L-1 (Obr. 5). Od pomeru 1:3 a vyššie, sme nespozorovali výrazne zmeny

absorbancie chelátu. Pre ďalšie merania sme si zvoli pomer 1:3 (4,6·10-5 µmol·L-1:1,38·10-4
µmol·L-1).
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Obr. 5 Vplyv prebytku činidla, cCu= 4,6·10-5 µmol·L-1, 25 ºC, pH= 5,9

2. Separačné výsledky pri optimálnych podmienkach
Na stanovenie medi v ľudskom moči bola úspešne aplikovaná novo vytvorená
gradiendová HPLC-VIS metóda s využitím predkolónového derivatizačného kroku.
Pri zostrojovaní danej metódy sme vychádzali okrem poznatkov z literatúry aj z našich
skúseností.

Separačné podmienky
Mobilnú fázu tvoril metanol-tlmivý roztok (kyselina askorbová 2,84 mmol·L-1/octan
amónny 64,87 mmol·L-1, pH= 5,9). Parametre použitého gradientu sú uvedené v (Tab. 1).
Prietok mobilnej fázy bol 2 mL·min-1. Analytická kolóna bola Chromolith Performance RP-8e
(100×4 mm) od firmy Merck (Darmstadt, Germany). Teplota kolóny 30±0,1 ºC. Všetky
merania boli uskutočňované pri vlnovej dĺžke 453 nm.
Tab. 1 Parametre gradientovej elúcie

Metanol
Tlmivý roztok

0,0
2
98

Čas [min]
9,0
10,0
95
2
5
98

12,0
2
98

Obr. 6 A – Slepá vzorka (bez medi) a B – štandardný vodný roztok medi cCu=46 µmol·L-1
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Obr. 7 A – Roztok ľudského moču, hodnota koncentrácie medi v ľudskom moči cCu= 1,44 µmol·L-1
a B – roztok ľudského moču s prídavkom štandardu medi cCu= 11,5 µmol·L-1
Tab 2. Chromatografické parametre a parametre kalibračných kriviek
Retenčný čas Kalibračný rozsah
Rovnica lineárnej regresie
[min]
[µmol·L-1]
Voda
8,42
0,18-46
y= 12494x + 85885*
Ľudský moč
8,42
0,09-92
y= 12400x + 58176**
2
R – koeficient determinácie; RSD – relatívna štandardná odchýlka
*
rovnica kalibračnej krivky; ** rovnica prídavku štandardu
Vzorka

R2

RSD

0,993
0,991

4,3
3,4

Záver
Výsledky, ktoré sme získali pri analýze ľudského moču ukazujú, že nami navrhovaná
metóda HPLC-VIS s predkolónovou derivatizáciou môže byť úspešne použitá pre rýchle
a zároveň spoľahlivé stanovenie medi v ľudskom organizme. Cu+ tvorí s chelátotvorným,
selektívnym činidlom neokuproínom žlto-oranžový chelát, ktorý dosahuje absorpčné
maximum pri 453 nm. Táto metóda má perspektívu. Je dobrou alternatívou k tradičným
technikám (napr. atómovej spektrometrie) obvykle používaných na stanovenie medi
vo vzorkách ľudského moču. A v konečnom dôsledku môže byť použitá pre detailnejšie
štúdium komplexotvorných rovnováh medzi iónom kovu – meďou a chelátotvorným činidlom
– neokuproínom.
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Stimulácia transportu Na+ stresovým proteínom a jeho inhibítormi cez
epitel bachora oviec
Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; dano@fns.uniba.sk

Abstrakt
Stresové proteíny - ,,Heat shock proteins“ (Hsp), sa tvoria pri subletálnom strese a iných podnetoch,
a môžu mať dôležitú úlohu ochrany funkcii epitelu bachora oviec, ako napr. transport minerálov a vývin
samotného epitelu. Príspevok je zameraný na hodnotenie ochranného mechanizmu Hsp vzniknutého pri návrate
do pôvodného stavu z dočasnej acidózy epitelu bachora ovce. Cieľom bolo určiť aktivitu Na+/H+ výmenníka,
ktorá bola ovplyvnená expresiou Hsp70 pri ruminálnej acidóze metódou rádioaktívnej indikácie.

Kľúčové slová: stresový proteín; NHE; bachor; epitel; ovca; sodík.

Úvod a formulácia cieľa
Žalúdok prežúvavcov pozostáva z bachora, čepca, knihy a sleziny. Bachor tvorí
najväčšiu časť tohto zloženého žalúdka. Je akousi kvasnou komorou s komplexným
ekosystémom, ktorá zaberá takmer celú ľavú časť brušnej dutiny. Bachor je schopný sa
prispôsobiť prevládajúcich podmienkam, ktoré sú tvorené prijímanou stravou. Nedostatočná
adaptácia bachorovej sliznice (mukózy) môže viesť ku chorobám ako endometritída,
mastitída, laminitída, ruminálna acidóza, ketóza, premiestnenie žalúdka. Epitel bachora na
jednej strane reaguje proliferáciou, aby sa zabezpečila väčšia plocha na absorpciu živín. Na
strane druhej strane sa jednotlivé epitelové bunky funkčne prispôsobia takým spôsobom, že
ich povrch sa vybaví viacerými transportnými proteínmi. [1, 2, 3, 4, 5].
Stresové proteíny - ,,Heat shock proteins“ (Hsp), sa tvoria pri subletálnom strese
a iných podnetoch, a môžu mať dôležitú úlohu ochrany funkcii epitelu bachora oviec, ako
napr. transport minerálov a vývin samotného epitelu. Hsp boli pôvodne uvažované pre úpravu
funkcii epitelu bachora, kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa každodenným zmenám podmienok
pri kvasení potravy ako sú pH, osmotický tlak a teplota. Príspevok je zameraný na hodnotenie
ochranného mechanizmu Hsp vzniknutého pri návrate do pôvodného stavu z dočasnej acidózy
epitelu bachora ovce. Cieľom bolo určiť aktivitu Na+/H+ výmenníka (NHE), ktorá bola
ovplyvnená expresiou Hsp70 pri ruminálnej acidóze metódou rádioaktívnej indikácie [6, 7, 8].

828

CHÉMIA

Materiál a metódy
Epitel bachora bol získaný z čerstvo zabitých oviec (Ovis aries) rôzneho pohlavia.
Hmotnosť oviec sa pohybovala medzi 30 – 40 kg a vek medzi 9 – 14 mesiacov. Zvieratá boli
kŕmené senom ad libitum. Ovce mali voľný prístup k pitnej vode a ku kameňom (NaCl).
Približne 2 – 3 minúty sa zvieratá po omráčení nechali vykrvácať a bol z nich
vybraný bachor. Epitel bol stiahnutý z ventrálnej časti bachora a umytý vyhrievaným
transportným roztokom (38 °C, prebublávaný 95 % O2, 5 % CO2), až kým nezostal číry.
Epitel bol nastrihaný na kusy veľkosti 3 × 3 cm pre ussingové komory. Tieto kúsky boli
následne transportované (37 °C) do laboratória.
Roztoky boli pripravené z chemikálii analytickej čistoty (Sigma Chemicals Co.).
Osmolarita roztokov bola 300 ± 10 mosmol·dm-3, pH bolo upravované použitím HCl,
udržiavané na teplote ~ 38 °C. Roztoky obsahujúce HCO3- boli prebublávané 95 % O2, 5 %
CO2. Transportný roztok pozostával v [mmol·dm-3]: NaCl 115; KCl 5; NaHCO3 25;
NaH2PO4·H2O 0,4; Na2HPO4·H2O 2,4; glukóza 5; CaCl2·2 H2O 1,2; MgCl2·6 H2O 1,2; plyn
95 % O2 + 5 % CO2. Experimentálny roztok pozostával z [mmol·dm-3]: NaCl 20; NaHCO3
25; CH3COONa 24; CH3CH2COONa 12; CH3CH2CH2COONa 4; glukóza (C6H12O6·H2O) 10;
CaCl2·2 H2O 1; MgCl2·6 H2O 1; KH2HPO4 1; K2HHPO4 2; glukonát sodný (NaC6H11O7) 60;
plyn 95 % O2 + 5 % CO2.
Všetky experimenty boli uskutočnené na izolovanom epitelovom tkanive prežúvavcov
konvenčnou technikou ussingových komôr, ktorá bola vyvinutá dánskym vedcom Hansom
Ussingom. Komora sa skladá z dvoch rovnakých polovíc (Obr. 1.) medzi ktoré sa vkladá
tkanivo. Tým sa komora delí na dva priestory (luminálny = apikálny = mukózny a krvný,
bazolaterálny alebo serózny). Tkanivá sa po natiahnutí do komôr uviedli do rovnovážneho
stavu pod podmienkou skratového prúdu nie menej než 30 minút v ustaľovacom roztoku tak,
že všetky elektrofyziologické hodnoty zostali konštantné. Po inkubácií boli použité iba tie
tkanivá, ktorých vodivosť (Gt) nebola vyššia než 0,8 mS·cm-2 a skratový prúd (Isc) nebol
menší než 0,5 µeq·cm-2·h-1. Za týchto podmienok zostáva tkanivo stabilné relatívne dlhú
dobu. Hodnoty toku sodíka Jms (z mukóznej do seróznej strany) a Jsm (rovnica I.) boli získané
metódou rádioaktívnej indikácie. Bol použitý izotop

22

Na (NaCl) (T1/2 = 2,6 r) (Amersham

Buchler, Braunschweig) s aktivitou 70 kBq. Podľa potreby bol rádionuklid pridaný na
mukóznu alebo seróznu stranu. 3 × 30 minútových intervaloch bol odobraný 1 ml
z neoznačenej strany na meranie aktivity (studnicový typ detektora NaI(Tl)).
Pre vyhodnotenie vplyvu Hsp70 na transport sodíka cez epitel bachora bolo tkanivo
inkubované s a bez inhibítora Hsp70 – pre poskytnutie ochrany (bez inhibítora a s Hsp sa
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produkuje), alebo bolo náchylný na stres (s inhibítorom a s Hsp je potlačený). Po 30 minútach
inkubácie s roztokom 80 mmol·dm-3 SCFA na mukóznej strane, pH bolo redukované na 6,4
30 minút kvôli vzbudeniu Hsp70. V paralelných meraniach bolo po pridaní cykloheximidu
(CHX) a triptolidu (Trp) (inhibítor) na mukóznu aj seróznu stranu upravené pH na 6,4. Po
týchto procedúrach, a po 1,5 h - ,,zotavovacia perióda“ boli merané rýchlosti toku sodíka.

Obr. 1. Schéma ussingovej komory. A = sklenými vláknami vystužená plastová komora; B = dvojstenná
nádoba; C = držiak elektród; D = Ag/AgCl mostíky (napäťové elektródy); E = Ag/AgCl mostíky (prúdové
elektródy); F = voltmeter; G = ampérmeter; K = otvor pre vodný kúpeľ; L = otvor pre plyn.

Elektrofyziologické merania boli uskutočnené za podmienky skratového prúdu
(rovnica II.). Táto technika je špeciálny prípad tzv. techniky napäťovej svorky, kde externým
zdrojom napätia sa zabezpečí, že transepitelový rozdiel potenciálov (PDt) je rovný 0 mV. Pod
touto podmienkou je skratový prúd (Isc) ekvivalentný sume všetkých elektrogénnych
iónových pohybov cez epitelové tkanivo. Tu sa nevytvára elektrický gradient cez epitelové
tkanivo, ani chemický gradient ale iba ak je roztok na oboch stranách tkaniva rovnaký. Ak sa
meria čistý (net) transport nejakého iónu alebo živín za týchto podmienok , takýto transport sa
označuje ako aktívny alebo sekundárne aktívny.

n2 ⋅
J =
kde

Vb
Vs

 V − Vs 
⋅  n1 ⋅ b
Vs 

Ašp. ⋅ A ⋅ t

[I.]

J – rýchlosť iónového toku [µeq·cm-2·h-1]
n1 – početnosť impulzov na začiatku meracej periódy [imp·min-1]
n2 – početnosť impulzov na konci meracej periódy [imp·min-1]
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Vb – objem roztoku (16 ml); Vs – objem vzorky (1 ml)
Ašp. – špecifická aktivita [imp·min-1·µmol-1]
A – plocha epitelového tkaniva (3,14 cm2);
t – doba trvania meracej periódy (0,5 h)

Gt =

kde

∆I
∆PDt

[II.]

Gt – vodivosť tkaniva; ∆I – veľkosť pulzu prúdu;

∆PDt – rozdiel transepitelového potenciálu

Výsledky a diskusia
Hodnota rýchlosti toku sodíka z mukóznej do seróznej strany v kontrolných
podmienkach (pH 7,4) bola 4,61 ± 0,50 µeq·cm-2·h-1. Jsm bol oveľa menší (1,16 ± 0,32 µeq·cm2

·h-1), preto pozorovaný čistý transport (absorpcia) mal hodnotu 3,45 ± 0,62 µeq·cm-2·h-1.

Rýchlosť toku Na pod kontrolnými podmienkami a po pridaní CHX (3 mmol·dm-3) sa
zmenila len nepatrne. Indukcia Hsp70 spôsobila výrazný vzrast Jms z 4,61 ± 0,50 µeq·cm-2·h-1
(kontrola) to 9,32 ± 1,74 µeq·cm-2·h-1 (chránené pred stresom). Jms nebol inhibítormi
ovplyvnený. Jnet bol zosilnený z 3,45 ± 0,62 (kontrola) na 7,69 ± 1,82 µeq·cm-2·h-1 (chránené
pred stresom). Potlačenie syntézy Hsp70 prídavkom CHX (nechránené) spôsobilo pokles Jms
(6,37 ± 0,88 µeq·cm-2·h-1) aj Jnet (4,88 ± 1,02 µeq·cm-2·h-1) oproti kontrole.
Tab. 1 JNa pod kontrolnými podmienkami a po inkubácii Hsp70 s (nechránené) a bez CHX (chránené).
Isc

Úprava

-2

-1

Gt
[mS·cm-2]

[µeq·cm ·h ]
Kontrola

4,61 ± 0.50

1,16 ± 0,32

3,45 ± 0,62

1,25 ± 0,17

2,32 ± 0,06

Kontrola CHX

4,04 ± 1,17

1,69 ± 0,38

2,35 ± 0,87

1,69 ± 0,14

3,32 ± 0,09

Chránené

9,32 ± 1,74

1,63 ± 0,38

7,69 ± 1,82

1,10 ± 0,33

2,78 ± 0,08

Nechránené

6,37 ± 0,88

1,49 ± 0,39

4,88 ± 1,02

1,31 ± 0,23

2,96 ± 0,08

CHX je inhibítor biosyntézy proteínov v eukariotických organizmoch. Jeho
nešpecifickosť nie je možné na základe týchto experimentov vylúčiť, pretože rýchlosť toku
Na sa menila len veľmi málo (Tab. 1.). Predchádzajúce štúdie ukázali že triptolid inhibuje
expresiu Hsp70 [9]. Korešpondujúce experimenty sú uvedené v Tab. 2. Koncentrácia
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triptolidu bola 100 nmol·dm-3. Trp nemal vplyv na rýchlosti toku Na v kontrolných
podmienkach. Indukciou Hsp70 vzrástli významne vzrástli hodnoty Jms a Jnet a tento vzrast sa
redukuje prídavkom triptolidu.
Tab. 2 JNa pod kontrolnými podmienkami a po inkubácii Hsp70 s (nechránené) a bez Trp (chránené).
Isc

Úprava

-2

-1

Gt
[mS·cm-2]

[µeq·cm ·h ]
Kontrola

7,54 ± 1,85

1,56 ± 0,41

5,98 ± 1,96

1,05 ± 0,17

3,69 ± 0,04

Kontrola Trp

7,04 ± 1,39

1,59 ± 0,41

5,45 ± 1,47

1,29 ± 0,14

3,64 ± 0,03

Chránené

11,09 ± 1,62

2,22 ± 0,62

8,86 ± 1,84

1,02 ± 0,33

3,84 ± 0,12

Nechránené

8,59 ± 0,75

2,06 ± 0,34

6,54 ± 0,83

0,81 ± 0,23

4,24 ± 0,11

Transport Na bol najviac stimulovaný pri nadexpresii Hsp70. Efekt Hsp70 je
sumarizovaný v Tab. 3.

Tab. 3 Efekt Hsp70 na transport Na

Úprava

[µeq·cm-2·h-1]

Bez Hsp70

6,37 ± 0,88

4,88 ± 1,02

S Hsp70

9,32 ± 0,74

7,70 ± 0,82

∆ [%]

68

63

Záver
Expresia, resp. inhibícia Hsp70 bola demonštrovaná na izolovanom epiteli bachora
ovce použitím inhibítorov triptolidu a cykloheximidu. Vplyv triptolidu na transport Na resp.
expresiu Hsp70 bol výraznejší než u cykloheximidu. Mechanizmus pôsobenia Hsp70 na
transport Na zatiaľ nie je známy, jednoznačne však ním dochádza k stimulácii rýchlosti. Hsp
pravdepodobne inhibuje priepustnosť lyzozomálnej membrány naviazaním sa endozomálny
aniónový fosfolipid. Regulácia Na+/H+ výmenníka prostredníctvom Hsp70 je komplexná
a zahŕňa mnohonásobné interakcie proteín-proteín.

832

CHÉMIA

Literatúra
[1]

Nagaraja T. G., Chengappa M. M. (1998) J. Anim. Sci. 76(1), p. 287

[2]

Owens F. N., Secrist D. S., Hill W. J. et al. (1998) J. Anim. Sci. 76(1), p. 275

[3]

Correa M. T., Curtis C. R., Erb H. N. et al. (1990) J. Dairy. Sci. 73(6), p. 1515

[4]

Weiss B. (1994) Berl. Münch. Tierärztl. Wochenschr. 107(3), p. 73

[5]

Sehested J., Andersen J. B., Aaes O., et al. (2000 Acta Agric. Scand. Sect. A Animal
Sci. 50, p. 47

[6]

Kumar S., Deepak P., Acharya A. (2009) Neoplasma 56(3), p. 259

[7]

Dokladny K., Moseley P. L., Ma T. Y. (2006) Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver
Physiol. 290(2), p. G204

[8]

Anckar J., Sistonen L. (2007) Adv. Exp. Med. Biol. 594, p. 77

[9]

Saluja A., Dudeja V. (2008) J. Gastroenterol. Hepatol. 23 Suppl. 1, p. S42

833

CHÉMIA

Enantioselektívne konjugované adície Grignardovych činidiel na α,βnenasýtené oxazolidóny
Michal Drusan, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina CH-2, 842 15, Bratislava; michaldrusan@gmail.com

Abstrakt
Cu-komplexy s chirálnymi ferocénovými ligandami sú vhodné katalyzátory enantioselektívnej
konjugovanej adície Grignardovych činidiel na α,β-nenasýtené oxazolidóny. V reakciách sme testovali ligandy
na kojugovanej adícii na achirálnom aj chirálne modifikovanom substráte, pričom produkty sa získavali
v dobrých výťažkoch v oboch prípadoch. Na achirálnych substrátoch sa dosahovala iba nízka enantioselektivita
(do 34% ee), avšak výrazné zlepšenie bolo zaznamenané na chirálnych oxazolidónoch (do 89:11 d.r.)

Kľúčové slová: asymetrická katalýza; konjugovaná adícia; meď.
Úvod a formulácia cieľa
Konjugované adície organokovových činidiel na α,β-nenasýtené karbonylové
zlúčeniny patria do základného repertoára organickej chémie pre tvorbu C-C väzieb. Táto
reakcia bola klúčovým syntetickým krokom k syntéze mnohých prírodných produktov
a liečiv.
Keďže touto reakciou sa v molekule zväčša tvorí stereogénne centrum, je veľká snaha
o enantioselektívne prevedenie tejto reakcie.
Prvé stereoselektívne meďou katalyzované reakcie boli prevedené na chirálnych substrátoch
prostredníctvom pomocných stereogénnych skupín [1].
Neskôr bolo publikovaných niekoľko katalytických reakcií [2, 3, 4], avšak vysoké
enantioselektivity (nad 95% ee) boli zaznamenané iba v špeciálnych prípadoch a tieto metódy
nenašli mnoho aplikácií kvôli limitovanej šírke substrátov.
Enantiomérne čisté deriváty karboxylových kyselín patria medzi veľmi cenné, avšak
ťažko dostupné stavebné bloky pre syntézu prírodných produktov. Tieto sa nedajú pripraviť
priamou adíciou organokovových činidiel na nenasýtené kyseliny, ale je nutné karboxylovú
skupinu vhodne chrániť. Doteraz bolo publikovaných iba málo prác s dobrými výsledkami
v kojugovanej adícii na α,β-nenasýtené deriváty karboxylových kyselín.
Výborné

výsledky dosiahol

Feringa

s ferocénovým

ligandom

Josiphos

pri

konjugovaných adíciách na α,β-nenasýtené estery a tioestery [5].
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Obr.1 Konjugovaná adícia na α,β-nenasýtené estery a tioestery

Oxazolidóny sú taktiež veľmi vhodná chrániaca skupina karboxylových kyselín,
pretože sa dajú odchrániť za veľmi miernych podmienok.
Meďou katalyzovanú konjugovanú adíciu organozinočnatých činidiel na nenasýtené
N-acyloxazolidóny opísal Hoveyda [6] (Obr. 2).

Obr. 2. Konjugovaná adícia na nenasýtené estery a tioestery

Bola publikovaná aj vysoko diastereoselektívna adícia in situ pripravovaných
organokovových činidiel na opticky čisté N-énoyloxazolidóntióny [7] (Obr. 3).

Obr 3. Konjugovaná adícia na N-énoyloxazolidóntióny

Naším cieľom bolo uskutočniť a zoptimalizovať meďou katalyzovanú adíciu EtMgBr
na modelový substrát- nenasýtený (E)-3-but-2-énoyl-4,4-dimetyloxazolidín-2-ón, ďalej
otestovať vplyv rôznych substituentov na chrániacej skupine N-acyloxazolidónu a pre
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najlepšiu overiť použiteľnosť reakcie pri rôznych acylových reťazcoch a taktiež rôznych
Grignardových činidlách.

Materiál a metódy
Všetky rozpúšťadlá boli pred použitím v reakciách predestilované.
Na tenkovrstvovú chromatografiu boli použité SiO2 platničky, vizualizácia škvŕn sa robila
pomocou KMnO4 činidla.
NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian Mercury Plus s pracovnou frekvenciou
300 MHz v rozpúšťadle CDCl3 s tetrametylsilánom ako vnútorným štandardom.
Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC použitím kolóny s chirálnou
stacionárnou fázou - Chiracel OD-H (Daicel Chemical Industries, Ltd.).
Všetky známe zlúčeniny boli potvrdené porovnávaním 1H-NMR a 13C NMR spektier
s pôvodnou literatúrou, všetky nové zlúčeniny boli identifikované pomocou 1H-NMR.

Všeobecný postup pre konjugovanú adíciu:
Do suchej Schlenkovej banky bol navážený ligand ( 0,0225 mmol) a CuBr.SMe2 (3,9
mg; 0,0188 mmol) ktoré sa rozpustili v tBuOMe (2 ml). Zmes bola následne miešaná 30
minút, kým sa reakcie ochladila na -60°C a pridal sa východiskový oxazolidón (63,7 mg;
0,375 mmol) rozpustený v tBuOMe (1 ml). Po 10 minútach bol počas 15 minút pridávaný
EtMgBr (0,563 mmol). Zmes bola následne miešaná 2 hodiny pri -60°C. Reakcia sa ukončila
prídavkom NH4Cl, premytá rozt. NH4Cl, vodou, extrahovaná do tBuOMe, vysušená nad
Na2SO4. Organická fáza bola zahustená na RVO a čistená stĺpcovou chromatografiou (SiO2,
Hexán:AcOEt 4:1) Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC s chirálnou stacionárnou
fázou Chiralpak OD-H (hexán/iPrOH = 99:1; 1 ml.min–1, 218 nm).

Výsledky a diskusia
Pre reakcie na (E)-3-but-2-énoyl-4,4-dimetyloxazolidín-2-óne sme sa rozhodli na
základe predchádzajúcich neúspešných pokusov o konjugovanú adíciu MeMgBr na N-(3fenylprop-2-énoyl)oxazolidín-2-ón (Obr 4). Tieto pokusy neviedli k vzniku požadovaného
produktu, ale k rozkladu východiskovej látky, pravdepodobne z dôvodu rýchlejšej 1,2-adície.
Preto sme sa východiskový substrát modifikovali metylovými skupinami v polohe 4 na
oxazolidóne a taktiež zámenou deaktivujúcej fenylovej skupiny za vhodnejšiu metylovú.
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Obr 4 Pokus o konjugovanú adíciu na N-(3-fenylprop-2-énoyl)oxazolidín-2-ón

Najprv sme sa rozhodli v na tejto reakcii otestovať sériu ligandov (Obr. 5), keďže
adícia Grignardovych činidiel na tento typ substrátov nie je známa. Výsledky skríningu sú
zhrnuté v Tab. 1.
Tab. 1. Skríning ligandov pre konjugovanú adíciu EtMgBr na modelový oxazolidón

Ligand
Výťažok (%) ee (%)a
L1
63
0
L2
88
32
L3
78
0
L4
65
0
L5
67
0
L6
91
-34
L7
67
0
L8
69
12
L9
68
-4
L10
62
12
L11
65
-6
a
merané pomocou HPLC na kolóne s chirálnou stacionárnou fázou

Obr 5. Set testovaných ligandov
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Ako je vidno z Tab. 1, reakcie prebiehali s dobrými výťažkami, avšak so žiadnou,
prípadne veľmi malou enantioselektivitou. S úmyslom zvýšiť enantioselektivitu sme sa preto
rozhodli prjejsť na reakcie so substrátom modifikovaným Evansovou oxazolidónovou
chrániacou skupinou. Výsledky sú zhrnuté v Tab. 2.
Tab. 2. Skríning ligandov na enantiomérne čistom substráte

Ligand
Výťažok (%) d.r.b
a
43
38:62
L2
65
22:78
L6
63
33:66
L7
41
48:52
L3
52
38:62
DPPF
40:60
PBu3
37:63
L9
43:56
L2c
21:79
L2d
11:89
L2e
24:76
a
reakcia prebiehala pri 0°C s ekvimolárnym množstvom CuI, bzisťované pomocou NMR z hrubej reakčnej
zmesi, creakcia s prídavkom ekvimolárneho množstva LiCl, dreakcia uskutočnená v 2-MeTHF, eVL bola
prikvapkávaná pocas 1h až po pridaní Grignardovho činidla.

Ako vidno z Tab. 2, reakcia prejavuje miernu substrátovú preferenciu pre jeden
z možných diastereomérov. Tento pomer je však možné vylepšiť pridaním vhodného
chirálneho ligandu.

Záver
Boli otestované rôzne (P,P), (P,N) a (N,N) ligandy v meďou katalyzovanej
konjugovanej adícii na α,β-nenasýtené oxazolidóny. V prípade achirálneho substrátu boli
dosiahnuté dobré výťažky, avšak enantioselektivita bola nízka. V prípade enantiomérne
čistých substrátov boli dosiahnuté uspokojivé výťažky a druhé stereogénne centrum vzikalo
s dobrou selektivitou v prípade ferocénového fosfán-oxazolínového ligandu (d.r. 11:89).
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Sekvenčné stanovenie 239,240Pu, 238Pu, 241Am a 90Sr v rádioaktívnych
odpadoch použitím SPE sorbentov Analig® Pu02, AnaLig® Sr01 a TRU®
Resin
Erik Durkot, Silvia Dulanská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; erik.durkot@gmail.com

Abstrakt
Bola vyvinutá jednoduchá a rýchla metóda sekvenčného stanovenia rádionuklidov 239,240Pu, 238Pu ,
Am, Sr v rádioaktívnom kale z jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice s vysokými rádiochemickými
výťažkami a efektívnym odstránením interferujúcich zložiek z matrice. Separačná metóda kombinuje SPE
sorbenty Analig® Pu02, AnaLig® Sr01 od firmy IBC Advanced Technologies a TRU® Resin (Eichrom
Technologies) umiestnených v tandeme. Výhodou jednoduchej viac-stupňovej kolóny umiestnenej na vákuovom
boxe s rýchlym prietokom je efektívna pre-koncentrácia a separácia rádionuklidov a minimalizovanie času
separácie vzorky.
241

90

Kľúčové slová: plutónium; stroncium; amerícium; rádioaktívny odpad.

Úvod a formulácia cieľa
Extrakcie na tuhej fáze (SPE) je rýchlo rozvíjajúca sa a užitočná separačná technika.
Metódami SPE môžeme predísť množstvu problémov, ktoré sa vyskytujú pri extrakcií
kvapalina/kvapalina, ako napríklad neúplná separácia fáz, malé výťažky, nákladné
používanie, krehkosť skla, používaniu množstva organických rozpúšťadiel. Firma IBC
Advanced Technologies Inc. je chemickou spoločnosťou, ktorá vyvinula nové produkty
založené na procese molekulárnych rozpoznávacích technológií (MRT).
Sorbenty AnaLig® predstavujú významný pokrok v SPE a iónovovýmenných
materiáloch, umožňujúci vysoké selektívne rozpoznanie a separáciu špecifických iónov
a molekúl, aj v prítomnosti veľkého množstva podobných rádionuklidov. AnaLig® používa
imobilizované makrocykly alebo iné vysoko selektívne ligandy [1-3]. Presné zloženie
jednotlivých AnaLig® sorbentov je firemným tajomstvom

IBC spoločnosti [4]. Sorbent

AnaLig® Pu02 sa používa na separáciu Pu z niekoľkých molárnych roztokov kyselín
a roztokov s vyšším pH. Má určitú afinitu pre Fe(III) pri absencií Pu(IV) [1,4]. Metóda
AnaLig® Pu02 [1,2,4] umožňuje rýchlu a výkonnú separáciu izotopov plutónia bez kroku
odparovania po digerovní vzorky na prispôsobenie molarity kyseliny na 2-3M HNO3 ako je to
potrebné pri metóde na extrakčno chromatografickom sorbente TRU Resin [5]. Sorbent
AnaLig® Sr01 slúži na zakoncentovanie a separáciu stroncia z rôznych matríc, akými môžu
byť aj voda, pôda, rádioaktívny odpad [2,6,7]. Sorbent TRU® Resin je extrakčno-
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chromatografický

materiál

v ktorom

extraktant,

systém

isoctylphenyl-N,N-di-

isobutylcarbamoylphosphineoxide (skrátene CMPO) rozpustený v tri-n-butyl phosphate
(TBP) [5]. Používa sa na stanovenie aktinoidov (napr. Pu, Th, Am).
Cieľom našej práce bolo kombináciou sorbentov molekulárneho rozpoznávania od
firmy IBC AnaLig® Pu02, AnaLig® Sr01 a extrakčno-chromatografického sorbentu TRU®
Resin od spoločnosti
rádionuklidov

239,240

Pu,

Eichrom Technologies vyvinúť
238

Pu ,

241

metódu separácie významných

Am , 90Sr s dôrazom na rýchlosť, jednoduchosť a vhodnosť

použitia aj v takej matrici akými je kontaminovaný kal z vyradenej JE A1 v Jaslovských
Bohuniciach.

Materiál a metódy
Sorbenty AnaLig® Sr01 (60-100 mesh), AnaLig® Pu02 (60-100 mesh) od firmy IBC
Advanced Technologies, Inc., TRU® Resin od firmy Eichrom Technologies, Inc. Všetky
ostatné použité chemikálie sú bežne dostupné.
Na testovanie účinnosti metodiky separácie sa použila porovnávacia vzorka NPL –
High Alfa-Beta 2003 z Národného laboratória fyziky s certifikovanými aktivitami
239,240

90

Pu, Sr a

241

238

Pu,

Am.

Reálna vzorka pochádza z vyradenej JE A1. Ide o vysokoaktívnu

vzorku

rádioaktívneho kalu.

Príprava vzorky
Na sledovanie účinnosti separácie rádionuklidov bola metodika separácie na
sorbentoch verifikovaná na porovnávacej vzorke NPL 2003 s certifikovanými hodnotami
aktivity 239,240Pu, 238Pu , 241Am , 90Sr.
1. Do kadičky bolo napipetovaných 100 mikrolitrov vzorky NPL High Alfa-Beta 2003
a pridaných ďalších 20 ml 2mol.dm-3 HNO3.
2. 45g rádioaktívneho kalu bolo digerovaných 150ml 8 mol.dm-3 HNO3 + 2ml H2O2, pri
T=150°C (8 hodín). Vzorka sa scentrifugovala a digerovanie sa opakovalo dvakrát.
Všetky supernatanty boli odložené do 100 ml odmernej banky.
Do každej vzorky bol pred analýzou pridaný stopovací rádionuklid na sledovanie výťažku:
242

Pu, 243Am a 85Sr.
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Separácia na sorbentoch AnaLig® Pu02 – AnaLig® Sr01 – TRU® Resin
Sorbenty AnaLig® Pu02, AnaLig® Sr01 a TRU® Resin boli vložené do 2ml kolón
(chromatografické cartridge) a zavedené v tandeme (na seba) a napojené na vákuový box
(nastavený prietok 1-2 ml/min.) Sorbenty boli kondiciované s 2 mol.dm-3

HNO3. Pred

nanesením vzorky bolo potrebné upraviť oxidačný stav plutónia na Pu4+ aby sa separovalo na
AnaLig® Pu02 [1,4]. Do vzorky sa preto pridalo 0,7g dusitanu sodného. Následne bola vzorka
nanesená na kolóny. Po pretečení vzorky boli kolóny premyté 15ml 2 mol.dm-3 HNO3
a odpojené. V ďalšom kroku bola separácia na každom sorbente uskutočnená samostatne.
Pracovný postup je uvedený na Obr. 1.
Vzorka + 242Pu, 243Am, 85Sr,
digerovanie s 8 M HNO3 - H2O2, centrifugácia.
+0.7 g NaNO2 + H2O (c = 2-2.5M)

Separácia na spojených SPE sorbentoch
AnaLig®Pu02-AnaLig®Sr01-TRU®Resin,
+10ml 2MHNO3, premyť kolónu
Rozdeliť kolóny.

AnaLig®Pu02

AnaLig®Sr01

TRU® Resin

Premyť s 10ml 2M
HNO3, 3ml 9MHCl.
Pu eluovať s 20ml
9MHCl/0.6ml TiCl3

Premyť s 10ml 2M
HNO3, 5ml H2O
Sr eluovať s 20ml
0.05M Na4EDTA.

Premyť s 10ml 2M
HNO3, 3ml 9MHCl.
Am eluovať s 20ml
4MHCl

Meranie výťažku 85Sr na HPGe=514 kev
Meranie 90Sr- LSC –TRICARB
2900,Čerenkovovo meranie
Frakcia Pu z AnaLig® Pu02
odpariť takmer do sucha,
rozpustiť v 6ml 1HCl

Frakcia Am z TRU® Resin,
odpariť takmer do sucha,
rozpustiť v 6ml 1HCl

mikrozrážanie s NdF3
Alfa spektrometria (Pu, Am)
Obr. 1 Separačná schéma (AnaLig® Pu02-AnaLig® Sr01-TRU® Resin) na analýzu 239,240Pu, 238Pu, 241Am, 90Sr v
kontaminovanom kale JE A1.
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AnaLig® Pu02
Kolóna s AnaLig® Pu02 bola premytá s 10ml 2 mol.dm-3 HNO3, 5ml H2O a 3ml 9
mol.dm-3 HCl. Pu bolo eluované s 20ml 9 mol.dm-3 HCl/ 0,6ml TiCl3. Roztok bol odparený
takmer do sucha a rozpustený v 6ml 1 mol.dm-3

HCl. Preparát na alfa spektrometrické

meranie 239,240Pu, 238Pu bol pripravený použitím mikro zrážania s fluoridom neodýmu (NdF3)
[8].
AnaLig® Sr01
Kolóna s AnaLig® Sr01

[2,6,7] bola premytá s 10ml 2 mol.dm-3

HNO3 a 2ml

deionizovanej vody. Sr bolo z kolóny eluované 15ml 0,05 mol.dm-3 Na4EDTA priamo do
vialky pre LSC meranie.
TRU® Resin
Kolóna s TRU® Resin bola premytá 20ml 2 mol.dm-3 HNO3. Následne bola premytá s
9 mol.dm-3 HCl (konverzia kolóny do chloridovej formy) a amerícium bolo

3ml
eluované 20ml

4 mol.dm-3 HCl [5]. Roztok bol odparený do sucha a rozpustený v 6ml

1 mol.dm-3 HCl. Preparát na alfa spektrometrické meranie bol pripravený použitím mikro
zrážania s fluoridom neodýmu (NdF3) podľa pracovného postupu [8].

Meranie
Vzorky pre alfa spektrometrické meranie boli pripravené pomocou zrážania s
fluoridom neodýmu [8]. Preparáty boli merané na metrologicky overenom dvojkomorovom
α-spektrometri 576A s ULTRATMAlphaDetector 600, EG&G ORTEC. Spektrá boli
spracované programom GammaVision (32-bit ), EG&G ORTEC.
Frakcia so stronciom bola meraná ako prvá na vysoko čistom germániovom detektore (HPGe)
(E=514 keV) pre stanovenie

85

Sr (určil sa rádiochemický výťažok separácie Sr).

merané po náraste dcérskeho rádionuklidu

90

Y

90

Sr bolo

meraním Čerenkovovho žiarenia na

kvapalinovom scintilačnom spektrometre TRI CARB 2900 TR (PerkinElmer), pri energii 1 –
25 keV Prístroj bol kalibrovaný a certifikovaný pre roztoky so 90Sr Českým meteorologickým
inštitútom.

Výsledky a diskusia
Na potvrdenie efektivity a účinnosti separácie sme si vybrali porovnávaciu vzorku
NPL ABH 2003. V porovnávacej vzorke sme v jednom kroku kombináciou rôznych SPE
sorbentov umiestnených vo vákuovom boxe a zapojených nad sebou v tzv. tandeme dosiahli
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účinnú separáciu sledovaných rádionuklidov, čím sa výrazne redukuje čas separácie
a samotnej prípravy vzorky.
Výsledky pre vzorku NPL High Alpha – Beta 2003 sú prezentované v Tab. 1.
Tab. 1 Výsledky mernej aktivity ( Bq.g-1) 90Sr, 239,240Pu, 238Pu, 241Am vo vzorke NPL Alpha Beta High 2003.
Číslo
experimentu

1
2
3
priemer

AnaLig® Pu02

AnaLig® Pu02

AnaLig® Sr01

TRU® Resin

a(239,240Pu)Bq.g-1 ± 2U

a(238Pu)Bq.g-1 ± 2U

a(90Sr) Bq.g-1 ± 2U

a(241Am)Bq.g-1 ±2U

2,66 ± 0,11
2,64 ± 0,13
2,67 ± 0,14
2,65 ± 0,13

2,24 ± 0,11
2,23 ± 0,11
2,26 ± 0,11
2,24 ± 0,11

9,9 ± 0,5
9,5 ± 0,5
9,4 ± 0,5
9,6 ± 0,5

2,47 ± 0,12
2,48 ± 0,12
2,50 ± 0,12
2,48 ± 0,12

2,228

9,6

2,466

Referenčná
2,656
hodnota
Pozn.: 2U(a) = k. u(a),k=2

Všetky výsledky aktivity referenčnej vzorky NPL 2003 sú v dobrej zhode
s referenčnými hodnotami a vysokými rádiochemickými

výťažkami >84% a vyššie.

Separačný čas sledovaných rádionuklidov kombináciou SPE sorbentov bol približne 2 hodiny.
Sekvenčná analýza na SPE sorbentoch bola aplikovaná pre reálnu vzorku
rádioaktívneho kalu z Jadrovej Elektrárne A1 s neznámymi aktivitami pre

90

Sr,

241

Am,

239,240

Pu a 238Pu. Postupovalo sa ako v prípade referenčnej vzorky.
V Tab. 2 sú uvedené aktivity sledovaných rádionuklidov vo vzorke rádioaktívneho

kalu po separácii na sorbentoch AnaLig® Pu02 – AnaLig® Sr01 – TRU® Resin.
Tab. 2 Výsledky mernej aktivity ( Bq.g-1) 90Sr, 239,240Pu, 238Pu, 241Am v rádioaktívnom kale z JEA1
Číslo
experimentu

AnaLig® Pu02

AnaLig® Pu02

AnaLig® Sr01

TRU® Resin

a(239,240Pu)Bq.g-1 ± 2U

a(238Pu)Bq.g-1 ± 2U

a(90Sr) Bq.g-1 ± 2U

a(241Am)Bq.g-1 ±2U

0,073± 0,003
0,080 ± 0,003
0,077 ± 0,002
0,081 ± 0,002
0,075 ± 0,003
0,077 ± 0,003

0,181 ± 0,014
0,178 ± 0,014
0,190 ± 0,015
0,184 ± 0,015
0,174 ± 0,014
0,109 ± 0,014

0,12 ± 0,028
0,108 ± 0,029
0,108 ± 0,026
0,106 ± 0,028
0,111 ± 0,026
0,109 ± 0,026

1
0,112 ± 0,028
2
0,108 ± 0,029
3
0,108 ± 0,026
4
0,106 ± 0,028
5
0,111 ± 0,026
Priemer
0,109 ± 0,026
Pozn.: 2U(a) = k. u(a),k=2

Priemerné rádiochemické výťažky separácie
84% pre

243

Am a 92% pre

sekvenčného stanovenia

90

Sr,

85

242

Pu v rádioaktívnom kale boli 89%,

Sr separovaného cez AnaLig® Sr01. Hlavnou výhodou

239,240

Pu,

238

Pu,

241

Am sorbentami AnaLig® Pu02 – AnaLig®
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Sr01 – TRU® Resin je ich efektívna pre-koncentrácia a separácia, nebolo nutné aplikovať
žiadne zrážacie postupy pri separácii a nízka spotreba použitých anorganických a organických
činidiel. Čas potrebný na separáciu aktinoidov a stroncia bol len 2-4 hodiny.

Záver
Výsledky nového postupu sekvenčnej separácie vybraných rádionuklidov pomocou
tandemového zapojenia AnaLig® Pu02, AnaLig® Sr01 a TRU® Resin dokazujú rýchlosť,
efektívnosť a vhodnosť použitia v matrici akou bol rádioaktívny kal z JE A1. Čas potrebný na
sekvenčnú analýzu všetkých rádionuklidov bol 2-4 hodiny. Ak by sme procedúry vykonávali
oddelene, potrebný čas by bol 3-4 hodiny pre plutónium a stroncium a 6 hodín pre amerícium.
Kombináciou týchto metód a ich spojenia do jedného pre- koncentračného kroku je hlavným
prínosom prezentovanej metódy.
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Stanovenie významných rádionuklidov z okolia tepelnej elektrárne Nováky
Lívia Dvorská, Silvia Dulanská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; dvorska.livia@gmail.com

Abstrakt
Dôležitou a zásadnou skutočnosťou pri prevádzke jadrových elektrární je skutočnosť, že nedochádza
k produkcii skleníkových plynov a emisií škodlivín najmä oxidov dusíka NOx, oxidov uhlíka CO a CO2, oxidu
síričitého a popolčeka. Alfa rádionuklidy v popolčeku z tepelnej elektrárne Nováky 238U, 234U, 235U, 239,240Pu,
238
Pu a 241Am boli separované na extrakčno-chromatografických sorbentochTRU®Resin a UTEVA®Resin
zapojených vo vákuovom boxe v tandeme. Preparáty na meranie alfa rádionuklidov boli merané na
dvojkomorovom α-spektrometri 576A s ULTRATMAlphaDetector 600, EG&G ORTEC Porovnaním aktivity
238
U a234U so Zbierkou zákonov č. 345/2006 sa nezistila zvýšené hodnota aktivity izotopov uránu.

Kľúčové slová: urán; separácia; UTEVA®Resin; TRU®Resin.

Úvod a formulácia cieľa
Dôležitou a zásadnou skutočnosťou pri prevádzke jadrových elektrární je skutočnosť,
že nedochádza k produkcii skleníkových plynov a emisií škodlivín ( najmä oxidov dusíka
NOx, oxidov uhlíka CO a CO2, oxidu síričitého a popolčeka). Vznikajú však rádioaktívne
odpady rôzneho stupňa nebezpečnosti, ale v súčasnosti sa dajú spracovať a uložiť takým
spôsobom, aký vyhovuje kritériám na ochranu človeka a životného prostredia nielen teraz, ale
s ohľadom na dlhodobú existenciu rádionuklidov aj v ďalekej budúcnosti. V súčasnosti sa
zhruba 80 % energie vo svete získava z fosílnych palív ( uhlie, ropa, zemný plyn ). Tieto
zdroje sú neobnoviteľné a ich zásoby sa za určitý čas vyčerpajú odhliadnuc od toho, že sú
nezastupiteľné v chemickom priemysle, ktorý ich dokáže lepšie zhodnotiť a využiť.
Tepelná elektráreň Nováky s inštalovaným elektrickým výkonom 518 MW majú v
energetickej sústave Slovenska významnú pozíciu ako zdroj v oblasti zaisťovania regulačnej
energie a na regionálnej úrovni v zabezpečovaní tepla pre priemysel a obyvateľstvo Hornej
Nitry [1]. Pri spaľovaní uhlia vzniká však priemyselný odpad tzv. popolček. Popolček je
považovaný za významný znečisťovač životného prostredia. Skladá sa z jemných
práškovitých častíc prevažne guľovitého tvaru, buď plné, alebo duté, v prírode väčšinou
beztvaré. Pre problémy v životnom prostredí bol vykonaný značný výskum po celom svete.
Využitie

popolčeka

v stavebníctve,

ako

nízkonákladový

adsorbent

na

odstraňovanie organických zlúčenín, spalín a kovov, ako ľahké kamenivo, cestný podklad
a syntézy zeolitu sú diskutované. Značné množstvo výskumu bolo vykonávané použitím
popola pre adsorpciu oxidov dusíka, oxidov síry, organických zlúčenín, ortute vo vzduchu,
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farbív a iných organických zlúčenín vo vode. Adsorpčná kapacita popola môže narastať po
chemickej a fyzikálnej aktivácii. Bolo tiež zistené, že popol má dobrý potenciál pre použitie
v stavebnom priemysle. Premena popola na zeolity má veľa aplikácií ako napr. iónová
výmena, molekulárne sitá, adsorbenty. Skúmanie tiež ukázalo, že nespálené uhlíkové
komponenty v popole hrajú dôležitú úlohu v jeho adsorpčnej kapacite. Hlavné využitie má
v stavebníctve, v hutníctve, v baníctve, poľnohospodárstve a v cestnom staviteľstve [2].
Kvalitatívnym ukazovateľom stavu produkcie znečisťujúcich látok je vývoj merných
emisií 110 MW blokov (2 blokov v Elektrárňach Vojany a 4 bloky v Elektrárňach Nováky )
vzťahujúcich sa na jednotku vyrobenej elektriny z fosílnych palív. Z hľadiska druhov
odpadov, najväčšie množstvo odpadov dominantného výrobcu elektriny SE, a.s. pochádza zo
spaľovania uhlia v tepelných elektrárňach. Popoloviny vznikajúce spaľovaním uhlia ( popol,
troska, škvara, popolček ) a stabilizované popoloviny tvoria približne 97 % všetkých odpadov
produkovaných v SE, a.s. Množstvo tohto odpadu, ako dôsledok nižšej výroby elektrickej
energie z uhlia, postupne klesá. Odpady z tepelných elektrární SE, a.s., sa na celkovom
množstve vyprodukovaných odpadov podieľali 98 %, odpady z jadrových elektrární SE, a.s.,
1,89 % a odpady z vodných elektrární SE, a.s., 0,11 % [3]. Cieľom bolo stanovenie
významných rádionuklidov

238

U,

234

U,

235

U,

239,240

Pu,

238

Pu a

241

Am vo vzorke popolčeka

nachádzajúceho sa v okolí tepelnej elektrárne Nováky a posúdiť možný vplyv popolčeka na
životné prostredie.

Materiál a metódy
Na separáciu U, Am a Pu boli použité extrakčno-chromatografické sorbenty:
TRU®Resin- je extrakčný chromatografický materiál ,v ktorom extraktant je oktylfenyl-N,Ndi-izobutylkarbamoylfosfín oxid (nazývaný CMPO) rozpustený v tri-n-butyl fosfáte (TBP).
Hustota TRU®Resin je približne 0,37g/mL [4].
UTEVA®Resin- sa používa na určité druhy analytických úloh. Extraktant je diamylamylfosfonát (skrátene DAAP), ktorý tvorí komplexy nitrátov s prvkami aktinidov. Tvorba
týchto komplexov je riadená koncentráciou dusičnanov v roztoku vzorky, preto absorpcia
aktinidov sa zvyšuje s rastúcou koncentráciou kyseliny dusičnej [5].

Vzorka popolčeka
100 g popolčeka z okolia tepelnej elektrárne Nováky sa digerovalo 8 hodín pri teplote
1000C 150ml 8 mol.dm-3HNO3. Vzorka bola prefiltrovaná a výluh z polpolčeka sa doplnil do
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objemu banky (250ml) 8 mol.dm-3HNO3. Na analýzu sa odoberalo požadované množstvo
z pripraveného výluhu.

Výsledky a diskusia
Postup separácie
®

234

U,

238

U,239,240Pu,238Pu a

241

Am pomocou

®

sorbentov UTEVA a TRU Resin
Príprava vzorky
K odparenej vzorke zodpovedajúcej 5g popolčeka boli pridané
stopovacie rádionuklidy232U,
3

242

Pu,

241

Am. Do vzorky sa

pridalo 4ml 0,6 mol.dm-

ferosulfamátua 100 mg kyseliny askorbovej. V tomto kroku sa Fe3+ redukuje na Fe2+ a

plutónium z Pu4+ na Pu3+,kyselina askorbová udržuje železnaté ióny vo valenčnom stave Fe2+.
Pracovný postup separácie Pu, Am, a U na sorbentoch UTEVA®-TRU®Resin (Schéma1).
1. Extrakčno-chromatografické kolóny UTEVA® a TRU®Resin boli zapojené nad sebou
( v tamdeme) a napojené na vákuový box.
2. Kolóny boli kondiciované s 15ml 3mol.dm-3 HNO3 ( prietok vzorky 1 cm3.min-1 ) a
vzorka popolčeka bola nanesená na kolóny.
3. Kolóny sa po pretečení vzorky premývali 2x 5 ml 3mol.dm-3 HNO3.Po premývaní boli
extrakčno-chromatografické kolóny odpojené a zapojené na vákuový box každá
zvlášť.
4. Na UTEVA®Resin bol kvantitatívne zachytený U. Na sorbente TRU®Resin sa
separovalo Am a Pu.
5. Urán sa eluoval s 15 ml 0,01 mol.dm-3 HCl.
6. Frakcia s U sa odparila do sucha, odparok sa rozpustil v 3x 2 ml 1 mol.dm-3 HCl
Vzorky U boli spoluzrážané s NdF3 podľa nasledujúceho postupu:
1.

Preparát na meranie izotopov U sa pripravil pridaním 100 µL 0,5 mg /ml Ndnosičového roztoku, 0,5 ml TiCl3 a 0,5 ml 38-40 % HF.

2.

Vzorky uránu sa prefiltrovali cez filtračné zariadenie na 25 mm polysulfónovom
filtri. Preparát U sa meral na alfa spektrometrickom meracom zariadení.

Na extrakčno-chromatografickej kolóne TRU®Resin sa kvantitatívne zachytili Pu a Am
1. SorbentTRU®Resin sa premyl 5 ml 2 mol.dm-3 HNO3.
2. Oxidačný stav Pu sa upravil na Pu4+ s 10 ml 2 mol.dm-3/ 0,1 mol.dm-3 NaNO2.
3. Kolóna sa premyla s 5 ml 0,5 mol.dm-3 HNO3.
4. Am sa eluovalo s 3 ml 9 mol.dm-3HCl a 20 ml 4 mol.dm-3HCl.
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5. Pu sa eluovalo 15 ml 0,1 mol.dm-3 NH4HC2O4.Vzorky Pu a Am sa odparili do sucha
a spoluzrážali s NdF3 ako v prípade U, ale pri Pu a Am sa nepridával TiCl3.

Obr. 1 Separačná schéma separácie uránu, plutónia a amerícia.

Preparáty na meranie sledovaných alfa rádionuklidov boli merané na metrologicky
overenom dvojkomorovom α-spektrometri 576A s ULTRATMAlphaDetector 600, EG&G
ORTEC. Spektrá boli spracované programom GammaVision (32-bit ), EG&G ORTEC.

Tab. 1 Výsledky aktivity sledovaných alfa rádionuklidov.

Popolček A(238U) ± 2U
Bg.kg-1
2g
28,84± 6,01
5g
28,53 ± 7,05
10g
28,84± 6,01

A(234U) ± 2U
Bg.kg-1
28,84 ± 6,01
28,53 ± 6,01
28,84± 6,01

A(239,240Pu) ± 2U A(238Pu) ± 2U A(243Am) ± 2U
Bg.kg-1
Bg.kg-1
Bg.kg-1
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA

Pozn.: MDA je minimálne detegovateľná aktitita, MDA< 8.10-4Bq, 2U- rozšírená neistota
A(235U) ± 2U= 0,02 ± 0,01 Bg.kg-1
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Obr. 2 Spektrum rádionuklidov238U,234 U, 235U a 232U v 5g popolčeka.

Záver
Extrakčno-chromatografické sorbenty TRU®Resin a UTEVA®Resin boli použité na
stanovenie alfa rádionuklidov238U,
238

234

U,

239,240

Pu,

238

Pu. Hodnota mernej aktivity pre

U v 2g, 5g a 10g je popola je 28 Bq.kg-1-.Izotopový pomer

pre matrice pôdy, na rozdiel od izotopového pomeru

234

234

238

U/

234

Ua

U /238U =1 , čo je typické

U vo vodnom prostredí v

prospech izotopu 234U,vzhľadom na to, že 238U je ako mobilnejší prvok skôr vymytý, zatiaľ čo
234

U je vzhľadom na nižšiu mobilitu tória distribuovaný dlhodobejšie v relatívne konštantných

množstvách [6]. Podľa Zbierky zákonov č. 345 z roku 2006 [7] sú limitné hmotnostné aktivity
nasledovné:

234

U – 10kBq.kg-1,

238

U – 10kBq.kg-1. Z toho vyplýva, že hmotnostná aktivita

nameraných rádionuklidov v popolčeku z tepelnej elektrárne Nováky

234

U a

238

U je v

prípustnej norme a nemá z hľadiska kontaminácie uránom, negatívny vplyv na životné
prostredie. Izotopové zloženie234U /238U v popolčeku, zodpovedá izotopovému zloženiu

234

U

/238U v pôdach.
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Nové karbénové ferocénové ligandy pre meďou katalyzované 1,4-adície
Zuzana Galeštoková, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; galestokova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Príprava rôznych chirálnych ferocén karbénových ligandov je opísaná. Významná vlastnosť
imidazóliových solí ako NHC prekurzorov je ich jednoduchá syntéza, stabilita a ľahká obmena štruktúry. Tieto
nové NHC ligandy sme nasyntetizovali v dobrých výťažkoch použitím štvorkrokovej syntézy, u C2
symetrického ligandu jednokrokovou syntézou. Pripravené ligandy sme testovali v meďou katalyzovaných
konjugovaných adíciach na rôzne Michaelove akceptory. Kombináciou Cu(OTf)2 a chirálnych NHC ligandov
sme dosiahli u meďou katalyzovanej konjugovanej adície na cyklické enóny s Grignardovým činidlom
a dietylzinočnatým činidlom zodpovedajúce produkty v dobrých výťažkoch a enantioselektivite.

Kľúčové slová: karbénové ferocénové ligandy; 1,4-adícia; meď.

Úvod a formulácia cieľa
Pre rozvoj katalytických asymetrických reakcií je veľmi dôležitý dizajn a príprava
chirálnych ligandov. Objavom N-heterocyklických karbénových (NHC) ligandov v roku 1968
Ofelem [1] a Wanzlickom [2] a prípravou prvých stabilných karbénov v roku 1990
Arduengom [3] vznikla nová sľubná trieda ligandov. Chirálne NHC ligandy sú atraktívne
cieľové molekuly kvôli ich dostupnosti, ľahkej obmene štruktúry a stabilite. Ďalšími
výhodami je dobrá chemická stabilita ich prekurzorov (azoliových solí), ktoré dovoľujú
multigramovú syntézu a ľahkú uskladniteľnosť.
V oblasti asymetrickej katalýzy je známych niekoľko úspešne používaných chirálnych
karbénových ligandov (Obr. 1). Priekopníkmi používania týchto ligandov v asymetrickej
katalýze sú Hoveyda a kol. [4] s chirálnym hydroxybinaftalenovým NHC prekurzorom 3
a neskôr

s hydroxyfenolovým

NHC

prekurzorom

4

vychádzajúci

z 1,2-

difenyletyléndiamínovej kostry, ktorá je zdrojom chirality. Tieto NHC ligandy boli úspešne
použité v asymetrickej metatéze alkénov, enantioselektívnej alylovej substitúcii ako aj
v asymetrickej konjugovanej adícii. Iný typ alkoxy NHC ligandov publikovali Arnold a kol.
[5] a Mauduit a kol. [6] odvodených z (tert-butyl-hydroxy-etyl)azoliových solí 1 a 2.

Obr. 1 Chirálne karbénové ligandy.
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Woodward a kol. boli prvými, ktorí použili N-heterocyklické karbénové ligandy
v konjugovanej adícii [7]. Neskôr boli publikované príklady enantioselektívnej konjugovanej
adície dietylzinočnatých činidiel na cyklohex-2-énón zo skupín Alexakisa [8] a Rolanda [9].
Arnold a kol. [5] publikovali použitie chelatujúceho alkoxy-NHC ligandu pri Cukatalyzovanej konjugovanej adícii, pričom dosiahli do 51% ee. Najlepšie výsledky v tejto
reakcii s použitím bidentátneho alkoxy-NHC ligandov (do 93% ee) dosiahli Mauduit a kol.
[6]. Nedávno boli publikované práce, ktoré demonštrujú aj tvorbu obtiažne pripraviteľných
kvartérnych

stereogénnych

centier

enantioselektívnou

konjugovanou

adíciou

alkyl

a arylhlinitých činidiel na cyklické enóny [10]. Použitie NHC ligandov je ukázané aj pri
konjugovanej adícií dietylzinočnatého činidla na N-sulfonylimíny [11] a aldehydy [12].
Jedným z cieľov práce bolo pripraviť navrhnuté karbénové ferocénové ligandy 5 a 6
s prídavnou hydroxy skupinou, ktorá je dôležitá pre enantiokontrolu konjugovanej adície.
Ďalším navrhnutým ferocén-karbénovým ligandom je C2-symetrický ligand 7 [Obr. 2].

Obr.2 Navrhnuté karbénové ferocénové ligandy

Takto pripravené ligandy sa využijú ako katalyzátory v meďou katalyzovaných
konjugovaných adíciach s rôznymi substrátmi. Optimalizáciou reakčných podmienok získame
produkty, v čo najvyšších chemických výťažkoch a enantioselektivite.

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 použilo CDCl3. TLC sa uskutočnila na SiO2 platničkách a látky boli detegované pomocou
UV a činidla KMnO4. Enantiomérny pomer bol stanovený na GC a HPLC použitím kolón
s chirálnou stacionárnou fázou.
Všeobecný postup pre konjugovanú adíciu:
Imidazoliová soľ (0.04 mmol) a Cu(OTf)2 (0.04 mmol) boli rozpustené v 2metyltetrahydrofuráne (mTHF) (2 ml) a reakčná zmes sa ochladila na 0°C. Do reakčnej zmesi
sa pridal roztok EtMgBr v Et2O (3M v Et2O, 0.125 ml, 0.375 mmol) a reakčná zmes miešala
30 min pri 0°C . Potom sa reakčná zmes sa ochladila na -78°C a cyklohex-2-enón (0.25
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mmol) sa pridal do reakčnej zmesi počas 30 minút. Výsledná zmes sa miešala 2 h pri -78°C.
Reakcia bola ukončená prídavkom NH4Cl, NH3 a extrahovaná do Et2O. Kombinované
organické extrakty boli zakoncentrované a surový produkt bol analyzovaný pomocou
plynovej chromatografie, príp. čistený stĺpcovou chromatografiou (SiO2; hexán:EtOAc, 6:1).

Výsledky a diskusia
Syntéza alkoxy-imidazoliovej solí 5 vychádza z enantiomérne čistého aminoalkoholu
a ferocenyletylamínu 8, ktorý je pripravený z komerčne dostupného Ugiho amínu (12).
Ferocenyletylamín

kondenzuje

s etyloxalyl

chloridom

za

vzniku

zodpovedajúceho

dietylesteru 9 v 95% výťažku. Následnou reakciou s chirálnym β-aminoalkoholom za refluxu
dostaneme oxalamid 10, ktorého redukciou vznikne acyklický diamín 11. Zodpovedajúci
hydrochlorid po reakcii s trimetyl ortoformiátom poskytuje požadovanú imidazóliovú soľ.
V tomto kroku je potrebné dôkladne odstrániť nadbytok kyseliny, lebo môže dôjsť k oxidácii
ferocénu, čo sa dá pozorovať farebnou zmenou (reakčná zmes zmení farbu z oranžovej na
zelenú). Ďalším problémovým krokom je cyklizácia s trimetylortoformiátom. Tento krok
podľa literatúry nám neprebiehal. Kedže máme iný substrát ako je opísaný v článku, rozhodli
sme sa zmeniť rozpúšťadlo a skrátiť čas priebehu reakcie. Nakoniec sme následne výmenili
anión, ktorým sme dosiahli lepšiu rozpustnosť, čím sme dosiahli požadovaný produkt.

Fe

O

Cl

H2N

py, DCM
RT, 12h
95%

O
Me

8

Fe

O

OH

N
H

Fe

O

O

LiAlH4
THF

H
N
O
10

61°C,
83%

Me

H
N

O
O

OH

9

Fe
NH HN
Me
OH

DCE

NH2
Me

81°C, 12h
92%

1) 2N HCl/MeOH, Et2O, 10min
2) HC(OCH3), CHCl3, 60°C, 2h
3) KPF6 destilovaná H2O
31%

11

Fe
R

N

N
Me

OH

5

PF6

Obr. 3 Syntéza imidazoliovej soli 5
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Syntéza C-2 symetrického ferocén karbénového ligandu 7 vychádza z ferocenyletyl
acetátu 13, ktorý sme pripravili reakciou Ugiho amínu 12 s acetanhydridom. Reakciou
zlúčeniny 13 s imidazolom pri laboratórnej teplote a následnou výmenou iónu s KPF6 alebo
s NaI sme získali imidazoliové soli 7A a 7B (Obr. 4).

Obr. 4 Syntéza imidazolioých solí 7A a 7B

Tieto ligandy sme testovali v 1,4-konjugovanej adícii Grignardového činidla na α,βnenasýtené karbonylové zlúčeniny. Reakčné zmesi reakcií boli stanovované pomocou GC.
Reakciou cyklohex-2-énonu s Grignardovým činidlom sme získali 88% konverziu
východiskovej látky a 45% výťažok reakcie. S chalkónom ako substrátom tejto reakcie sme
dosiahli 40% výťažok a enantiomérnu čistotu produktu e.r. 67:33 (Obr. 5).

Obr. 5 Konjugovaná adícia na α,β-nenasýtené karbonylové zlúčeniny

Záver
Pri konjugovaných adíciach Grignardových činidiel na α, β-nenásytené karbonylové
zlúčeniny boli izolované produkty s výťažkami 20-45%.
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Využitie metód iónovýmennej chromatografie pre stanovenie 93Zr vo
vzorkách rádioaktívnych odpadov
Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Boris Remenec, Ľubomír Mátel
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
a rádioekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
vgardonova@gmail.com

Abstrakt
Bola vyvinutá jednoduchá a rýchla metóda zakoncentrovania, separácie a čistenia 93Zr založená na
metódach iónovýmennej chromatografie s iónomeničmi od firmy Eichrom Technologies, Inc. Multistupňová
metóda separácie 93Zr sa ukázala ako vhodná na analýzu vzoriek vysoko kontaminovaných rádioaktívnych
odpadov v relatívne krátkom čase a s vysokým dekontaminačným faktorom. Použitie a účinnosť metódy bola
úspešne testovaná pomocou analýzy heterogénneho odpadu z jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorý patrí
medzi najzložitejšie matrice rádiochemickej analýzy.

Kľúčové slová: separácia 93Zr; aniónový výmenný sorbent; rádioaktívny odpad.

Úvod a formulácia cieľa
93

Zr vzniká v jadrovom reaktore počas štiepenia izotopov uránu a plutónia s výťažkom

6,3 % a neutrónovou aktiváciou

92

Zr (tento stabilný izotop je prítomný v štruktúrnych

zložkách paliva). Analýza tohto rádionuklidu v odpade z jadrových elektrární je dôležitá
z hľadiska možného dlhotrvajúceho vplyvu na životné prostredie vďaka jeho dlhej doby
polpremeny (1,53.106 roka).

93

Zr predstavuje čistý beta žiarič (Emax=60 keV) [1], preto je

potrebná kompletná chemická separácia pred meraním.
kvapalinového scintilátora. Na stanovenie

93

93

Zr je meraný hlavne pomocou

Zr môže byť tiež použité aj ICP-MS, avšak

problém môže spôsobiť izobarická interferencia 93Nb [2].
Na chemickú separáciu Zr z rádioaktívnych odpadov sa používa extrakcia kvapalina kvapalina, iónová výmena a extrakčná chromatografia. Extrakcia kvapalina - kvapalina sa
široko využíva na zakoncentrovanie a separáciu rôznych kovových iónov z interferujúceho
matrixu. Remenec extrahoval Zr z 2 mol.dm-3 HNO3 použitím 0,5 mol.dm-3 TTA
a reextrahoval ho s 2 mol.dm-3 HF [3]. Osváth a Vajda spolu s kolektívom opísali
kombinovanú rádioanalytickú metódu pre stanovenie

93

Zr a 237Np (a ďalších aktinoidov)

v rádioaktívnom odpade. Analyty boli vyzrážané prostredníctvom Fe(OH)2, separované
a čistené na kolónach s UTEVA resin a zmerané pomocou indukčne viazanej plazmy
s hmotnostným spektrometrom. UTEVA sa často používa na extrakčnú chromatografickú
separáciu štvor - a šesťvalentných aktinoidov [1, 4, 5]. Zr4+ je teda možné separovať aj na
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extrakčno chromatografickom sorbente UTEVA, ale aj malé množstvo fluoridových iónov
inhibuje jeho udržanie [6].
V roku 1959, Savvin pripravil zlúčeninu, Arsenazo III, (1,8-dihydroxynaphthalene3,6-disulphonicacid-2,7-bis[(azo-2)-phenylarsonic

acid],

ktorá

sa

používa

na

spektrofotometrické stanovenie uránu [7, 8]. Azoskupina je zodpovedná za farbu roztoku,
kým hydroxylová skupina napomáha tvorbe druhého šesťčlánkového kruhu katiónov
komplexotvorného prvku. Toto robí komplex stabilnejší a viac farebne tmavší [7-9].
Cieľom práce bol vývoj efektívnej metódy pre stanovenie

93

Zr v rádioaktívnom

odpade použitím kombinácie katiónovej a aniónovej výmennej separácie zameranej na
maximálne čistenie separovanej zirkóniovej frakcie pre meranie kvapalinovou scintilačnou
spektrometriou. Druhým cieľom práce bolo optimalizovať metodiku spektrofotometrického
stanovenia zirkónia (UV-VIS) pre stanovenie rádiochemického výťažku Zr.

Materiál a metódy
Činidlá a materiály
Katiónový menič

H+ forma, 50 W x 8, 100-200 mesh size a aniónový menič

chloridová forma, 1 x 8, 100-200 mesh size dodané firmou Eichrom Industries. Všetky ďalšie
chemikálie boli bežne dostupné v analytickej čistote kyselín a chemikálií.

Stanovenie chemického výťažku zirkónia
0,05 g Arsenaza III sa rozpustilo v 9 ml 0,7 mol.dm-3 NaOH a 16 ml deionizovanej
vody. Roztok bol prenesený do 50 ml plastovej nádoby. Po kvapkách sa pridávala
koncentrovaná HCl, dokiaľ sa farba roztoku nesfarbila do červenofialova a roztok sa zriedil
deionizovanou vodou na objem 50 ml v odmernej banke [10].
Absorpčné spektrum komplexu Arsenazo III a Zr malo maximálnu absorbanciu pri
vlnovej dĺžke 669 nm v 9 mol.dm-3 HCl. Pripravili sme kalibračné roztoky Zr v 9 mol.dm-3
HCl v rozsahu 0,2 – 0,7 µg.ml-1 zo zásobného roztoku štandardizovaného pomocou ICP-OES.
Každý štandard obsahoval 1 ml roztoku Arsenaza III. Farba roztoku bola modrozelená
a stabilná viac než tri hodiny. Blank bol pripravený z 1 ml Arsenaza III a 19 ml 9 mol.dm-3
HCl. Absorbancia kalibračných roztokov sa merala na spektrofotometri Lambda 25 (Perkin
Elmer), ktorý pracuje v ultrafialovej a viditeľnej oblasti spektra. Tento spektrofotometer je
založený na dvojlúčom zrkadlovom systéme a pracuje s UV WinLab softvérom v prostredí
MS Windows.
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Príprava vzorky
Heterogénny odpad z jadrových elektrární patrí do skupiny najzložitejších vzoriek pre
rádiochemické analýzy. Medzi typické zloženie takýchto odpadov patria plasty, handry,
rukavice a kúsky kovov z odstavených jadrových elektrární. Dominantné rádionuklidy boli
60

Co, 58Co, 54Mn, 110mAg, 95Zr, 95Nb v rozsahu aktivít niekoľko kBq/kg do 10 MBq/kg. 50 g

heterogénneho odpadu bolo na začiatku digerované v zmesi 400 ml 8 mol.dm-3 HNO3 + 2,0
ml 30 % H2O2 pri 150 °C viac než 8 hodín. Vzorka bola ochladená a prefiltrovaná. Pretože
hetorogénny odpad často obsahuje 95Zr, bol meraný na HPGe detektore pri Eλ = 724,2 a 756,7
keV. Zistilo sa, že len menej než 1 % 95Zr a 95Nb bolo digerované. Digerovanie sa zopakovalo
v 400 ml 2 mol.dm-3 HF počas 8 hodín v teflónovej kadičke pod IČ lampou. Vzorka sa
ochladila a prefiltrovala. Gama spektrometria digerovanej zmesi ukázala, že sa vylúhovalo
viac než 90 % zirkónia a nióbu. Tieto experimenty ukázali, že dôležitým krokom pri príprave
vzorky je kyselina fluorovodíková, ktorá úplne rozpúšťa Zr a Nb.

Príprava stopovacieho rádionuklidu

95

Zr

Na vypracovanie metódy separácie Zr a Nb na anexe sa použil pripravený stopovací
rádionuklid 95Zr pre sledovanie každého separačného kroku. K 100 ml heterogénneho odpadu
digerovaného v 2 mol.dm-3 HF bolo pridané 10 mg nosiča Zr. Bola použitá metóda
spoluzrážania Zr s Ba2+ za vzniku BaZrF6 [11]. Pripravený roztok 95Zr v 0,5 mol.dm-3 HF bol
využitý v ďalších experimentoch.

Metóda separácie zirkónia, heterogénny odpad
Na separáciu sa použilo 20 ml digerovanej zmesi heterogénneho odpadu, ku ktorej sa
pridal 1 mg Zr nosiča, 100 µl 20 mg/ml Fe3+ a 1 mg Co2+. Upravilo sa pH na 8-9 s NH3.
Zrazenina sa scentrifugovala a dvakrát premyla deionizovanou vodou. Rozpustila sa v 10 ml
0,5 mol.dm-3 HF. Vzorka sa naniesla na 2 g katiónového meniča od Eichromu (kondiciovaný
10 ml 0,5 mol.dm-3 HF) na odstránenie 60Co, 58Co, 54Mn,

110m

Ag a izotopov Fe a Ni. Kolóna

sa premyla dvakrát 2 ml 0,5 mol.dm-3 HF a eluáty sa zachytili do viálky a naniesli sa na 2 g
aniónového meniča od Eichromu kondiciovaného deionizovanou vodou. Kolóna sa premyla
20 ml 0,5 mol.dm-3 HF, 20 ml deionizovanej H2O a Zr sa eluovalo zmesou 20 ml
koncentrovanej HCl s 50 µl koncentrovanej HF.
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Príprava vzorky pre LSC a meranie
Eluovaná frakcia so zirkóniom sa odparila na približne polovičný objem, pridalo sa 10
ml deionizovanej vody a 1 mg nosiča Fe3+. pH sa upravilo na 9-10. Zrazenina sa
scentrifugovala, premyla deionizovanou vodou a rozpustila sa v 0,3 ml 85 % H3PO4 a 4,5 ml
deionizovanej vody. 0,2 ml vzorky sa odobralo na UV-VIS sprektrometrické stanovenie
chemického výťažku zirkónia. Pridalo sa 15 ml scintilačného koktailu HIONIC FLUOR
a zmeralo sa na TRI-CARB 2900 TR (Perkin Elmer) v energetickom okne

63

Ni. Prístroj bol

okalibrovaný použitím certifikovaného roztoku 63Ni z českého metrologického inštitútu.

Výsledky a diskusia
Stanovenie chemického výťažku separácie zirkónia
Rozhodli sme sa pre spektrofotometrické stanovenie chemického výťažku Zr, nakoľko
katedra jadrovej chémie nemá vlastné zariadenie ICP-OES. Metóda bola navrhnutá pre
stanovenie mikrogramových množstiev Zr (10-6g ) využívajúc reakciu medzi Zr a Arsenazom
III a nosičom zirkónia vo vzorke. Kalibračná krivka sa štatisticky vyhodnotila programom
AdSTAT v rozsahu 0,2212 - 0,6636 µg.ml-1 zirkónia (Amax= 669 nm), určili sa kalibračné
medze a limita detekcie. Na stanovenie výťažku Zr sa odobralo 200 µl z konečnej frakcie Zr.
Pretože komplex Zr a fluoridov je stabilnejší ako komplex Arsenazo III a Zr, bolo potrebné
eliminovať rušivé fluoridy. Preto sa ku vzorke pridal l ml koncentrovanej HClO4 a 1 ml
koncentrovanej HNO3. Zmes sa vysušila pod IČ lampou skoro dosucha a vzorka sa potom
rozriedila s 9 mol.dm-3 HCl do objemu 19 ml a pridal sa 1 ml 0,02 % roztoku Arsenaza III.
Zmerala sa absorbacia vzorky a z kalibračnej priamky sa zistila koncentrácia Zr a vypočítal sa
výťažok separácie Zr.

Obr. 1 Závislosť absorbancie komplexu ArsenazoIII - Zr a koncentrácie Zr
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Výsledky stanovenia výťažku zirkónia metódou UV-VIS boli porovnané s metódou
ICP-OES (meranie na katedre geológie), kde sa zistila zhoda u oboch testovaných metód
(Tab. 1).

Zr výťažok, ICP-OES
Zr výťažok, UV-VIS
(%)
(%)
82.9
83.7
96.6
97.0
94.5
93.3
96.7
97.3
70.4
70.5
Tab. 1 Porovnanie ICP-OES a UV-VIS spektrofotometrického stanovenia výťažku Zr

Separácia zirkónia - testovanie metódy
Použitím digerovanej zmesi heterogénneho odpadu v 2 mol.dm-3 HF a aniónového
meniča sa zabezpečilo zakoncentrovanie a čistenie zirkónia. Experimenty s nosičom Zr4+ a
nami pripraveným stopovacím rádionuklidom 95Zr ukázali, že Zr je kvantitatívne adsorbované
na aniónovom meniči s izotopom Nb z 0,5 mol.dm-3 HF. Stále pretrvávala kontaminácia
110m

Ag,

60

Co a

54

Mn. Izotopy kobaltu a mangánu boli kvantitatívne desorbované premytím

kolóny 4x5 ml 0,5 mol.dm-3 HF. Kolónu sa zmerala pod HPGe detektorom a zistila sa
kontaminácia

110m

Ag.

Odstránenie

110m

Ag

malo

prebehnúť

pomocou

premytia

koncentrovanou HCl, pričom Zr malo zostať na kolóne [11]. Zr však bolo kvantitatívne
eluované spolu so

110m

Ag. Dôvodom pravdebodobne bolo, že Zr bolo na kolóne vo forme

ZrF62- a premytím HCl sa netransformovalo do formy ZrCl62-. Elúcia Zr z kolóny bola najskôr
vykonaná koncentrovanou HCl, keďže nižšie koncentrácie kyseliny než 9 mol.dm-3 spôsobujú
neúplnu elúciu Zr z kolóny [11] vďaka komplexu Zr a fluoridov. Použitím 6 mol.dm-3 HCl sa
odstránilo Zr ale aj Nb. Definitívne sa na úplnu elúciu Zr použila zmes 20 ml koncentrovanej
HCl s 0,05 ml koncentrovanej HF. Nb zostal kvantitatívne adsorbovaný na kolóne.
Separáciou len pomocou aniónového meniča mal roztok stále vysokú kontamináciu
60

Co, 58Co, 54Mn, 110mAg a izotopov Fe a Ni. Preto bol zavedený do metodiky pred separáciou

na aniónovom meniči katiónový menič od Eichromu (kondiciovaný 10 ml 0,5 mol.dm-3 HF)
na ich odstránenie. Aktivita separovaných frakcií sa kontrolovala v každom kroku separácie.
Meraním na HPGe detektore sa potvrdila dekontaminácia aj od týchto nečistôt.
Zr bolo na záver eluované zmesou 20 ml koncentrovanej HCl s prídavkom 0,05 ml
koncentrovanej HF bez elúcie Nb. Aktivita konečnej frakcie Zr sa kontrolovala na HPGe
detektore a nebola zistená kontaminácia od koróznych produktov ako 60Co, 110mAg, 54Mn, 94Nb
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a ich aktivity boli nižšie než MDA. Frakcia so

93

Zr bola rádiochemicky čistá a vhodná na

meranie kvapalinovou scintilačnou spektrometriou a to bez rádionuklidových nečistôt.

Záver
Jednoduchá a rýchla metóda zakoncentrovania, separácie a čistenia

93

Zr kombinuje

metódy iónovýmennej chromatografie s iónomeničmi od spoločnosti Eichrom Technologies,
Inc,. Multistupňovou separáciou na iónomeničoch sa dosiahla vysoká rádiochemická čistota
potrebná na meranie

93

Zr kvapalinovou scintilačnou spektrometriou. Separačná metóda sa

ukázala ako vhodná na analýzu vzoriek vysoko kontaminovaných rádioaktívnych odpadov,
akými je aj vzorka heterogénneho odpadu z JE v Mochovciach. Zistilo sa, že je potrebné
spracovanie vzorky heterogénneho v prostredí HF na dosiahnutie úplneho digerovania 93Zr.
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Príprava komplexov 5-nitro 1,10-fenanantrolínu so zinkom, štúdium ich
vlastností a príprava polyvolfrámanov a polymolybdénanov
Radoslav Gotthardt
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; gotthardt@fns.uniba.sk

Abstrakt
Boli pripravené komplexy 5-nitro 1,10-fenanantrolínu s chloridom zinočnatým. Vzniknutý komplex bol
analyzovaný a následne bol pridaný roztok kyseliny fosfovolfrámovej. Pripravená látka bola preskúmaná FT-IR
spektroskopiu, prišom sme použili metódu ATR. Vyšetrovali sme, či sú v štruktúre prítomné molekuly
rozpúšťadla. Analyzovaná bola aj rozpustnosť látky v dostupných polárnych aj nepolárnych rozpúšťadlách.

Kľúčové slová: 6-nitro-1,10-fenantrolín; dodekafosfovolfrámany.

Úvod a formulácia cieľa
Polyoxidometaláty sú skupinou polymérnych anorganických zlúčenín. Najčastejšie sú
tvorené V, Nb, Ta, Mo a W. Najväčšou stabilitou sa vyznačujú zlúčeniny molybdénu
a volfrámu [1], a preto boli použité v nasledujúcich syntézach. Najčastejšie sa stretávame so
štruktúrou nazývanou Keginova. Je tvorená dvanástimi deformovanými oktaédrami
tvorenými kovom v najvyššom oxidačnom stupni s koordinačným číslom šesť [1].
Táto štruktúra vytvára dutiny, ktoré môže obsadiť heteroatóm. Heteroatóm významne
určuje celkové vlastnosti celého polyaniónu [1, 3]. Ich variabilita je dostatočne vysoká na to,
aby bolo možné pripraviť široké spektrum polyaniónov. K najbežnejším heteroratómom,
ktoré sa používajú patria, P a Si.
Atómy v štruktúre je možné v prípade potreby vymeniť za iný kov alebo molekulu
a tým pozmeniť vlastnosti. Takto pripravené zmiešané polyoxidozlúčeniny majú širokú paletu
od katalytických [4] až po luminiscenčné vlastnosti [1, 3, 5, 6].
Cieľom tejto práce je zistiť, či dochádza pri zámene reakčného prostredia k
zabudovaniu molekúl rozpúšťadla pomocou ATR. Taktiež je našim zámerom preskúmať
rozpustnosť pripravených polyoxidometalátov v polárnych aj nepolárnych rozpúšťadlách.
Zistené údaje o rozpustnosti využijeme pri následnej príprave kryštalickej formy látok
vhodnej pre štruktúrnu analýzu.
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Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli na syntézy použité bez dodatočného prečistenia. Na
syntézy boli použité vodné aj nevodné prostredia (acetonitril a metanol). Pri preskúmaní
rozpustnosti boli použité nasledovné rozpúšťadlá: etanol, metanol, acetón, dietyléter,
chloroform, benzonitril, 1,4-dioxán. Rozpustnosť bola určená zvážením odpareného zvyšku
kvapaliny odobranej nad nerozpustnou zrazeninou.
Komplex 5-nitro-1,10-fenantrolínu s kyselinou dodekavolfrámovou bol pripravený
nasledovne: 70 mg (5,208 mmol) ZnCl2 sa rozpustilo v 5 ml destilovanej vody. 234 mg (1,04
mmol) 5-nitro-1,10-fenantrolínu sa rozpustilo v 20 ml vody a po rozpustení sa pridal roztok
ZnCl2. Zmes sa intenzívne miešala za zvýšenej teploty 1 hodinu. Do takto pripraveného
roztoku sa pridal 1 g (3,3472 mmol) NH4[P(Mo2O7)6] suspendovaného v 30 ml destilovanej
vody. Zmes sme miešala 30 minút a vzniknutá zrazenina bola odfiltrovaná za zníženého tlaku
a premytá vodou. Odsatá látka bola vysušená voľne na vzduchu. Tento postup sme opakovali
s použitím acetonitrilu, metanolu a dimetylsulfoxidu.
Komplex

5-nitro-1,10-fenantrolínu

s dodekafosfomolybdénanom

amónnym

bol

pripravený nasledovne: 70 mg (5,208 mmol) ZnCl2 sa rozpustilo v 5 ml destilovanej vody.
234 mg (1,04 mmol) 5-nitro-1,10-fenantrolínu sa suspendovalo v 20 ml vody, následne sa
pridal roztok ZnCl2 . Zmes sa intenzívne miešala za zvýšenej teploty hodinu 1 hodinu. Do
takto pripraveného roztoku sa pridal 1g (3,3472 mmol) (NH4)[P(Mo2O7)6] suspendovaného v
30 ml vody. Zmes bola miešaná 30 minút a vzniknutá zrazenina bola odfiltrovaná za
zníženého tlaku a premytá vodou. Odsatá látka bola vysušená voľne na vzduchu. Tento
postup sme opakovali s použitím acetonitrilu, metanolu a dimetylsulfoxidu.
Obsah C, H a N bol stanovený na prístroji CHN analyser Vario MICRO cube.
Infračervené spektrá boli merané metódou ATR v oblasti 400 – 4000 cm–1 na spektrometri
Nicolet 6700 FTIR. UV-VIS spektrá boli merané na prístroji Jasco V-530 v rozsahu vlnových
dĺžok 200 – 1000 nm pri laboratórnej teplote.

Výsledky a diskusia
[Zn(5-nitro-1,10-fenantrolín)2][P(W12O40)] (1) bol pripravený v prostredí vody,
metanolu a acetonitrilu. Stechiometrický vzorec je iba orientačný, keďže nie sú k dispozícii
štruktúrne analýzy. Na kvalitatívne vyhodnotenie je takéto označenie postačujúce. Pripravená
látka mala podobu bielej zrazeniny. Produkt bol nerozpustný (acetón, 1,4-dioxán, chloroform,
dichlórmetán) alebo málo rozpustný (metanol, etanol, acetonitril, benzonitril). Rozpustnosť
bola určená odparením 1 ml nasýteného roztoku a odvážením odparku.
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[Zn(5-nitro-1,10-fenantrolín)2][P(Mo12O40)] (2) bol pripravený v prostredí vody,
metanolu, acetonitrilu a dimetylsulfoxidu. Produkt bol nerozpustný (acetón, 1,4-dioxán,
chloroform, dichlórmetán) alebo málo rozpustný (metanol, etanol, acetonitril, benzonitril).
Rozpustnosť bola určená odparením 1 ml nasýteného roztoku a odvážením odparku.
Elementárna

analýza

pre

[Zn(5-nitro-1,10-fenantrolín)2][P(W12O40)]

(vypočítané/nájdené):
Pre reakciu v CH3CN : C(1.36%)/(12,21%), H(0,2277%)/(0,6%), N(4,652)/(3,72%).
Pre reakciu v metanole :C(4,652%)/(40,96%), H(0,2277)/(1,99%), N(1,364%)/(12,41%).
Pre reakciu vo vode: C(1,36%)/C(15,93%), H(0,2277%)/(0,84%), N(4,652%)/N(4,58%).

Na určenie prítomnosti molekúl rozpúšťadla bola použitá ATR spektrometria (Obr. 1).

Obr. 1 ATR spektrá [Zn(5-nitro-1,10-fenantrolín)2][P(W12O40)] vo vode, metanole a acetonitrile

Obr. 2 ATR spektrá [Zn(5-nitro-1,10-fenantrolín)2][P(Mo12O40)] vo vode, metanole, acetonitrile a DMSO
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Po zmeraní ATR spektier dodekafosfovolfrámanov aj dodekafosfomolybdénanov boli
určené typické absorpčné pásy väzieb pre polyanióny a 5-nitro-1,10-fenantrolín na základe
literatúry. Označenie jednotlivých typov atómov kyslíka v polyaniónoch je znázornené na
Obr. 3.

Obr. 3 Značenie atómov kyslíka v kegginovom polyanióne

Typické pásy symetrického a asymetrického stretchingu pre Kegginov polyanión pre
M=(Mo, W): M-Od- (1000-960cm-1), M-Ob-M(890-850cm-1), M-Oc-M(800-760cm-1), M-ObM(940-995cm-1) [7]. Potvrdilo sa, že uvedené vibrácie sa nachádzajú v ATR spektrách látok 1
a 2: M-Od- 973,5cm-1, 974,3cm-1, 974,3cm-1 , M-Ob-M 889,6cm-1, 890,9cm-1, 890,9cm-1, MOc-M 784,25cm-1, 780,6cm-1, 7805cm-1.
Rovnakým spôsobom bola potvrdená prítomnosť charakteristických absorpčných pásov
pre 5-nitro-1,10-fenantrolín [8].

Záver
Pripravené

polyoxidometaláty

s komplexným

katiónom

[Zn(5-nitro-1,10-

fenantrolín)2]2+ slúžili na kvalitatívnu analýzu prítomnosti molekúl rozpúšťadla v zlúčenine.
Meraním FT-IR spektier metódou ATR bolo zistené, že ani v jednom z prípadov nedochádza
ku viazaniu molekuly rozpúšťadla okrem vodného prostredia. Neboli zaznamenané žiadne
charakteristické absorpčné pásy pre H2O, CH3CN alebo MeOH. V prípade použitia DMSO
ako reakčného prostredia dochádzalo ku rozkladu polyoxidometalátu, čo vylučuje jeho
budúce použitie.

866

CHÉMIA

Pripravené polyoxidometaláty s komplexným katiónom boli rozpúšťané v polárnych aj
nepolárnych rozpúšťadlách. Nepolárne rozpúšťadlá nerozpúšťajú produkt takmer vôbec
a polárne len v obmedzenej miere. Kryštály dostatočnej kvality vhodné na RTG štruktúrnu
analýzu sa nepodarilo pripraviť.
Napriek tomu, že FT-IR spektroskopia nepotvrdila prítomnosť molekúl rozpúšťadla,
pre bližšiu charakterizáciu látok budú potrebné ďalšie analýzy.
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Syntéza a štruktúrna charakterizácia diperoxidokomplexu vanádu
s fenantrolínom ako ligandom
Mária Grešnerová, Jana Chrappová, Peter Schwendt
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; gresnerova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Pripravený diperoxidokomplex vanádu [N(C4H9)4][{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]·3H2O2·H2O (kde
phen = 1,10-phenantroline) bol charakterizovaný elementárnou analýzou, IČ a Ramanovou spektroskopiou
a monokryštalovou RTG štruktúrnou analýzou. Kryštálová štruktúra pripravenej zlúčeniny sa skladá
z katiónu [N(C4H9)4]+, komplexného aniónu [VO(O2)2(phen)]- a neutálneho komplexu [VO(O2H)(O2)2(phen)].
Koordinačné číslo atómov vanádu(V) je 7 a usporiadanie donorových atómov ligandov je pentagonálno
bipyramidálne, pričom komplexný aniónu [VO(O2)2(phen)]- a neutálny komplex [VO(O2H)(O2)2(phen)] sú
spojené pomocou silnej vodíkovej väzby, čo je pozoruhodným znakom u peroxidokomplexoch vanádu. Stabilita
pripravenej látky bola sledovaná pomocou 51V NMR spektroskopie vo formaminde.

Kľúčové slová: peroxidokomplex vanádu(V); 1,10-fenantrolín; peroxidoligand; NMR spektrá; RTG

Úvod a formulácia cieľa
Štúdium komplexov vanádu predstavuje širokú a stále aktuálnu oblasť koordinačnej
chémie, hlavne pre ich biologické účinky a katalytické vlastnosti. V súčasnosti sa kladie dôraz
na samotné syntézy čistých koordinačných zlúčenín, ktoré sú základom pre aplikácie v
oblastiach katalýzy ako aj bioanorganickej chémii. Rôznorodosť vyvíjajúcich sa syntéznych
technik spojených s hľadaním optimálnych podmienok systému si vyžaduje neustále štúdium
a získavanie nových ako praktických, tak i teoretických skúsenosti.
Doposiaľ

bolo

štruktúrne

charakterizovaných

len

niekoľko

monoperoxidovanadičnanov s fenantrolínom ako ligandom napr. [VO(O2)(phen)2]ClO4
[1], [VO(O2)(phen)(H2O)2]Cl ⋅ 0.38H2O [2],

[N(C3H7)4][VO(O2)(ox)(phen) [3]

[VO(O2)(pca)(phen)] (pca = pyrazin-2-carboxylate(1–)) [4]. Zo skupiny
xom

vanádu

s fenantrolínom

bolo

pripravených

a

diperoxidokomple-

viacero

komplexov

M[VO(O2)2(phen)] ⋅ nH2O (M = K, Na, NH4) [5] a (NH4)[VO(O2)2(phen)] ⋅ 2H2O [6], ale
zatiaľ žiaden nebol štruktúrne charakterizovaný.
Cieľom práce bolo pokúsiť sa o prípravu monokryštálov vhodných na RTG štruktúrnu
analýzu

diperoxidokomplexu

vanádu

s fenantrolínom

ako

ligandom

a následne

charakterizovať pripravenú zlúčeninu dostupnými fyzikálno-chemickými metódami.
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Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli dodávané firmami LACHEMA n.p Brno a SigmaAldrich. V2O5 bol pripravený termickým rozkladom NH4VO3 pri 500°C. Vanád(V) bol
stanovený komplexometricky, spätnou titráciou s roztokom chloridu zinočnatého.
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
analyzátory (Carlo Erba, Taliansko). 51V NMR spektrá boli merané pri 278 K 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).

[N(C4H9)4][{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]·3H2O2·H2O
V2O5 (0,182 g; 1 mmol) bol za stáleho miešania a mierneho zahrievania rozpustený
v NBu4OH (1,53 mol · dm–3; 1,95 cm3; 3 mmol). Prefiltrovaný roztok bol odparený
na vodnom kúpeli. Odparok bol vychladený na 0 °C a následne za stáleho chladenia bol
rozpustený v 30% H2O2 (1,5 cm3; 1,5 mmol). Do číreho žltého roztoku bol pridaný 40%
roztokom HF (0,1cm3) a následne aj suspenzia fenantrolínu (0,19825 g; 1 mmol) v
dichlórmetáne (5 cm3), pričom sa vytvorili dve vrstvy. Oranžové kryštály boli získané
z vodnej vrstvy po desiatich minútach státia pri laboratórnej teplote.
Pripravená zlúčenina je stabilná niekoľko dni pri laboratórnej teplote a niekoľko týždňov pri
5°C. Vo vode ako aj bežný organických rozpúšťadlách (etanol, acetonitril, acetón,
dichlórometán) je nerozpustná.
Analýza C40H63N5O17V2 (987.83): Vypočítaný obsah (%): C 48.63; H 6.43; N 7.09;
V 10.31; zistený obsah (%): C 49.58; H 6.11; N 7.33; V 10.11.
Charakteristické pásy v infračervenom spektre ν (cm–1): 1143 (m), 1105 (m), 1054 (m) (pre
N(C4H9)4+); 1579 (w), 1514 (m), 1423 (s) (pre 1,10-fenantrolín); 931 (m) (ν(V=O)); 881 (m),
857 (s) (ν(Op–Op)); 649 (s), 623 (s) (ν(V–Op)).
Charakteristické pásy v Raman spektre ν (cm–1): 935 (m) (ν(V=O)); 889 (s), 865 (s)
(ν(Op–Op), Op – atóm kyslíka z peroxidoskupiny). Charakteristické vibračné pásy V–Op v
rozsahu 650 – 450 cm-1 sú rozštiepené viac ako zvyčajne z dôvodu asymetrie V–Op väzieb.
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Výsledky a diskusia
Z reakčného systému V2O5 – N(Bu)4OH – HF – o-fenantrolín – H2O2 – H2O –
dichlórmetán boli izolované oranžové kryštály diperoxidokomplexu vanádu zloženia
[N(C4H9)4][{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]·3H2O2·H2O.

Zaujímavosťou

reakčného

systému je, že si vyžaduje prítomnosť fluorovodíka, ktorej úloha je zatiaľ nejasná. Použitím
iných kyselín ako HNO3, HCl,HClO4 syntéza nebola úspešná.
V

51

V NMR spektre [N(C4H9)4][{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]·3H2O2·H2O vo

formamide boli pozorované len dva široké signály. Intenzívnejší pri –715 ppm priraďujeme
aniónu [VO(O2)2(phen)]–, pretože je v oblasti charakteristickej pre diperoxokomplexy a druhý
pri –688 ppm zodpovedá častici [VO(O2)2(HCONH2)]– , ktorá vzniká výmenou ligandu phen
za formamid (HCONH2).
Kryštálová štruktúra zlúčeniny sa skladá z katiónu [N(C4H9)4]+, komplexného aniónu
[VO(O2)2(phen)]-, neutrálneho komplexu [VO(O2H)(O2)2(phen)], kryštálovo viazanej vody
a peroxidu vodíka, ktoré sú navzájom pospájané elektrostatickými, π-π interakciami
a vodíkovými väzbami.
Koordinačným polyédrom komplexného aniónu [VO(O2)2(phen)]- ako aj neutrálneho
komplexu [VO(O2H)(O2)2(phen)] je zdeformovaná pentagonálna bipyramída (Obr.1).

Obr. 1 Diamod zobrazenie koordinačných polyédrov atómov vanádu V1 a V2

Ekvatoriálne roviny oboch bipyramíd s centrálnymi atómami vanádu V1 a V2 sú
tvorené štyrmi atómami kyslíka pochádzajúcich z dvoch peroxidoskupín a jedným atómom
dusíka z fenantrolínu. V oboch polyédroch jeden vrchol bipyramídy je obsadený atómom
kyslíka O11 alebo O12 a druhý vrchol je okupovaný atómom dusíka pochádzajúceho
z fenantrolínu N11 alebo N12 (Obr.2). Oba atómy vanádu sú vychýlene z pentagonálnej
roviny polyédra (V1: 0,3341 Å a V2: 0,3373 Å) smerom k oxidoligandu.
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Obr. 2 Diamod zobrazenie štruktúry [{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]-

Práve komplexný anión [VO(O2)2(phen)]- a neutrálny komplex [VO(O2H)(O2)2(phen)],
ktoré sú spojené pomocou silnej vodíkovej väzby (Obr. 2), vytvárajú unikátnosť pripravenej
látky. Vodíkový atóm (HP) medzi peroxidoskupinami komplexného aniónu a neutrálneho
komplexu bol lokalizovaný RTG difrakciou a môže byť považovaný ako kovalentne viazaný
na atóm kyslíka jednej peroxidoskupiny (d(O51–HP) = 1.151 Å) a s atómom kyslíka z druhej
peroxidoskupiny tvorí vodíkovú väzbu. Geometrické parametre d(O⋅⋅⋅⋅O) = 2.438 Å,
d(O42⋅⋅⋅⋅HP) = 1.293 Å a uhol O–H⋅⋅⋅⋅O = 172.26° indikujú existenciu silnej vodíkovej väzby.
Medzi

fenantrolínom

komplexného

aniónu

[VO(O2)2(phen)]- a fenantrolínom

neutrálneho komplexu [VO(O2H)(O2)2(phen)] tiež pôsobí silná π-π interakcia, pričom
vzájomná vzdialenosť rovín fenantrolínov je 3,45 Å (Obr. 3).

Obr. 3 Diamod zobrazenie prekryvu fenantrolínov (dolu); zobrazenie vzájomnej vzdialenosti rovín
fenantrolínov (hore)
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Záver
Oranžové kryštály [N(C4H9)4][{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]·3H2O2·H2O boli
izolované z reakčného systému V2O5 – N(Bu)4OH – HF – o-fenantrolín – H2O2 – H2O –
dichlórmetán. Pripravená látka je nerozpustná vo vode ani bežných organických
rozpúšťadlách ako etanol, metanol, acetonitril, dichlormetán, ale vo formamide sa rozkladá
na [VO(O2)2(phen)]– a [VO(O2)2(HCONH2)]– anión, čo možno pozorovať na V

51

V NMR

spektre látky. Komplexný anión zlúčeniny je zložený z aniónu [VO(O2)2(phen)]- a neutrálneho
komplexu [VO(O2H)(O2)2(phen)]. Tieto dve častice sú spojené so silnou vodíkovou väzbou,
čo je pozoruhodným znakom u peroxidokomplexoch vanádu.
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Závislosti rýchlosti adsorpcie 60Co(II) od času na bentonite z ložiska
Jelšový potok
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
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Abstrakt
Adsorpčné procesy je možné skúmať viacerými technikami. Adsorpcia kobaltu na vybraných sorbentoch
sa študovala rádioindikátorovou metódou, pri vsádzkovom usporiadaní experimentu. Distribučné koeficienty
a percento adsorpcie sa stanovili pre systém bentonit – kobalt ako funkcia času miešania. Pre adsorpčnú štúdiu
sa vybrali bentonity z oblasti Jelšový potok. Ich hlavnými výhodami sú rýchla iónová výmena a nízka
permeabilita. Taktiež sa považujú za najsľubnejších kandidátov v multibarierovom systéme v úložiskách
rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva. Roztok kobaltu pri dvoch koncentráciach sa premiešaval
od 15 min do 24 hod. Výsledky experimentu poukazujú na skutočnosť, že adsorpcia je proces závislý od času.
Rýchla adsorpcia kobaltu na začiatku a neskoršia veľmi pomalá adsorpcia indikuje dva adsorpčné mechanizmy,
ktorými sú iónová výmena a adsorpcia, po ktorej nasleduje pomalé prenikanie kobaltu do kryštálovej mriežky
montmorillonitu, hlavnej zložky bentonitu. Čas potrebný na dosiahnutie adsorpčnej rovnováhy bol 4 hodiny.

Kľúčové slová: bentonit; kobalt; adsorpcia; kinetika.

Úvod a formulácia cieľa
V strojárskom a jadrovom priemysle je kobalt nebezpečný najmä pre zamestnancov.
60

Co a

58

Co sú rádioaktívnymi formami kobaltu. Do prostredia sú dispergované

prostredníctvom korózie zliatin obsahujúcich rádioaktívny kobalt, ktorý vzniká tepelnou
aktiváciou neutrónmi [1]. Do organizmu sa dostávajú kožou, do úvahy pripadá aj inhalácia.
Presný mechanizmus toho ako kobalt toxicky vplýva na okolie nie je známy.
Co(II) v prítomnosti oxidačných činidiel ako je UV, H2O2 môže vyvolať zvýšené
poškodenie DNA (in vitro). Tiež tlmí regeneráciu DNA a reaguje s rôznymi enzýmami, ktoré
sa zúčastňujú DNA regenerácie. Poškodenie DNA je spôsobené najmä zlúčeninami
s kyslíkom, ktoré sú aktívne. Takmer 70 % interakcií γ-lúčov s biomolekulami sa deje
prostredníctvom rádiolýzy vody, čo vedie k tvorbe hydroxylových radikálov OH•. Tie sú
spolu s aktívnym kobaltom najväčšou hrozbou pri poškodzovaní vlákien DNA [2]. Pri
strednom až vysokom ožiarení spôsobuje kobalt množstvo genetických defektov –
reverzibilných aj nereverzibilných, akými sú napríklad výmena sesterských chromatíd,
chromozómové aberácie, apoptóza, zmeny v expresií génov. Toto všetko sa deje už po prvej
mikrosekunde od vystavenie žiareniu. Ďalšími ťažkosťami sú astma, zápal pľúc, ťažké
dýchanie, alergie [2].
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Bentonity ako cenovo dostupné prírodné ílovité horniny nachádzajú uplatnenie ako
tesniace bariéry obklopujúce rádioaktívny odpad [3]. Ich minerálna zložka montmorillonit zo
skupiny smektitov patrí do triedy 2:1, ktorej základná štruktúrna jednotka, z ktorej je
vytvorený obsahuje dve tetraedrické koordinované väzby kremíkových iónov obklopujúcich
oktaedrické koordinované väzby hliníkových iónov [4].Medzi týmito jednotkami sú zväčša
slabé van der Waalsove sily, ktoré umožňujú zmenu veľkosti medzijadrového priestoru v
závislosti od podmienok vlhkosti, alebo od materiálu, ktorým je prestúpený medzijadrový
priestor [4]. Montmorillonit je zvyčajne vystavený izomorfnej substitúcií (napr. Mg2+ za Al3+)
čo vedie k vytvoreniu negatívneho náboja v celej štruktúre [4]. Dôležitá je aj dehydratácia ílu
samotného. Montmorillonit je íl známy tým, že absorbuje vodu. Rozšírenie hydratácie ílu je
závislé od typu a pôvodu medzivrstvových katiónov, teploty a tlaku. Hydratovaný stav
montmorillonitu odráža veľkosť medzivrstvového priestoru [4].
Táto práca bola zameraná na štúdium adsorpčných vlastností

60

Co(II) na slovenskom

bentonite z ložiska Jelšový potok. Študoval sa vplyv doby premiešavania fáz na rýchlosť
Co-adsropcie.

Materiál a metódy
Chemikálie, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. od firmy Slavus s.r.o.
60

Roztok rádionuklidu

Co (Český ústav pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov, Česká

republika) s mernou aktivitou 122,6 kBq·g-1 sa použil ako rádioindikátor.
Adsorpcia

60

Co na sa študovala vsádzkovou metódou pri laboratórnej teplote

v plastových skúmavkách so zátkou. Ako nosič sa použil CoCl2·6H2O. K 50 mg sorbentu sa
pridalo 5 ml modelovej vodnej fázy, ktorá bola označená. Zmes sa premiešavala na
laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania. Vplyv doby premiešavania sa
sledoval po dobu 15, 30, 60, 120, 180, 240, 360, 720 a 1440 minút Po príslušnej dobe
kontaktu sa zmes centrifugovala 10 minút pri 6000 ot·min-1 na centrifúge typu Hettich EBA
20. Po centrifugácii sa odobrali 2 ml supernatantu na meranie na detektore Wizard 1470
Gamma counter od Perkin Elmer.

Výsledky a diskusia
Pri výpočtoch distribučného koeficientu a percenta adsorpcie sa použili rovnice:

874

CHÉMIA

Rozdeľovací koeficient Kd:

Percento adsorpcie R:

Kd =

R=

c0 − ceq V a 0 − a V
⋅ =
⋅
[ml.g-1]
ceq
m
a
m

100 ⋅ K d
[%]
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].

Z Obr. 1 a Obr. 2 vidieť, že adsorpčná rovnováha sa dosahovala počas prvých 3 až 4
hodín. Pričom percento adsorpcie sa postupne zvyšovalo.

Obr. 1 Vplyv doby premiešavania na percento adsorpcie na bentonit J250
pri koncentrácií 10-5 mol·dm-3
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Obr. 2 Vplyv doby premiešavania na percento adsorpcie na bentonit J250
pri koncentrácií 10-3 mol·dm-3

Smektitová skupina minerálov má výbornú katiónovú výmennú kapacitu vďaka
prítomnosti hydratovaných katiónov Na+, K+, Ca2+ v ich medzivrstvovom priestore, a tieto
katióny sa môžu ľahko nahradiť kovmi kompenzujúcimi negatívny náboj, čo nám popisuje
rovnica:
2 smektit-Na + Co2+→smektit-Co + 2 Na+

[III.]

Katiónová výmena je reverzibilným a stechiometrickým procesom, ktorý závisí od
koncentrácie kovových iónov v roztoku, pH, a prítomnosti iných iónov, ktoré môžu byť
postavené do pozície konkurenčného iónu o adsorpčné miesta. Katiónové výmenné kapacity
vápenatých a sodných bentonitov sú 80 a 150 miliekvivalentov na 100g materialu [5].
Všeobecne prijatým mechanizmom adsorpcie kovov na bentonitoch je proces iónovej
výmeny. Tento mechanizmus je podobný postrannému viazaniu a bol navrhnutý ako
adsorpčný proces niekoľkých katiónov [6].

Záver
Sledoval sa vplyv doby premiešavania tuhej a kvapalnej fázy na dosiahnutie
adsorpčnej rovnováhy. Čas potrebný na dosiahnutie adsorpčnej rovnováhy kobaltu na bentonit
z lokality Jelšový potok bol 4 hodiny. Vo všeobecnosti platí, že vzrast koncentrácie spôsobuje
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pokles Kd a R hodnôt, čo napovedá o poklese počtu dostupných miest adsorpcie so zvýšeným
presýtením.
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Abstrakt
Výskum rakoviny je dnes jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcim odvetvím vedy. Je predmetom záujmu ako
lekárov, biochemikov, tak chemikov. Preto sme sa rozhodli použiť dostupné techniky analytickej chémie a určiť,
štrukturálne a metabolické odchýlky. Rakovina ako taká je definovaná ako nekontrolovateľné množenie buniek.
Bunky na svoje množenie samozrejme potrebujú výživu a čerpajú ju z organizmu postihnutého rakovinovým
bujnením. Na rakovinu kože sme sa zamerali z dôvodu, že už na prvý pohľad je jasný rozdiel medzi zdravou
kožou a melanómom, aj keď nie nutne všetko, čo nevyzerá ako zdravá koža musí byť melanóm. Podľa vzhľadu
sa môže jednať o neškodný útvar známy ako materské znamienko, ktoré sa však môže zvrhnúť na rakovinu, alebo
taktiež sa môže jednať o benigný tumor. Cieľom tejto práce je identifikovať štruktúry a poprípade metabolity
melanomických buniek v porovnaní s bunkami zdravej kože, s použitím fyzikálno-chemických a analytckých
metód. Naším hlavným nástrojom, pre dosiahnutie cieľa je metóda Tof-SIMS.

Kľúčové slová: melanóm; Tof-SIM; maligný tumor; benigný tumor.

Úvod a formulácia cieľa
Každá rakova začína ako jedna poškodená bunka. No na rozdiel od zdravých buniek
nepodlieha apoptóze. To nikto nevie ako sa bunke podarí obísť program bunkovej smrti a už
ani lymfocyty ich nedokážu eliminovať. Keď sa bunka dostane za tento kontrolný bod zažne
sa nekontrolovateľne deliť, nabaľuje na seba choré tkanivo a formuje sa tumor. Pre tieto
bunky sú však charakteristické tieto fakty. Zdravé bunky sú schopné sa rozdeliť 50 až 60 krát,
no po dosiahnutí tejto hranice umierajú. Rakovinové sa delia omnoho rýchlejšie a delia sa
amitózou, čiže pred delením jadra sa nevytvorí deliace vretienko. A už aj tak geneticky
poškodená bunka je ešte poškodenejšia, než predtým a to v dôsledku nesprávneho
a nerovnakého rozdelenia chromozómov bunky. Zdravé bunky keď sa namnožia v mieste ich
funkcie tak sa držia po kope a vytvárajú tkanivá so špecifickými úlohami, čiže bunky sú
vysoko diferencované na rozdiel od tých rakovinových, ktoré sa množia okolo tzv. materskej
rakovinovej bunky, a nie je veľkým prekvapením, ak sa nejaká bunka uvoľní z tumoru
a pomocou krvného riečiska poprípade lymfatickej sústavy, sa dostane na iné miesto
v organizme, zachytí sa a začne sa znova deliť, a tak vytvorí nové rakovinové ložisko. Práve
popísaný proces sa nazýva metastáza rakoviny. Tento proces je možný pre všetky typy
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rakoviny, no je najbežnejší pre jej agresívne formy, a niektoré formy sú schopné metastázovať
do celého tela v priebehu niekoľkých mesiacov. Ďalšia charakteristika zdravých buniek je, že
zdravé bunky komunikujú medzi sebou a sú podriadené regulačným mechanizmom,
ovládanými centrálnym nervovým systémom, pomocou nervových vzruchov a hormonálnych
podnetov. Rakovinové bunky naopak nie sú diferencované vôbec a nereagujú na podnety od
centrálnej nervovej sústavy a ešte sami uvoľňujú látky, ktoré donútia organizmus k nečinnosti.
Imunitný systém ich nerozoznáva ako cudzorodé bunky. Uvoľňujú angiogénne látky ako
VEGF proteín (vascular endothelial growth factor), a tak donútia organizmus aby ich
namiesto odvrhnutia zásoboval živinami potrebnými pre ich rast. Pre nás najdôležitejšou
charakteristikou rakovinových buniek, ktorá je stanoviteľná aj pomocou analytickej metódy
SIMS (secondary ion mass spectrometry), je metabolizmus sacharidov. Zatiaľ čo zdravé
bunky metabolizujú cukry až na oxid uhličitý a vodu, cez tri časti tejto metabolickej dráhy,
glykolýzu, Crebsov cyklus a dýchací reťazec, rakovinové bunky majú blokovanú druhú a tým
pádom aj tretiu časť tejto metabolickej dráhy. Tým pádom

produkty glykolýzy sú

stanoviteľné pomocou analytickej metódy SIMS.

Materiál a metódy
Tof-SIMS (Time of Flight - Secondary Ion Mass Spectrometry) je analytická metóda
s vysokou citlivosťou, ktorá je schopná detekovať ak stopové množstvá látok prítomných vo
vzorke. Hoci je to deštrukčná metóda, po jednom meraní je zničené len 1% vzorky takže
vzorka je znovu použiteľná. Samotné meranie je založené na bombardovaní povrchu vzorky
fokusovaným lúčom primárnych iónov. Primárna ióny majú energiu približne 25 000 eV čo je
dosť na to, aby boli atómy a molekuly emitované z povrchu a dostali sa do takej interakčnej
vzdialenosti, že v snahe molekuly dostať sa do normálnych interakčných vzdialeností sa
molekula rozpadne na sekundárne ióny. Tento scenár však prebehne len v približne dvoch
percentách prípadov rozpadu vzorky. V ostatných prípadoch sa jedná o elektro-neutrálne
častice, prípadne klastre. Následne sekundárne ióny sú vtiahnuté extraktorom do ToF kolóny,
kde je všetkým iónom udelená rovnaká kinetická energia. Už základný fyzikálny vzorec pre
výpočet kinetickej energie

E=

1 2
mv
2

[I.]
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nám prezradí základný princíp detegovania iónov. Aby bola absolútna hodnota kinetickej
energie vždy rovnaká musí sa meniť súčin m.v2. Teda jednoducho povedané čím menšia
hodnota hmotnosti tým rýchlejšie ión letí kolónou smerom k detektoru, ktorý zaznamená čas
jeho letu kolónou. A na základe tohto času je vypočítaná jeho hmotnosť.

Obr. 1 Schéma ToF-SIMS

Vzorka sa pri meraní vkladá do vákuovej komory s tlakom 10-7 Pa. Zdrojom
primárnych iónov je iónové delo na báze tekutého kovu. Požiadavky na delo sú náročné. Delo
musí poskytovať súvislý tok iónov s dostatočnou energiou, tento tok musí byť pomerne ľahko
fokusovateľný a všetky primárne ióny musia mať rovnakú energiu. Tieto podmienky najlepšie
spĺňa liguid metal ion gun (LMIG), s obsahom tekutého bizmutu. Samozrejme nie celý obsah
kovu je v tekutom stave. Pre potreby analýzy postačí ak bode rozžeravená a natavená špička
drôtu LMIG. Lúč iónov je fokusovaný pomocou elektrooptickej sústavy. V prípade, že
analyzovaná vzorka nie je vodivá (plasty, organické a biologické materiály) musí byť neustále
nabíjaná elektrónmi a preto je v sústave inštalované tzv. Electron food gun (elektrónové delo),
ktoré odstraňuje prebytočný náboj zo vzorky a zabezpečí tak lepšiu čitateľnosť spektra.
Materiál použitý pre analýzu bola ľudská koža obsahujúca zdravú a rakovinou
napadnutú časť. Materiál pochádzal od živého pacienta. Počas prípravy materiálu na analýzu
bola oddelená zdravá časť od napadnutej časti a tak boli získané oddelené vzorky vhodné na
použitie, ktoré boli neskôr analyzovali v pozitívnej aj negatívnej polarite. Samotný nádor
vzniká v najvrchnejšej vrstve kože, v pokožke, ktorá má zložitejšiu štruktúru ako sa na prvý
pohľad zdá.
Pokožka je zložená z niekoľkých vrstiev šesť-hranných vo vrchných vrstvách
zrohovatených buniek, ktoré sa na povrchu neustále mikroskopicky odlupované. Odlúpené
vrstvy pokožky sú neustále nahradzované novými bunkami z najspodnejšej vrstvy zárodočnej
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vrstvy pokožky, stratum germinativum Malpighii. Stratum Germinativum Malpighii je
tvorené novými bunkami, ktoré sú vytlačované zospodu smerom k rohovej vrstve. Počas
vytlačovania sa splošťujú a prežívajú prípravné štádiá na rohovatenie, teda ich smrť. Sféra
intenzívne prebiehajúcej mitózy, kde sú tvorené nové bunky na regeneráciu pokožky sa
nazýva stratum cylindricum alebo basale, čo sú cylindrické bunky pevne ukotvené do blanky
membrana propria. Toto je taktiež časť, keď sa syntetizovaný melanín, ktorý chráni práve túto
extrémne citlivú časť epidermis pred UV poškodením a vzniku rakovinového bujnenia.

Výsledky a diskusia
Vzorky boli analyzované v pozitívnej časti spektra. Ako primárne ióny bol použitý
klaster bizmutu Bi3+. Porovnávaním nameraných spektier, najmä ich častí s vyššími
zaznamenanými hmotnosťami (Obr. 4b a 5b), boli odhalené existujúce rozdiely medzi
zdravými a rakovinovými bunkami. Rozdiely v intenzitách spektier odhaľujú rozdielnu
štruktúru a metabolizmus skúmaných buniek. Pri nízkych molekulových hmotnostiach (Obr.
4a a 5a) sú možné identifikovať aj špecifické odchýlky, ktoré poukazujú práve na rozličnú
štruktúru buniek.
Prvý analyzovaný pík C5H9NO4 bol identifikovaný v spektre zdravej bunky a nachádza
sa v časti zodpovedajúcej molekulovej hmotnosti 147,10 u, čo zodpovedá molekulovej
hmotnosti kyseliny glutámovej, ktorá bola odtrhnutá z proteínu nachádzajúcom sa v bunke.
Ďalším veľmi výrazným nameraným signálom je pík C5H15PNO4 pri 184,14 u, ktorý
sa je oveľa výraznejší v spektre rakovinovej bunky. Molekulová hmotnosť zodpovedá
odtrhnutej polárnej časti fosfolipidu, konkrétne pík bol identifikovaný ako signál
zodpovedajúci cholínfosfátovej skupine (Obr. 2). Objem mladej rakovinovej bunky je výrazne
väčší ako objem starej no zdravej bunky. A taktiež rakovinové bunky sú mladé
a nediferencované, takže ich počet na jednotku plochy je vyšší a preto má väčší podiel
bunkovej steny a preto je detegovaná výrazne väčšiu intenzitu práve tejto skupiny.

Obr. 2 Vzorec fosfatidylcholínu

Obr. 3 Vzorec kyseliny pyrohroznovej

Najzaujímavejšie a aj očakávané píky sú pri hodnotách 45,04 a 86,12 C2H5O
a C3H2O3. Tieto píky nám ukazujú rozdielny metabolizmus rakovinových buniek. Predstavujú

881

CHÉMIA

fragmenty kyseliny mliečnej a pyrohroznovej (Obr. 3). Kyselina pyrohroznová je koncový
produkt metabolizmu sacharidov rakovinových buniek, ktorý je následne transformovaný na
kyselinu mliečnu. V zdravých bunkách tieto dva produkty vstupujú do Krebsovho cyklu a sú
ďalej metabolizované no v rakovinových bunkách predstavujú odpadový metabolit.

a

b

hmotnosť/u
Obr. 4 Hmotnostné spektrum zdravých buniek

a

b

hmotnosť/u
Obr. 5 Hmotnostné spektrum rakovinových buniek
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Záver
Melanóm ako také je maligné rakovinové ochorenie kože, ktoré je spôsobené buď
geneticky, nadmerným slnením alebo inými onkogénnymi faktormi vnútornými alebo
vonkajšími. Patrí k najzhubnejším a k najagresívnejším formám rakoviny vôbec. Preto je
veľmi dôležite aby sme ju identifikovali vo včasných štádiách jej rozvoja. Na základe
výrazných

rozdielov intenzít

boli identifikované píky najmä v spektrách rakovinových

buniek. Prislúchali kyseline mliečnej, pyrohroznovej (Obr.3) a fosfatidylcholínu (Obr.2)
V závislosti na skúsenostiach, ktoré sme nadobudli počas práce na analýze buniek s pomocou
metódy Tof-SIMS je jasné, že táto metóda je veľmi vhodná na skúmanie štruktúr biologických
systémov ako sú bunky.
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Abstrakt
V predkladanej práci sme sa na našom pracovisku venovali počiatočnému štúdiu možností využitia
chemickej hydrolýzy glykoproteínov na ich charakterizovanie metódami HPLC s pokročilou detekciou. Štúdium
sme vykonali na zjednodušenom modeli, ktorým bola neproteínová nízkomolekulová látka rutín, ktorá vo svojej
molekule obsahuje podobne ako glykoproteíny sacharidovú aj nesacharidovú zložku. Hydrolýzu sme zhodnotili
ako úspešnú a pre detekciu aglykónu za dostatočnú. Práca bola tiež zameraná na počiatočné overenie možností
analýzy sacharidov vyskytujúcich sa vo vzorke popri látkach proteínového charakteru pomocou HPLC-DADELSD metódy. Toto štádium výskumu sme vykonali na modelovej vzorke, ktorú predstavoval výživový doplnok
s liečebným účinkom s komerčným názvom Wobenzym, ktorý obsahuje šesť druhov enzýmov a medzi
pomocnými látkami aj monohydrát laktózy a sacharózu. Obsah sacharózy v jednej tablete výživového doplnku
s hmotnosťou 300 mg sme stanovili na 21,1 ± 0,7 mg a laktózy na 18,9 ± 0,9 mg.

Kľúčové slová: glykoproteíny; rutín, hydrolýza; sacharidy; RP-HPLC-DAD; HILIC-HPLC- DAD-ELSD.
Úvod a formulácia cieľa
Glykoproteíny sú proteíny s naviazanými sacharidmi prostredníctvom glykozidovej
väzby. K ich naviazaniu dochádza v procese glykozylácie. Tento proces je špecifický a
riadený, prebieha za katalytického účinku enzýmov [1].
Glykozylácie sa pokladajú za jeden z najdôležitejších faktorov podmieňujúcich
funkciu resp. aktivitu proteínov. Odhaduje sa, že viac než polovica všetkých proteínov v
prírode by mala existovať vo forme glykoproteínov [2]
Okrem enzymaticky riadeného pripájania sacharidov na proteíny môže v organizme
dochádzať aj k nešpecifickým spontánnym neenzymatickým dejom tzv. glykáciám [3]. Proces
glykácie prvýkrát popísal Louis C. Maillard už v roku 1912, preto sa často tento typ reakcie
nazýva Maillardova reakcia [4].
Analýze proteínov sa v súčasnosti venuje nemalé úsilie, keďže sa jedná o látky, ktoré
sú základnou súčasťou všetkých živých buniek a v organizme zabezpečujú funkcie takmer na
všetkých úrovniach. V popredí vedeckého záujmu stojí najmä možnosť potenciálneho využitia
látok proteínového charakteru na diagnostické a liečebné účely. Vďaka najnovšiemu pokroku
v oblasti genomiky, molekulovej biológie, proteomiky a bioinformaiky rastie počet
biotechnologických preparátov s liečebným účinkom obsahujúcich zložité makromolekulové
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látky enzýmovej povahy, ktoré sa získavajú či už izoláciou zo živočíšnych tkanív a rastlinných
pletív alebo sú produkované rekombinantnými technikami [5].
Pri analýze sacharidov a proteínov v biologických a biotechnologických vzorkách, kde
sa tieto organické látky často vyskytujú súčasne, je potrebné brať do úvahy vyššie uvedené
fakty o výskyte neenzymatických glykozylácií, pretože dané analyty sa môžu vo vzorke
vyskytovať vo forme glykoproteínov. V takomto prípade je pre zjednodušenie analýzy
proteínovej a sacharidovej časti vzorky vhodné dané vzorky pred analýzou podľa potreby
upraviť jedným z postupov deglykozylácie [6].

Materiál a metódy
Prístroje a zariadenia
Na analýzu sa použil kvapalinový chromatograf od Agilent Technologies, ktorý
pozostával z nasledujúcich modulov: vákuový odplyňovač mobilných fáz (G1379B),
dvojkanálová vysokotlaková binárna pumpa (G1312B), automatický dávkovač (G1329B),
kolónový termostat (G1316B), detektory DAD (G1315) a ELSD (1200 Series). Súčasťou
systému boli kolóny: LiChrospherWP 300 RP-18 (5µm častice, dĺžka 250 mm, 4 mm
vnútorný priemer, veľkosť pórov 30 nm) vyhrievaná na pracovnú teplotu 35 ± 0,1 °C.
Sepharon SGX NH2 (5µm častice, dĺžka 150 mm, 3 mm vnútorný priemer) vyhrievaná na
pracovnú teplotu 35 ± 0,1 °C. Pre záznam a vyhodnotenie chromatografických údajov sa
použil program Agilent ChemStation.
Roztoky a chemikálie
Ultračistá voda Simplicity (Molsheim, Francúzko), kyselina octová 96% p.a., vodný
roztok amoniaku 28-30% p.a., HCl 37%, ACN 99,9% p.a., MeOH 99,9%, sacharóza a laktóza
(všetko Merck, Darmstad, Nemecko), komerčne dostupné tablety Wobenzym (MUCOS
Pharma CZ, Průhonice), rutín a kvercetín (Sigma Aldrich, St. Louis, USA), acetón pre UV
spektroskopiu (LACHEMA, Brno), Silasorb Amín, 10 µm (LACHEMA, Brno).
Príprava roztoku rutínu a kvercetínu
Najprv sme si do odmernej banky navážili takú hmotnosť látky vo forme prášku, aby
výsledný roztok po doplnení odmernej banky po rysku vodou mal hmotnostnú koncentráciu 1
mg ml-1. Roztok sme zamiešali a nechali v ultrazvukovej vani (UCM9, ECOSON, Slovensko)
pri teplote 20 °C a výkone 100% po dobu 8 min. Nakoniec sme roztok centrifugovali
(Eppendorf AG, Hamburg, Nemecko) 4 min. pri 13400 otáčkach za minútu.
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Postup chemickej deglykozylácie rutínu
Chemická kyslá hydrolýza rutínu bola vykonaná podľa Wanga J. a kol. [7]. Vzniknutý
hydrolyzát sme nechali 3 min. centrifugovať pri 13400 otáčkach za minútu.
Príprava roztoku vzorky prípravku Wobenzym slúžiaceho na HPLC analýzu sacharidov
Najprv sme celú tabletu prípravku Wobenzym rozdrvili na jemný prášok, ku ktorému
sme pridali 12 ml vody. Následne sme roztok nechali v ultrazvukovej vani pri teplote 20 °C a
výkone 100% po dobu 8 min. Nerozpustené zložky vzorky sme oddelili od roztoku
centrifugáciou (JANETZKI T30, Lipsko, Nemecko) pri 3500 otáčkach za minútu, ktorá trvala
10 minút. Roztok (supernatant) sme rozdelili na dva rovnaké objemy. Do prvej polovice
roztoku sme pridali taký objem ACN, aby tvoril 80% z výsledného roztoku. Takto pripravený
roztok sme premiešali a nechali postáť približne 5 min., kým sa nevyzrážali bielkoviny
obsiahnuté v roztoku. Druhá polovica roztoku slúžila ako porovnávacia vzorka do ktorej sme
pridali taký objem vody, aký objem ACN sa pridal do prvej polovice roztoku. Ďalej sme pri
príprave oboch roztokov pokračovali rovnakým spôsobom:
Po pridaní ACN resp. vody sme roztok 7 min. centrifugovali pri 3500 otáčkach za
minútu. Po centrifugácii sme roztok od usadeniny oddelili dekantáciou. Dekantovaný roztok
sme ďalej upravovali pomocou aminopropylového sorbentu. Na 1,5 ml roztoku sme použili
150 mg Silasorb amínu. Po premiešaní sme nechali tento roztok stáť 30 min. Silasorb amín
sme oddelili centrifugáciou pri 13400 otáčkach za minútu. Celý postup extrakcie a úpravy
vzorky sme zopakovali ešte dvakrát, a to vždy s precipitátom, ktorý sme získali po prvej
centrifugácii (Obr. 1).
Príprava roztokov štandardov laktózy a sacharózy
Štandardy laktózy a sacharózy sme mali k dispozícii vo forme prášku. Najprv sme si
z oboch sacharidov pripravili zásobný roztok s hmotnostnou koncentráciou 1 mg ml-1. Zo
zásobných roztokov sme si riedením vodou pripravili kalibračné roztoky s nasledujúcimi
hmotnostnými koncentráciami: 0,1; 0.09; 0,08; 0,07; 0,06 a 0,05 mg ml-1.
Mobilné fázy pre analýzu roztoku rutínu, kvercetínu a hydrolyzovaného rutínu.
Mobilná fáza A pozostávala z tlmivého roztoku kyselina octová/octan amónny s pH
4,10. Do 1litra vody sme zriedili kyselinu octovú na látkovú koncentráciu 56 mmol l-1.
Následne sme pomocou pH metra s kombinovanou sklenou/chlorido-striebornou elektródou
(WTW InoLab pH 730, Wellhelm, Nemecko) titrovali roztok kyseliny roztokom amoniaku na
požadovanú hodnotu pH.
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Mobilná fáza B bola ACN/H2O v pomere 70/30(v/v). K mobilnej fáze B sme pridali
taký objem kyseliny a roztoku amoniaku, aký sa spotreboval na prípravu mobilnej fázy A.

Obr. 1: Schéma prípravy roztoku vzorky prípravku Wobenzym slúžiaceho na HPLC analýzu sacharidov.

Gradient použitý na analýzu roztoku rutínu, kvercetínu a hydrolyzovaného rutínu
Program gradientu bol nastavený 0-3 min ako izokratická elúcia so 100% A,3-40 min
lineárne stúpal z 0% B na 70 % B v A, nasledovala 5 min izokratická elúcia so 70% B v A,
45-49 min lineárne klesal zo 70% B v A na 100 % A, nasledovala 6 min izokratická elúcia so
100% A.
Gradient použitý na stanovenie vybraných sacharidov v roztoku prípravku Wobenzym
Program gradientu bol nastavený 0-2 min ako izokratická elúcia s 98% B v A, 2-8 min
lineárne klesal z 98% B v A na 90% B v A, nasledovala 1 min izokratická elúcia s 90% B v A,
9-13 min gradient lineárne klesal z 90% B v A na 80% B v A, 13-17 min gradient lineárne
stúpal z 80% B v A na 98% B v A, nasledovala 3 min izokratická elúcia s 98% B v A.

Výsledky a diskusia
Chemická deglykozylácia rutínu
Hydrolýzou rutínu (Obr. 2) sme chceli dosiahnuť odštiepenie sacharidovej časti jeho
molekuly. Odštiepením disacharidu by mal vzniknúť aglykón rutínu- kvercetín (Obr. 2).
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Obr. 2: Chemické štruktúry rutínu a kvercetínu [7].

Ako je vidieť z Obr. 3, chromatogram rutínu po hydrolýze sa do značnej miery podobá
chromatogramu kvercetínu získaného za tých istých podmienok. Pík v oblasti pred 6. min na
chromatografickom zázname kvercetínu má spektrum zhodné s píkom, ktorý sa v tej istej
oblasti objavuje na chromatografickom zázname rutínu po hydrolýze. Zároveň pri porovnaní s
nehydrolyzovaným rutínom je zrejmé, že došlo k úplnej hydrolýze rutínu, pretože pík ktorý
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predstavoval rutín sa na chromatograme hydrolyzovaného rutínu už neobjavuje. Hydrolýzu
rutínu sme zhodnotili ako úspešnú a pre detekciu aglykónu za dostatočnú.
Chromatografická kolóna LiChrospher 300 RP-18 vyhrievaná na pracovnú teplotu 35 °C, injektovaný objem roztoku vzorky
100 µl, mobilná fáza A: pH 4,1 kyselina octová/octan amónny, mobilná fáza B: ACN/H2O 70/30 (v/v), gradient pri prietoku
1ml min-1, DAD - UV detekcia pri 280 nm.

Obr. 3: Porovnanie chromatogramov rutínu, hydrolyzovaného rutínu a kvercetínu separovaných RP-HPLC.

Analýza sacharidov v roztoku prípravku Wobenzym
Extrakciu sacharidov z rozdrvenej tablety prípravku Wobenzym sme robili pomocou
vody. Z Obr. 4 je vidieť, že prevažná časť sacharidov bola vyextrahovaná už počas prvej
extrakcie a nasledujúce extrakcie boli vzhľadom na malé množstvo extrahovaných sacharidov
Krivky: 1 – 1. extrakcia 20krát riedená vzorka, 2 – 2. extrakcia neriedená vzorka, 3 – 3. extrakcia neriedená
vzorka. Chromatografická kolóna Sepharon SGX NH2 vyhrievaná na pracovnú teplotu 35 °C, inj. objem vzorky
20 µl, mobilná fáza A: voda, mobilná fáza B: acetón, gradient pri prietoku 1ml min-1, ELSD gain10.

Obr. 4: Porovnanie chromatogramov sacharidov v prípravku Wobenzym z rôznych stupňov extrakcie
separovaných metódou HILIC-HPLC.

zanedbateľné. Preto sme do kalibračnej krivky pre laktózu a sacharózu dosadili údaje o ploche
píkov iba z chromatogramu vzorky po prvej extrakcii.
Skôr než sme začali s analýzou vzorky, bolo potrebné roztok vzorky upraviť tak, aby
sme z neho odstránili čo najviac proteínov a nízkomolekulových látok s vysokou mierou
interakcií na aminopropylovej kolóne, ktoré by znemožňovali separáciu sacharidov. Pri
príprave vzorky sme vyskúšali niekoľko variant odstránenia týchto látok z roztoku vzorky
(Obr. 1). Na základe spektier získaných po rôznych úpravách vzorky sme zhodnotili, že
k najväčšiemu úbytku proteínov a nízkomolekulových látok vo vzorke dochádza prídavkom
ACN a následnej úprave na sorbente Silasorb Amín.
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Po prepočte hmotnostných koncentrácií na hmotnosť analytov v analyzovanej tablete a
vypočítaní intervalového odhadu sme stanovili, že v analyzovanej tablete Wobenzym bolo
21,1 ± 0,7 mg sacharózy a 18,9 ± 0,9 mg laktózy.

Záver
V predloženej práci sme sa zaoberali hydrolýzou rutínu, ktorú môžeme označiť za
úspešnú, pričom výsledky a skúsenosti z nej bude možné využiť pri deglykozylácii oveľa
zložitejších analytov - glykoproteínov. V ďalšej časti práce sme vyvíjali metódu na
odstránenie proteínov zo vzorky na stanovenie sacharidov metódou HILIC-HPLC. Za
najvhodnejšiu metódu sme vyhodnotili prídavok ACN a následnú úpravu na sorbente Silasorb
Amín. Množstvo sacharózy v jednej tablete výživového doplnku Wobenzym sme stanovili na
21,1 ± 0,7 mg a laktózy na 18,9 ± 0,9. Tieto údaje neboli výrobcom prípravku udávané, preto
nebolo možné porovnanie výsledkov kvantitatívnej analýzy so skutočnými hodnotami.
Skúsenosti z tejto práce chceme využiť pri analýze glykoproteínov, na ktorých správnu
identifikáciu je často potrebné proteínovú a sacharidovú zložku analyzovať osobitne.
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Analýza lyzozýmu v syroch využitím on-line spojenia kapilárnej
elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie
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Abstrakt
Práca sa zaoberá metodologickými aspektami on-line kombinácie kapilárnej elektroforézy s
hmotnostne-spektrometrickou detekciou (CE-QqQ-MS) ako aj možnosťami využitia takéhoto spojenia pri
analýze vysokomolekulárnych látok prítomných v mnohozložkových matriciach. Enzým lyzozým vykazuje
bakteriocídny účinok na bunkové steny gram-pozitívnych baktérií, v dôsledku čoho je používaný ako
konzervačný prostriedok pri výrobe syrov. Experimenty s využitím on-line spojenia kapilárnej elektroforézy
a hmotnostnej spektrometrie boli uskutočňované v kationickom móde. Optimalizovaný elektrolytový systém
pozostával z 100 mM HCOOH. Pred samotnou CE-QqQ-MS analýzou bola uskutočnená extrakcia vzoriek syrov
použitím 1M CH3COOH. Enzým lyzozým bol nájdený v štyroch rôznych vzorkách syrov. Po korekcii MS dát na
pozadie,MS spektrá v SIM móde, získané po CE-QqQ-MS analýze dokázali veľký potenciál on-line kombinácie
kapilárnej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie pri analýze zložiek prítomných v komplexných
mnohozložkových matriciach.

Kľúčové slová: kapilárna elektroforéza; hmotnostná spektrometria; lyzozým;mnohozložková matrica.

Úvod a formulácia cieľa
Kapilárna elektroforéza (CE) ponúka vysoko rozlišovacie techniky, ktoré vyžadujú veľmi
malé objemy analyzovaných vzoriek (nl–µl) a krátky čas separácie (10 s–30 min.).Zahŕňa široký
výber operačných módov (CZE, CEC, CIEF, CITP, CAE, CGE a MEKC), ktoré môžu byť
prepojené s hmotnostnou spektrometriou MS [1]. Hmotnostná spektrometria (MS) poskytuje
oproti bežne používaným detekčným technikám informáciu o štruktúre analytu, najmä v prípade
n

využitia MS/MS a MS inštrumentácie. Na základe zvolenej ionizačnej techniky poskytuje
hmotnostná spektrometria vo väčšine prípadov aj informáciu o molekulovej hmotnosti skúmaného
analytu [2].
Vzájomné prepojenie techník CE a MS sa využíva v rôznych oblastiach analytickej a
medicínskej praxe, napríklad na analýzu zložiek prítomných v komplexných biologických
matriciach (tkanivá, telové tekutiny, mozgovomiechový mok, moč a iné), ktorá slúži na
identifikáciu potenciálnych proteomických markerov pre klinické diagnózy rôznych ochorení, ako
napríklad ochorenie obličiek, cukrovka, rôzne rakovinové ochorenia, artritída a rozličné
neurologické ochorenia [1]. Pri vhodnom spájaní techník kapilárnej elektroforézy s technikami
hmotnostnej spektrometrie dochádza pri tomto spojení ku vzájomnej kombinácii výhod
jednotlivých techník. Počas jednej analýzy technikou CE-MS je možné získať informácie o
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analytoch ako aj o vzorke spojené s vysokou separačnou účinnosťou CE a takisto i informácie o
molekulovej hmotnosti a/alebo štruktúre analytu vďaka informáciam z MS [3, 4].
Lyzozým, tiež nazývaný i muramidáza je kationickým proteínom so širokou
bakteriostatickou aktivitou. Predpokladaný mechanizmus bakteriostatického účinku lyzozýmu je
kombináciou enzymatickej hydrolýzy N-glykozidických väzieb v mikrobiálnych bunkách a
neenzymatického poškodenia cytoplazmatickej membrány priamym kationicko-proteínovým
naviazaním proteínu [5]. Vďaka hydrolytickému účinku lyzozýmu na bunkové steny grampozitívnych baktérii sa používa ako konzervačný prostriedok napríklad pri výrobe syrov[6],
taktiež je pridávaný ako konzervačný prostriedok pri procese výroby sójového mlieka, sushi a
čínskych rezancov. Používa sa na zakonzervovanie čerstvej zeleniny, rýb, mäsa a morských
špecialít pokrývaním povrchu spomínaných potravín lyzozýmom [7].

Záujem o identifikáciu a kvantifikáciu proteínov vyplýva z hľadiska potreby
získavania stále nových informácii o proteínoch, ich štruktúre, interakciách s nízko- aj
vysokomolekulárnymi endo- a 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 on-line spojenie a analytické možnosti využitia kombinácie
kapilárnej elektroforézy s hmotnostne-spektrometricku detekciou (CE-QqQ-MS)



overiť možnosti využitia takéhoto spojenia pri analýze vysokomolekulárnych látok
prítomných v mnohozložkových matriciach



optimalizácia elektrolytových systémov



využitie

vhodného

spôsobu

extrakcie

analytu

z mnohozložkovej

matrice

na zabezpečenie izolácie analytu od interferentov prítomných v komplexnej
mnohozložkovej matrici.

Materiál a metódy
Na analýzu lyzozýmu bola v práci použitá kapilárna elektroforéza (CE) v on-line
kombinácii s hmotnostne-spektrometrickou detekciou (CE-QqQ-MS). Experimenty boli
vykonávané na prístroji Agilent 7100 Capillary Electrophoresis System (Agilent
Technologies, Waldbronn, Nemecko). Počas experimentov boli použité kapiláry vyrobené
z taveného kremeňa (MicroSolv Techn., Eatontown, NJ, USA). MS analýzy boli vykonané
pomocou hmotnostného spektrometra Agilent MSD 6460 Series (Agilent Technologies),
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ktorý je vybavený trojitým kvadrupólovým analyzátorom. Na prepojenie kapilárnej
elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie bol použitý koaxiálny sprej s podporou tieniacej
kvapaliny (Agilent Technologies). Tieniaca kvapalina bola do spreja zavedená použitím
pumpy 1260 Infinity Isocratic Pump (Agilent Technologies).
Pred samotnou CE-QqQ-MS analýzou bola uskutočnená extrakcia lyzozýmu zo
vzoriek syrov použitím Homogenizátora Ultra Turrax T 18 basic (IKA, Germany). Kyselina
mravčia, kyselina octová a metanol (LC/MS kvalita), z ktorých boli pripravené roztoky
elektrolytov pre CE-QqQ-MS experimenty, boli získané od firmy Sigma-Aldrich, voda
(LC/MS kvalita) bola získaná od firmy Merck. Na prípravu roztokov elektrolytov a extraktov
bola použitá deionizovaná voda Simplicity (Millipore, Molsheim, Francúzsko). Roztoky
elektrolytov boli filtrované cez striekačkové filtre s veľkosťou pórov 0,22µm (Millipore).
Štandard lyzozýmu (z vaječného bielka) bol získaný od firmy Sigma-Aldrich. Vzorky syrov
(Edam, Parmezán, Gouda, Zmes prírodných syrov),predstavujúce mnohozložkovú matricu pri
analýze lyzozýmu, boli zakúpenév miestnom supermarkete. Extrahované vzorky boli
filtrované cez striekačkové filtre s veľkosťou pórov 0,45 µm (Millipore).

Výsledky a diskusia
Všetky merania počas CE-QqQ-MS separácii prebiehali v pozitívnom móde ionizácie.
Na kremennú kapiláru v CE kroku bolo vkladané konštantné napätie 20 kV. Vzorka bola
dávkovaná pôsobením tlaku 100 mbar po dobu piatich sekúnd. Pred každou CE-QqQ-MS
analýzou bola kapilára v CE móde premývaná roztokom základného elektrolytu (100mM
HCOOH) po dobu 180 sekúnd. Na spejovaciu kapiláru v MS móde bolo vkladané napätie
4000 V, teplota sušiaceho plynu bola 200˚C. Prietok pumpy použitej na zavedenie tieniacej
kvapaliny do elektrospreja bol 0,4 ml/min.
Na zistenie elučnej pozície lyzozýmu pri CE-QqQ-MS separácii bola za vyššie
uvedených experimentálnych podmienok uskutočnená analýza štandardu lyzozýmu (z
vaječného bielka),čo je ukázané na Obr 1, kde je zobrazený TIC (Total Ion Current) záznam
a MS spektrum píku lyzozýmu. Po uskutočnení CE-QqQ-MS analýzy v SIM (Selective Ion
Monitoring) móde s vybranými hodnotami pomeru m/z prislúchajúcimi štandardu lyzozýmu
(Obr.2), bolo dokázané, že pík v TIC zázname na Obr.1 zodpovedá štandardu lyzozýmu.
Prítomnosť lyzozýmu bola zisťovaná v štyroch rôznych vzorkách syrov (Edam,
Parmezán, Gouda, Zmes prírodných syrov). Pri každej vzorke syra bola pred samotnou CEQqQ-MS analýzou uskutočnená extrakcia analytu z mnohozložkovej matrice na zabezpečenie
izolácie analytu od interferentov prítomných v komplexnej matrici. Z každej vzorky syra boli
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navážené 2 gramy, ku ktorým bolo pridaných 70 ml roztoku 1M kyseliny octovej. Odmerná
banka so zmesou bola umiestnená na teplotnú platňu temperovanú na 40˚C. Homogenizácia
zmesi trvala 1 hodinu. Po skončení homogenizácie bola do odmernej banky pridaná
deionizovaná voda a banka bola doplnená na celkový objem 100 ml a zmes bola dobre
premiešaná. Výsledky CE-QqQ-MS analýzy vybranej vzorky syra (parmezán) sú zobrazené
na Obr.3, kde je uvedený SIM záznam s vybranými hodnotami pomeru m/z zodpovedajúcimi
lyzozýmu. Prítomnosť lyzozýmu vo vzorkách syrov bola overovaná i prídavkom štandardu
lyzozýmu k jednotlivým vzorkám syrov.Výsledky CE-QqQ-MS analýzy vybranej vzorky syra
(parmezán) s prídavkom štandardu lyzozýmu sú zobrazené na Obr.4, kde je uvedený príslušný
TIC záznam ako aj SIM záznam. Na zistenie koncentrácie lyzozýmu vo vzorkách syrov bola
použitá metóda prídavku štandardu a príslušné výsledky sú zobrazené v Tab.1.
a

b

Obr.1: TIC záznam (a) a MS spektrum (b) z CE-QqQ-MS analýzy štandardu lyzozýmu

Obr.2: SIM záznam z CE-QqQ-MS analýzy štandardu lyzozýmu

893

CHÉMIA

Obr.3: SIM záznam z CE-QqQ-MS analýzy vybranej vzorky syra (parmezán)

Tab.1 Koncentrácia lyzozýmu v jednotlivých vzorkách syrov
Vzorka
parmezán
gouda
edam
zmes prírodných syrov

koncentrácia
lyzozýmu c (g/kg)
1,3
2,8
3,3
0,5

a

b

c

Obr.4: TIC záznam (a) MS spektrum (b) a SIM záznam(c) z CE-QqQ-MS analýzy vybranej vzorky
syra (parmezán) s prídavkom štandardu lyzozýmu
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Záver
Práca sa zaoberá metodologickými aspektami a možnosťami využitia on-line
kombinácie kapilárnej elektroforézy (CE) s hmotnostnou spektrometriou (MS) pri analýze
vysokomolekulových látok prítomných v mnohozložkových matriciach. Analýza lyzozýmu
z vaječného bielka (analyt) prítomného vo vzorkách syrov (mnohozložková matrica) bola
vybraná ako príklad riešenia predloženého analytického problému s využitím on-line
kombinácie CE-QqQ-MS. Lyzozým bol nájdený v štyroch rôznych vzorkách syrov(Edam,
Parmezán, Gouda, Zmes prírodných syrov). Zvolenie vhodného postupu extrakcie analytu od
mnohozložkovej matrice ako aj vhodná optimalizácia separačných podmienok pri CE-QqQMS analýze a získanie dát v MS móde môžu zlepšiť identifikáciu lyzozýmu ako aj
koncentračný limit detekcie lyzozýmu prítomného v mnohozložkových matriciach.
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Vplyv mineralogického zloženia smektitov na adsorpčné vlastnosti Sr(II)
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Abstrakt
Bentonity s vhodnými mineralogickými, eróznymi a reologickými vlastnosťami, ako aj priaznivým
adsorpčným a retardačným správaním sa k iónovým formám rádionuklidov sú využiteľné v multibariérovom
systéme hlbinného geologického úložiska pre vysoko rádioaktívne odpady a vyhoreté jadrové palivo.
Stredoeurópsky významné ložisko bentonitu Jelšový potok z lokality Kremnička, ktoré sa nachádza
na Slovensku má veľký predpoklad využitia práve ako bentonitová bariéra v takomto úložisku. Cieľom práce
bolo štúdium vplyvu mineralogického zloženia bentonitu Jelšový potok a montmorillonitovými štandardami SAz1 a STx-1 na adsorpčné správanie katiónov stroncia. Izotop stroncia-90, ktorý sa nachádza vo vyhoretom
jadrovom palive je biologický analóg vápnika a má všetky predpoklady zhubného účinku na organizmus. Z tohto
hľadiska je dôležité štúdium a monitorovanie migrácie stroncia v biosfére.

Kľúčové slová: adsorpcia; bentonit Jelšový potok; montlorillonit SAz-1/STx; stroncium; úložisko

Úvod a formulácia cieľa
V manažmente ochrany životného prostredia majú bentonitové horniny mimoriadny
význam. Sú využiteľné ako tesniace bariéry v multibariérovom systéme hlbinného
geologického úložiska (ďalej označenie HÚ) pre vysoko rádioaktívne odpady (ďalej
označenie RAO) a vyhoreté jadrové palivo (ďalej označenie VJP). Na území Slovenska
je niekoľko bentonitových ložísk stredoeurópskeho významu, ktoré by mohli nájsť využitie
pri ukladaní RAO a VJP v HÚ [1-4]. Použitie bentonitových prefabrikátov v úložisku
je predurčené ich

mineralogickými, eróznymi a reologickými vlastnosťami, priaznivým

adsorpčným a retardačným správaním sa ku iónovým formám ekotoxických rádionuklidov
vyskytujúcich sa v RAO a VJP [5-8].

S L O V A K
Jelšový potok
Kopernica
Dolná Ves

Banská Bystrica

Lieskovec

R E P U B L I C
Košice

Lastovce

BRATISLAVA

Obr. 1 Mapa Slovenskej republiky s vyznačením ložísk slovenských bentonitov [9]
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Z rádioekologického hľadiska je

90

Sr najnebezpečnejším rádioizotopom stroncia.

90

Sr

(T1/2 = 28,90 r) je pomerne mäkký beta žiarič (Eβmax = 0,546 MeV), ktorého dcérsky produkt
90

Y (T1/2

= 2,67 d) emituje tvrdé beta žiarenie (Eβmax = 2,28 MeV). Podľa Agentúry

životného prostredia USA (EPA) je rádioizotop

90

a je nevyhnutné dôsledné monitorovanie migrácie

Sr klasifikovaný ako ľudský karcinogén
90

Sr v biosfére. Z biologického hľadiska

sú izotopy stroncia a vápnika pre organizmus nerozlíšiteľné [10, 11].
V praxi závisí použiteľnosť bentonitových adsorbentov od rýchlosti priebehu
adsorpcie adsorbátu na príslušnom povrchu. Klasický model adsorpcie katiónov na ílových
mineráloch naznačuje, že adsorpcia nastáva v medzivrstvovom priestore pomocou
elektrostatických interakciií „outer-sphere“ komplexov. Outer-sphere komplexácia je veľmi
rýchly, okamžitý proces, ktorý je reverzibilný a adsorpcia nastáva len na povrchoch, ktoré
sú opačne nabité ako adsorbát. Tieto komplexy sa môžu vytvárať tiež na hranách častíc
ílových minerálov. Pri procese iónovej výmeny je dôležitá koncentrácia iónov v roztoku.
Kinetika tohoto procesu závisí od druhu a množstva anorganických a organických zložiek,
ako i náboja a polomeru daného iónu [12-14].
Čas potrebný na dosiahnutie adsorpčnej rovnováhy na povrchu rôznych adsorbentov
sa môže pohybovať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín [15-17].
Cieľom práce je štúdium vplyvu mineralogického zloženia adsorbentov bentonitu
z ložiska Jelšový potok a štandardov montmorilonitu (SAz-1 a STx-1) na adsorpčné
vlastnosti Sr(II).

Materiál a metódy
Rádioizotop stroncia

85

Sr (energia γ-žiarenia 0,514 MeV) sa použil ako stopovací

rádionuklid. Ako nosič pre označený roztok sa použil Sr(NO3)2, ktorý sa nariedil na vodné
roztoky s molárnymi koncentráciami 5×10-1, 1×10-1, 5×10-2, 1×10-2, 5×10-3, 1×10-3, 5×10-4,
1×10-4, 5×10-5, a 1×10-5 mol·dm-3.
Ako adsorbent sa študoval smektický bentonit z lokality Jelšový potok (ďalej
označenie J250) a minerálne štandardy SAz-1 (montmorillonit, Arizona, USA), STx-1
(montmorillonit, Texas, USA). Vzorky adsorbentov boli odobraté z veľkých, komerčných a
homogénnych

ložísk,

aby

reprezentovali

vybrané

zloženie

ťaženého

ložiska.

V experimente sa použili natrifikované formy vzorky s veľkosťou častíc <2 µm.

897

CHÉMIA

Tab. 1 Chemické zloženie vzoriek [%]
oxidy
kovov
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
FeO
MgO
MnO
Na2O
K 2O
TiO2
P 2O 5

J
61,25
22,51
1,82
2,53
0,23
3,18
0,018
0,11
1,24
0,19
0,03

vzorka
SAz-1
60,4
17,6
2,82
1,42
0,08
6,46
0,099
0,063
0,19
0,24
0,020

Tab. 2 Mineralogické zloženie vzoriek [%]

STx-1
70,1
16,0
1,59
0,65
0,15
3,69
0,009
0,27
0,078
0,22
0,026

minerálne
zloženie
smektit
kaolinit
illit
živce
kremeň
Opal-CT

J
88,3
2,4
0
5,8
2,7
0,8

vzorka
SAz-1
97,6
0
1,6
0,8
0
0

STx-1
69,4
0
0
0,3
0
30,3

Distribúcia strontnatých katiónov sa študovala vsádzkovou technikou v systéme
modelov rádioaktívne označený roztok a bentonit. Vzorky sa premiešavali s označeným
roztokom na mechanickej laboratórnej premiešavačke. Doba premiešavania tuhej a kvapalnej
fázy bola 120 min, následne sa vzorka centrifugovala 10 minút pri 6 000 otáčkach/min.
Zo supernatantu sa odobral 1 ml na meranie aktivity. Registrácia impulzov sa realizovala
detekčným systémom, studnicovou scintilačnou sondou NaI(Tl).

Výsledky a diskusia
Skúmané adsorbenty J, SAz-1 a STx-1 sa charakterizovali veličinou percenta
adsorpcie. Z nameraných hodnôt početností vzoriek supernatantu po premiešaní fáz
sme vypočítali hodnoty percenta adsorpcie použitím vzťahu:

R=

c0 − ceq
c0

× 100 =

a0 − a
a

× 100 [%]

[II.]

c0 – počiatočná koncentrácia stroncia v roztoku
ceq – rovnovážna koncentrácia stroncia v roztoku
a0 – počiatočná objemová aktivita roztoku
a – rovnovážna objemová aktivita roztoku

Závislosť percenta adsorpcie od koncentrácie označeného roztoku pre tri použité
adsorbenty sa vyjadrili graficky.
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Obr. 2 Závislosť percenta adsorpcie Sr(II) od koncentrácie označeného roztoku

Z priebehu závislosti R od c0(SrII) (Obr. 2) vyplýva, že najvyššie hodnoty R
sa dosahovali pri najnižších koncentráciách c0(SrII) a v celom koncentračnom intervale bola
závislosť nepriamo úmerná. Najvyššie hodnoty R (94 %) sa dosahovali pri adsorbente SAz-1
s podielom montmorillonitu 97,6 %. Adsorbent STx-1 preukázal porovnateľné adsorpčné
vlastnosti ako SAz-1 s vysokou hodnotou R (89 %), pričom podiel montmorilloitu bol iba
69,4 %. Pri bentonite Jelšový potok s podielom montmorillonitu 88,3 % sa dosiahlo R (71 %).
V koncentračnom intervale 5×10-5 až 1×10-3 mol·dm-3 bola hodnota R pre vzorku bentonitu
Jelšový potok v intervale (71 – 65 %), pre vzorku SAz-1 (94 – 89 %) a pre vzorku STx-1 (89
– 81 %). Medzi c0(SrII) 5×10-2 a 1×10-2 mol·dm-3 dochádzalo k výraznému poklesu hodnôt
percenta adsorpcie pre vzorku bentonitu Jelšový potok (33 %), pre vzorku SAz-1 (51 %)
a pre vzorku STx-1 (38 %). Pri najvyšších koncentráciách katiónov stroncia 5×10-2, 1×10-2
a 5×10-1 mol·dm-3 sa dosahovali najnižšie hodnoty R, a to pre vzorku bentonitu Jelšový potok
v intervale (8 – 0,5 %), pre vzorku SAz-1 (13 – 3 %) a pre vzorku STx-1 (10 – 2 %). Tento
pokles môže byť ovplyvnený hodnotou katiónovej výmennej kapacity príslušného adsorbenta
a postupným zaplnením vymeniteľných miest na jeho povrchu.

Záver
V práci sa študoval vplyv mineralogického zloženia adsorbentov na adsorpciu
katiónov stroncia na vzorkách slovenského bentonitu Jelšový potok a štandardoch
montmotillonitu SAz-1 a STx-1. Bol preukázaný vplyv mineralogického zloženia adsorbentov
na percento adsorpcie katiónov stroncia. Najvyššie hodnoty sa dosahovali pri vzorke SAz-1,
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ktorý má podiel montmorilonitu 97,6 %. Porovnateľné výsledky sa dosiahli aj pre vzorku
STx-1, ktorý má podiel montmorillonitu 69,4 %. Slovenský bentonit Jelšový potok preukázal
dobré adsorpčné správanie v porovnaní s montmorillonitovými štandardmi, a preto je
využiteľný pre multibariérový systém hlbinného geologického úložiska pre vysoko
rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo.
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Bratislava, SR, p. 926
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Charakterizácia a kategorizácia borievkových destilátov
využitím techniky LC-MS
Katarína Krčová, Jozef Marák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; krcova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Práca za zaoberá aplikáciou spojenia LC-MS pre charakterizáciu a kategorizáciu vybraných 7 druhov
borovičiek od rôznych slovenských výrobcov. Chromatografická separácia sa uskutočnila na kolóne Ascentis RP
C18 (100x2,1 mm; 5 µm). Bola použitá gradientová elúcia (voda: ACN). Pri analýzach bol využitý hmotnostný
spektrometer LC-IT-TOF MS s ESI ionizáciou, ktorá sa uskutočnila v pozitívnom aj negatívnom móde.
Pomocou softvéru MS-Xelerator ver.2.4 boli kategorizované jednotlivé druhy borovičiek.

Kľúčové slová: borievkové destiláty; LC-MS analýza; kategorizácia.

Úvod a formulácia cieľa
Destiláty môžeme charakterizovať ako nesladené alkoholické nápoje určené na priamu
konzumáciu. Z definície vyplýva, že destilátom je liehovina, ktorá má minimálny obsah
alkoholu 20 % (v/v) [1, 2]. Borovička sa zaraďuje do kategórie ovocných destilátov, kde
obsah alkoholu je 40 % (v/v) [3]. Borovičkou možno nazvať liehovinu, ktorá sa vyrába
aromatizovaním liehu, obilného destilátu alebo obilného brandy látkami získanými z bobúľ
borievky obyčajnej (Juniperus communis, L.). Do týchto destilátov možno pridávať rôzne
prírodné látky, ktoré zvýrazňujú chuť alebo vôňu, pričom musí byť zachovaná a rozlíšiteľná
chuť borievok [4]. Základnou surovinou pre výrobu borovičky je destilát z borievok.
Borovička má charakteristickú svetlú alebo svetlo zlatú farbu a chuťou je podobná džinu [5].
Podľa EÚ do kategórie borovičiek patria chránené značky- Slovenská borovička,
Spišská borovička, Slovenská borovička Juniperus, Liptovská borovička a Inovecká
borovička [6]. Ďalšie liehoviny aromatizované borievkami možno nájsť pod názvami
Ostfriesischer Korngenever, Geniévre Fladres Artois, Hasseltse jenever, Balegemse jenever,
Péket de Wallonie, Steinhäger, Plymouth Gin, Gin de Mahón [4]. Jednotlivé značky sa môžu
líšiť chuťou a vôňou, čo súvisí s mnohými faktormi ako sú druh borievky, použitý druh liehu,
výrobný postup, geografická poloha atď. [7].
V súčasnosti existuje len veľmi malý počet publikácii, ktoré sa venujú problematike
charakterizácie a identifikácie látok v borievkovom destiláte. V literatúre možno nájsť rôzne
stanovenia prchavých alebo polo-prchavých látok v dreve, ihličí či plodoch borievky
technikou GC-MS [8], ale veľmi malá pozornosť sa venuje analýze málo prchavých
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a neprchavých zlúčenín [7]. Použitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s
hmotnostou spektrometriou pre analýzu borievkových destilátov nebolo doteraz popísané.
Pre charakterizáciu látok v rôznych botanických druhoch borievky sa v súčasnosti
využíva viacero analytických metód ako sú spektrofotometria [9], vysokoúčinná kvapalinová
chromatografia (HPLC) [10] alebo fluorescenčná spektroskopia (FlS) [7]. Modnicki a kol. vo
svojej práci popisujú spektrofotometrické stanovenie fenolových zlúčenín v borievke
obyčajnej z rôznych geografických území Poľska [9]. V ďalšej práci boli stanovené
flavonoidy a biflavonoidy v borievke obyčajnej pomocou HPLC metódy [10]. Stanovenie
tokoferolov v ihličí borievky obyčajnej popísali Szymańska a kol. [11]. Flavonoidy spolu
so seskviterpénmi spektrofotometricky stanovili v borievke Núñez a spol. [12]. Jednou
z možností charakterizácie a kategorizácie borievkových destilátov je aj využitie spojenia
techník vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s vysokocitlivými a selektívnymi
technikami hmotnostnej spektrometrie.
Kombinácia kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS)
alebo kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS)
sa ukázala ako veľmi účinný nástroj pri analýze potravín predovšetkým v otázkach kontroly
ich kvality. Navyše, možnosť inštrumentácie MS/MS alebo MSn umožňuje získať detailnejšie
informácie o štruktúre analytu, čo bežne využívané detekčné techniky neumožňujú (vo
väčšine prípadov poskytuje MS technika súčasne aj informáciu o molekulovej hmotnosti
analytu). LC-MS spojenie tiež poskytuje dôležité informácie o štruktúre cieľových alebo
neznámych zlúčenín priamo v analyzovanej matrici, pričom v niektorých prípadoch môže
spojenie týchto dvoch techník poskytnúť úplnú analýzu štruktúry bez zdĺhavého procesu
izolácie cieľových analytov [13].
Cieľom tejto práce bolo štúdium možností využitia HPLC-MSn metódy na
charakterizáciu a kategorizáciu borievkových destilátov (borovičiek) pochádzajúcich od
rôznych slovenských výrobcov.

Materiál a metódy
HPLC-MS analýzy boli získané použitím prístroja LCMS-IT-TOFTM analyzátor
(Shimadzu, Kyoto, Japonsko), ktorý bol vybavený ESI ionizáciou. Použitý MS analyzátor je
kombináciou technológie iónovej pasce s analyzátorom doby letu, čo umožňuje vykonávať
vysoko citlivé a presné MSn analýzy, pričom sa dosahuje vysoké rozlíšenie jednotlivých
iónov [14]. Chromatografická separácia bola uskutočnená na kolóne Ascentis C18
(100x2,1 mm; 5 µm), (Sigma- Aldrich, Steinheim, Nemecko). Bola použitá gradientová elúcia
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(voda: acetonitril), pričom prietoková rýchlosť bola nastavená na 0,2 ml/min a použitý
gradient bol nastavený nasledovne 0-1 min.: 10% ACN; 1-6 min.: 10-90 % ACN; 6,01-12
min. 10 % ACN. Kolóna bola vyhrievaná na 40 °C, pričom MS/MS analýzy boli uskutočnené
automatickým zberom dát v rozsahu 50-1000 m/z v pozitívnom aj v negatívnom móde.
Injektovaný objem vzorky bol 20 µl.
Nastavenie MS spektometra, zber a vyhodnocovanie dát sa uskutočnilo použitím
softvéru LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu). Na porovnanie profilov jednotlivých
borievkových destilátov bol použitý softvér MS-Xelerator ver.2.4 (MSMetrix, Maarssen,
Holandsko).
Na prípravu roztokov bola použitá voda určená pre LC-MS analýzy a acetonitril pre LC-MS
(Merck, Darmstadt, Nemecko).
Vzorky: V práci bolo použitých 7 vybraných druhov borovičiek od rôznych výrobcov (viď
Tab.1) získaných v lokálnom supermarkete.

Tab.1 Vybrané druhy borovičiek analyzované v tejto práci.
Názov

Výrobca

Slovenská
borovička
Inovecká
borovička

St. Nicolaus,
Lipt.Mikuláš
St. Nicolaus,
Lipt.Mikuláš

Spiš original
borovička
Original spišská
borovička zo
Spiša
Spišská
borovička
Slovenská
borovička
Koniferum
Spišská
borovička

Krajina pôvodu

Rok výroby

% alkoholu

Slovensko

2009

40

Slovensko

2009

38

Gas família,
St.Ľubovňa

Gurley s.r.o.
Old Herold,
Trenčín
Old Herold,
Trenčín
Old Herold
pre Fruconu

Zloženie
lieh, borovičkový destilát

Slovensko

2009

40

jemný lieh, borievkový
destilát,
borievkový
bonifikátor,
cukrový
sirup,
farbivo
E15a,
vetvička borievky

Slovensko

2009

40

lieh, borovičkový destilát,
cukor, plod borievky

Slovensko

2008

40

-

Slovensko

2009

38

-

Slovensko

2009

40

-

Výsledky a diskusia
Dôležitou časťou tejto práce bolo nájsť optimálne podmienky pre HPLC separáciu a
následnú hmotnostne- spektrometrickú detekciu jednotlivých vybraných druhov borovičiek.
Podmienky separácie sú uvedené v časti materiál a metódy. HPLC-MSn merania boli
uskutočnené v oboch ionizačných módoch, pričom čas analýzy bol 12 minút.
Na

základe

získaných

chromatografických

záznamov

možno

jednoznačne
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charakterizovať a klasifikovať vybrané druhy borovičiek podľa jednotlivých výrobcov (Obr.
1-3). Navyše získané chromatogramy významne poukazujú na odlišné zloženia jednotlivých
borievkových destilátov, čo je vo veľkej miere spôsobené predovšetkým geografickou
polohou, spôsobom spracovania, druhom použitého liehu pri výrobnom procese alebo
pridávaním rôznych potravinárskych aditív, za účelom zvýraznenia senzorických vlastností
borovičky. Klasifikácia jednotlivých druhov borovičiek sa uskutočnila pomocou softvéru MSXelerator ver.2.4. Spracovaním dát sa získali 2D záznamy profilov jednotlivých vzoriek
borovičiek. Upravené 2D záznamy výrazne eliminujú šum a zároveň zobrazujú najdôležitejšie
ióny prítomné vo vzorke (Obr. 4).

(a)

(b)

Obr. 1 LC-MS záznam analýzy borovičky: (a) vzorka č. 9, (b) vzorka č. 41

Obr. 2 Extrahované iónové chromatogramy získané LC-MS analýzou borovičky (vzorka č.9)
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Obr. 3 Extrahované iónové chromatogramy získané LC-MS analýzou borovičky (vzorka č.41)

(a)

(b)
Obr 4 2D záznamy získané LC-MS analýzami borovičiek (a) vzorka č. 9, (b) vzorka č. 41

Záver
Táto práca bola zameraná na využitie LC-MS spojenia pre charakterizáciu
a kategorizáciu jednotlivých druhov borovičiek od vybraných slovenských výrobcov. Na
jednotlivé analýzy bol použitý LC-ESI-IT-TOF MS analyzátor. Zo získaných LC-MS analýz
jednotlivých vzoriek borovičiek bola uskutočnená ich následná klasifikácia. Na základe
získaných výsledkov môžeme konštatovať, že LC-MS technika je efektívnym prostriedkom
pri charakterizácii a kategorizácii potravinárskych produktov. V práci sú tiež uvedené výhody
LC-ESI-IT-TOF MS analyzátora pri charakterizácii a klasifikácii rôznych druhov borovičky.
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Chirálne dioxidokomplexy vanádu(V) so Schiffovými bázami
Lukáš Krivosudský, Peter Schwendt
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; krivosudskyl@fns.uniba

Abstrakt
Práca sa zaoberá prípravou a štruktúrnou charakterizáciou troch nových dioxidokomplexov vanádu(V)
so Schiffovými bázami: [N(CH2CH2CH2CH3)4][VO2(N-salicyliden-L-valináto] (1), [N(CH2CH2CH2CH3)4]
[VO2(N-salicyliden-L-leucináto] (2) a [N(CH2CH2CH2CH3)4][VO2(N-salicyliden-L-izoleucináto] (3). Využitím
51
V NMR spektroskopie sa sledovalo správanie komplexov v rôznych rozpúšťadlách významných z hľadiska
budúceho štúdia ich katalytických vlastností. Vďaka mimoriadnej stabilite komplexov v acetonitrilovom roztoku
bolo možné stanoviť špecifickú optickú otáčavosť látok a boli zmerané ECD spektrá, pričom sa potvrdilo, že
pripravené látky sú homochirálne. Štruktúry látok 1, 2 a 3 boli potvrdené RTG štruktúrnou analýzou.

Kľúčové slová: dioxidokomplexy vanádu(V); Schiffove bázy; chiralita.

Úvod a formulácia cieľa
Asymetrická katalýza komplexmi prechodných kovov je v súčasnosti v centre
pozornosti chemického výskumu a v posledných rokoch sa v tejto oblasti dosiahlo mnoho
prelomových objavov. V roku 2001 bola udelená Nobelova cena za chémiu prof. K. Barry
Sharplessovi „za jeho prácu na chirálne katalyzovaných oxidačných reakciách“ [1]. V roku
1977 publikoval so svojimi spolupracovníkmi prácu zaoberajúcu sa veľmi sľubnou
asymetrickou

katalýzou

využívajúcou

komplexy

vanádu.

Asymetrickou

oxidáciou

alylalkoholov využitím komplexu [VO(acac)2] s chirálnou hydroxámovou kyselinou ako
katalyzátora a terc-butylhydroperoxidu ako oxidačného činidla boli pripravené opticky
aktívne epoxidy [2]. Od tejto doby došlo v oblasti katalýzy pomocou zlúčenín vanádu
k značnému pokroku. Na Obr. 1 sú schematicky znázornené reakcie, ktoré sú katalyzované
zlúčeninami vanádu v oxidačných stavoch +IV a +V. Pri reakciách sa ako oxidačné činidlo
používajú alkylhydroperoxidy alebo peroxid vodíka, ktorý je v súčasnosti uprednostňovaný
z environmentálneho hľadiska. Konečným oxidačným činidlom v reakciách sú príslušné
peroxidokomplexy vanádu(V) [3].
Ukazuje sa, že komplexy vanádu s tridentátnymi Schiffovými bázami sú veľmi účinné
katalyzátory uvedených reakcií [3, 4, 5]. Našim cieľom bola príprava nových chirálnych
oxidokomplexov vanádu(V) so Schiffovými bázami, ktoré vznikajú kondenzáciou
salicylaldehydu a aminokyseliny v prítomnosti bázy (Obr. 2).
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Obr. 1 Typické oxidačné reakcie, v ktorých vystupujú zlúčeniny vanádu.
Ln (n = 3 alebo 4) je organický ligand alebo molekula rozpúšťadla.

Pripravené látky budú štruktúrne a spektrálne charakterizované a budeme študovať ich
správanie v roztokoch pomocou

51

V NMR spektroskopie. V budúcnosti ich budeme testovať

na katalytickú účinnosť.
R
H2N

O

+
OH

R

O

O
OH

N
B

-

O

O

-

+

H2O

Obr. 2 Reakciou salicylaldehydu s aminokyselinou v prítomnosti
bázy (B−) vzniká príslušná Schiffova báza.

Pri príprave takýchto komplexov sa najčastejšie vychádza zo zlúčeniny vanádu(IV)
(napr. [VO(acac)2] alebo VOSO4), ku ktorej sa pridá ligand a postupnou oxidáciou vzdušným
kyslíkom po niekoľkých dňoch až týždňoch kryštalizácie vznikajú príslušné komplexy
vanádu(V). Ak sa na začiatku syntézy vychádza zo zlúčeniny vanádu(V), často sa pozoruje
redukcia vanádu a požadované produkty sa nedajú izolovať. Našim cieľom bolo
zoptimalizovať postup prípravy tak, aby bolo možné vychádzať priamo z V2O5.

Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli dodané z komerčných zdrojov a boli použité bez ďalšej
úpravy. V2O5 bol pripravený termickým rozkladom NH4VO3 pri 500 °C. Vanád(V) bol
stanovený gravimetricky na V2O5. Obsah C, H a N bol stanovený na prístroji CHN analyser
Vario MICRO cube. Infračervené spektrá boli merané v nujolovej suspenzii v oblasti 400 –
4000 cm–1 na spektrometri Nicolet 6700 FTIR. 1H NMR spektrá boli merané na prístroji
Varian Gemini (300 MHz) v CDCl3 s interným štandardom TMS,

51

V NMR spektrá boli
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merané pri 5 °C s externým štandardom VOCl3. Špecifická optická otáčavosť bola meraná
v CH3CN roztokoch 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. ECD a UVVIS spektrá boli namerané na prístroji JASCO J-815 CD Spectrometer v CH3CN roztokoch
s koncentráciou 10−4 mol·dm−3 v 1 cm kyvete pri laboratórnej teplote. Difrakčné dáta pre RTG
štruktúrnu analýzu boli namerané na prístroji Nonius KappaCCD pri 150K (žiarenie MoKα).

Syntéza [N(CH2CH2CH2CH3)4][VO2(L)]

L = N-salicyliden-L-valináto (1)
N-salicyliden-L-leucináto (2)
N-salicyliden-L-izoleucináto (3)

K 5 ml acetónu sa pridá príslušná L-aminokyselina (1,64 mmol; L-valín 0,192 g, Lleucín 0,215 g, L-izoleucín 0,215 g) a 40 % [N(CH2CH2CH2CH3)4]OH (1,64 mmol, 0,2 ml)
a zmes sa mieša do úplného rozpustenia aminokyseliny. Salicylaldehyd (1,64 mmol, 0,177 ml)
sa rozpustí v 5 ml terc-butylalkoholu a tento roztok sa pridá k prvému roztoku. Zmes sa mieša
pri laboratórnej teplote 1 hodinu. K V2O5 (0,15 g, 0,82 mmol) sa pridá 40 %
[N(CH2CH2CH2CH3)4]OH (1,64 mmol, 0,2 ml) a zmes sa mieša, po úplnom rozpustení (asi 1
hodina) sa k roztoku pridá 5 ml acetónu a vzniknutý roztok sa pridá k prvému roztoku. Po 30
minútach miešania sa roztok odparí na rotačnej vákuovej odparovačke na objem 3 – 5 ml,
k roztoku sa pridá 5 ml vody a roztok sa nechá kryštalizovať pri laboratórnej teplote. Po
niekoľkých minútach až hodinách z roztoku kryštalizujú žlté kryštály príslušného komplexu.
Zloženie pripravených látok bolo potvrdené elementárnymi analýzami a 1H NMR
spektroskopiou.

Výsledky a diskusia
Uvedený spôsob prípravy látok 1, 2 a 3 sa ukázal ako efektívny a rýchly, pričom
z roztokov kryštalizovali veľmi dobre vyvinuté kryštály. Zistili sme, že pri použití uvedenej
kombinácie rozpúšťadiel nedochádza k redukcii vanádu. Je potrebné zdôrazniť, že použitie
terc-butanolu je kľúčové pre prípravu kryštálov optimálnej kvality.
V infračervených spektrách látok 1, 2 a 3 sa okrem vibrácií prislúchajúcich
organickému ligandu nachádzajú aj dva veľmi silné pásy pri 916 a 938 cm−1, ktoré sú
charakteristické pre cis-{VO2} usporiadanie atómov.
Látky 1,

2

a3

kryštalizujú

v enantiomorfnej

priestorovej grupe P212121

v ortorombickej sústave a sú izoštruktúrne. Na Obr. 3 sú znázornené štruktúry príslušných
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aniónov. Je zaujímavé, že hoci tieto látky kryštalizovali z vodného prostredia a anióny
obsahujú 5 akceptorov vodíkových väzieb, molekuly vody sa v kryštálovej štruktúre
nenachádzajú, nie sú tu teda prítomné ani klasické vodíkové väzby, v štruktúre sa nachádzajú
len slabé interakcie typu C−H···O. Aromatické zvyšky ligandov nevytvárajú π-π interakcie.
Látky 2 a 3 sú prvé štruktúrne charakterizované komplexy vanádu(V) s danými ligandmi.

(a)

(b)

(c)

Obr. 3 Štruktúry aniónov (1) [VO2(N-salicyliden-L-valináto)]− (a), (2) [VO2(N-salicyliden-L-leucináto)]−
(b) a (3) [VO2(N-salicyliden-L-izoleucináto)]− (c).
51

V NMR spektrá roztokov pripravených komplexov boli merané v rôznych

rozpúšťadlách pri koncentrácii c[V(V)] = 5·10−3 mol·dm−3 (Tab. 1).

CHCl3 a CH2Cl2 sú

najvhodnejšie rozpúšťadlá pre enantioselektívnu oxidáciu prochirálnych sulfidov na sulfoxidy
[5], CH3CN sa často používa pri diastereoselektívnych epoxidáciách [6]. Vo všetkých
prípadoch sa v spektrách nachádzal jeden dominantný signál, ktorý môžeme priradiť
príslušnému komplexu vanádu(V). Vo všetkých rozpúšťadlách okrem acetonitrilu sme však
pozorovali aj čiastočný rozklad komplexov.
Tab. 1 Signály v 51V NMR spektrách komplexov 1, 2 a 3 a ich priradenie*.
Rozpúšťadlo

1

2

3

H 2O

− 540,2 (96,2%)
− 560,6 (3,8%, H2VO4−)

− 541,7 (85,3%)
− 560,5 (9,3%, H2VO4−)
− 573,7 (3,2% H2V2O72−)
− 578,2 (2,3%, V4O124− ?)

− 541,1 (92,3%)
− 561,0 (6,1%, H2VO4−)
−573,2 (1,6%, H2V2O72−)

CH3CN

− 537, 7 (100 %)

− 538,5 (100%)

− 538,1 (100%)

CHCl3

− 530,3 (98,3%)
− 572,1 (1,7%)

− 536,0 (95,2%)
− 575,1 (4,8%)

CH2Cl2

− 532,8 (99%)
− 571,1 (1%)

− 534,8 (98,3%)
− 562,8 (1,7%)

− 535,6 (96%)
− 571,9 (4%)
− 534 (97,1%)
− 560,5 (1,5%)
− 591,1 (1,4%)

* Zvýraznený je chemický posun hlavnej častice, údaje sú uvádzané v ppm.
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Kvôli

nedostatku

informácií

v literatúre

o priradeniach

signálov v nevodných

rozpúšťadlách sme tieto látky nevedeli identifikovať. Keďže látky 1, 2 a 3 sa od seba len málo
odlišujú a koordinačná sféra okolo atómu vanádu je vo všetkých komplexoch rovnaká,
chemické posuny sa od seba odlišujú len nepatrne.
Pomocou

51

V NMR spektroskopie sme ďalej zistili, že pripravené komplexy sa

v acetonitrilovom roztoku pri 5 °C ani po 48 hodinách nerozkladajú, zatiaľ čo vo vode
postupne narastá podiel rozkladných produktov. V CHCl3 a CH2Cl2 roztokoch dochádza po
niekoľkých hodinách k zmene farby zo žltej na hnedú, hnedozelenú až modrú, čo naznačuje
možnú redukciu V(V)→V(IV).
Chiroptické vlastnosti pripravených látok sme sledovali v acetonitrilových roztokoch.
Ako je vidno v Tab. 2 a na Obr. 4, potvrdilo sa, že látky 1, 2 a 3 sú homochirálne. V UV-VIS
spektrách (Obr. 5) sa nachádzajú dva pásy prislúchajúce π→π* prechodom v molekule
ligandu v ultrafialovej oblasti a jeden pás s maximom pri 370 nm, ktorý prislúcha LMCT
prechodu a zapríčiňuje svetložlté sfarbenie komplexov.

Tab. 2 Polarimetrická analýza komplexov 1, 2 a 3.
Látka

1

2

3

− 172,5

− 126,7

− 182,5

Špecifická optická otáčavosť

[α ]20D

[°·cm3·dm−1·g−1]

Obr. 4 ECD spektrá látok 1, 2 a 3.
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Obr. 5 UV-VIS spektrá látok 1, 2 a 3.

Záver
Boli pripravené tri nové dioxidokomplexy vanádu(V) so Schiffovými bázami
pripravenými kondenzáciou salicylaldehydu s L-valínom, L-leucínom a L-izoleucínom. Tieto
látky boli štruktúrne charakterizované pomocou infračervenej spektroskopie a RTG
štruktúrnej analýzy, boli zmerané chiroptické parametre látok (špecifická optická otáčavosť,
ECD spektrá) a sledovali sme správanie týchto komplexov v rôznych rozpúšťadlách pomocou
51

V NMR spektroskopie, ktoré sú významné z hľadiska budúceho testovania komplexov na

katalytickú účinnosť v oxidačných reakciách, pričom sme zistili, že v acetonitrilovom roztoku
sú komplexy dlhodobo stabilné.
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Charakterizácia substrátu metyltransferázy Hma
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Abstrakt
Bunková stena pôvodcu tuberkulózy – patogénnej baktérie Mycobacterium tuberculosis – je dôležitá
nielen pre prežitie tohto mikroorganizmu, ale aj jeho virulenciu. Významnú zložku mykobakteriálnej bunkovej
steny predstavujú mykolové kyseliny – α-alkyl, β-hydroxy C60 – C90 dlhé mastné kyseliny, ktoré môžu
obsahovať rôzne funkčné skupiny. Bolo dokázané, že modifikácie reťazca mykolových kyselín M. tuberculosis
vo forme cyklopropánových a oxygenovaných funkčných skupín zohrávajú úlohu v interakcii tohto patogéna
s imunitným systémom hostiteľa. Naša práca je zameraná na štúdium S-adenozylmetionín závislej
metyltransferázy Hma, ktorej aktivita je nevyhnutná pre syntézu oxygenovaných mykolových kyselín v M.
tuberculosis. Spôsob, akým dochádza k naviazaniu funkčných skupín na mykolové kyseliny, ako aj charakter
substrátu tejto metyltransferázy dodnes neboli objasnené. Pomocou in vitro systému, v ktorom sme využili
lyzáty kmeňa Corynebacterium glutamicum – baktérie príbuznej mykobaktériám sme ukázali, že Hma
pravdepodobne katalyzuje metyláciu substrátu s dvojitou väzbou.

Kľúčové slová: mykobaktérie; mykolové kyseliny; metyltransferáza.
Úvod a formulácia cieľa
Mykobaktérie sú grampozitívne baktérie, ktoré sa vyznačujú nezvyčajne hrubou,
hydrofóbnou bunkovou stenou, ktorá im zabezpečuje prirodzenú rezistenciu voči kyselinám,
zásadám, dezinfekčným činidlám a bežne používaným antibakteriálnym liečivám [1]. Aj
z tohto dôvodu je liečba ochorení zapríčinených patogénnymi mykobaktériami náročná.
Tuberkulóza, ktorú spôsobuje patogénny druh Mycobacterium tuberculosis, si aj v súčasnosti
vyžaduje komplikovanú terapiu pomocou viacerých antituberkulotík, ktoré sa často vyznačujú
závažnými vedľajšími účinkami, po dobu 6 až 9 mesiacov [2]. Znepokojujúci je aj čoraz
častejší výskyt kmeňov tohto patogéna, ktoré sú rezistentné na viaceré antituberkulotiká [2].
V súvislosti so závažnosťou tuberkulózy je zaujímavé, že M. tuberculosis na rozdiel od
väčšiny patogénov neprodukuje žiaden toxín. Väčšina mykobakteriálnych druhov navyše
predstavuje nepatogénne environmentálne baktérie. Aký je teda rozdiel medzi patogénnymi
a nepatogénnymi mykobakteriálnymi kmeňmi? Výsledky doterajšieho výskumu naznačujú, že
jednými zo zložiek podmieňujúcich virulenciu M. tuberculosis sú lipidy na povrchu tejto
baktérie [3].
Pre mykobaktérie sú charakteristické tzv. mykolové kyseliny – dlhé α-alkyl, βhydroxy mastné kyseliny, ktoré predstavujú až 40 – 60 % hmoty bunkovej steny [1] a ich
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prítomnosť je pre viabilitu mykobakteriálnej bunky esenciálna [4]. Mykolové kyseliny môžu
mať na svojom hlavnom, tzv. meromykolátovom reťazci naviazané rôzne funkčné skupiny, na
základe čoho ich rozdeľujeme na niekoľko typov [5]. Každý mykobakteriálny druh produkuje
určitú kombináciu rôznych typov mykolových kyselín. Napríklad, M. tuberculosis syntetizuje
α-mykoláty s cyklopropánovými kruhmi, metoxy- a ketomykoláty a nepatogénny druh M.
smegmatis syntetizuje α- a α'-mykoláty s dvojitými väzbami a epoxymykoláty (Obr. 1).
A
α-mykoláty

B
metoxymykoláty

α-mykoláty

α'-mykoláty
ketomykoláty

epoxymykoláty

Obr. 1 Mykolové kyseliny – (A) v Mycobacterium tuberculosis, (B) v Mycobacterium smegmatis

Ukázalo sa, že vo virulencii M. tuberculosis zohrávajú dôležitú úlohu práve
cyklopropánové a oxygenované funkčné skupiny viazané na mykolátoch [6-8]. Mykolové
kyseliny sú syntetizované zložitou kooperáciou dvoch syntáz mastných kyselín, tzv. FAS
systémov – FASI a FASII [5]. Ešte stále nie je jasné, v ktorej fáze tohto procesu dochádza
k naviazaniu charakteristických funkčných skupín na meromykolátový reťazec, ani aký je
charakter jednotlivých intemediátov. Všetky doteraz identifikované enzýmy, ktoré katalyzujú
modifikácie na meromykolátovom reťazci mykolátov M. tuberculosis patria do skupiny Sadenozylmetionín (SAM) závislých metyltransferáz. Našu pozornosť upútala metyltransferáza
Hma kódovaná génom rv0642c. Bolo dokázané, že prerušenie génu rv0642c v M. tuberculosis
má za následok stratu schopnosti tejto baktérie syntetizovať obidva typy oxygenovaných
mykolátov – metoxy- aj keto- [9], pričom heterológna produkcia Hma v nepatogénnom kmeni
M. smegmatis vedie k syntéze mykolátov s hydroxylovou skupinou a metylovou skupinou na
vedľajšom uhlíku [10]. Predpokladá sa, že v M. tuberculosis je táto hydroxylová skupina
následne metylovaná za vzniku metoxyskupiny, alebo oxidovaná, pričom vzniká produkt
s ketoskupinou (Obr. 2). Prerušenie, resp. heterológna expresia génu rv0642c však neposkytli
jednoznačné informácie o charaktere substrátu metyltransferázy Hma. V kmeňoch M.
tuberculosis ∆hma bola identifikovaná akumulácia niekoľkých foriem mykolových kyselín,
ktoré by mohli predstavovať substrát Hma, ako napr. mykolové kyseliny s dvojitou väzbou,
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respektíve mykoláty obsahujúce epoxyskupinu [9]. Uvedené formy mykolátov sa nachádzajú
taktiež v M. smegmatis, ktorá navyše obsahuje ďalšie modifikácie mykolových kyselín.
?

keto-

metoxy-

Obr. 2 Predpokladaná schéma biosyntézy oxygenovaných mykolátov v M. tuberculosis

V našej práci sme preto aktivitu Hma študovali v in vitro systéme, v ktorom sme ako
zdroj potenciálneho substrátu využili lyzáty bakteriálneho kmeňa Corynebacterium
glutamicum. Využili sme pri tom skutočnosť, že korynebaktérie patria spoločne
s mykobaktériami do podradu Corynebacterineae a vyznačujú sa produkciou mastných
kyselín podobných mykolátom. Korynomykoláty sú však kratšie, pričom obsahujú nasýtené
alebo nenasýtené uhľovodíkové reťazce bez prídavných funkčných skupín. Cieľom našej
práce bolo zistiť, či metyltransferáza Hma katalyzuje metyláciu týchto substrátov.

Materiál a metódy
Kultivácia baktérií: Štandardný kmeň M. smegmatis mc2155 sme pestovali v LB
médiu (Invitrogen) pri teplote 37°C. Kmeň C. glutamicum ATCC13032 bol kultivovaný v
rovnakých podmienkach v BHI médiu (Difco). Kmeň E. coli BL21(DE3)pLysS pET15b-hma
([11]; dar od Dr. M. Daffé, IPBS, Toulouse, Francúzsko) sme pestovali v LB médiu pri 37°C.
Keď kultúra dosiahla hodnotu OD600 0,5 – 0,9, produkciu rekombinantného proteínu Hma
sme indukovali pridaním IPTG (Duchefa) vo výslednej koncentrácii 0,4mM. Indukované
bunky boli kultivované 4h na 30°C. Kmeň M. smegmatis mc2155 pJAM-hma (Korduláková
a Jackson, nepublikované výlsedky) sme inkubovali v minimálnom médiu MM63 [12] pri
37°C, kým hodnota OD600 nedosiahla 0,4 – 0,6. Následne sme pridali induktor acetamid
(Sigma) vo výslednej koncentrácii 0,2 % a kultúru ďalej inkubovali 9 h pri 30°C.
Izolácia proteínu Hma: Rekombinantný proteín Hma sme izolovali afinitnou
chromatografiou z buniek kmeňov E. coli BL21(DE3)pLysS pET15b-hma, ako aj M.
smegmatis mc2155 pJAM-hma. Bunkové pelety (8 g mokrej váhy) sme suspendovali v 50mM
Tris-HCl, pH=6,8 a sonikovali na prístroji Soniprep 150 (Sanyo) (10 cyklov, 60 s pulz, 90
s chladenie pre M. smegmatis a 10 cyklov, 20 s pulz, 60 s chladenie pre E. coli). Sonikáty sme
centrifugovali 10 min pri 10 000 x g, 4°C a výsledný supernatant sme pri izolácii využili ako
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zdroj Hma proteínu. Uvedenú frakciu sme 1h pri 6°C miešali spolu s 3 ml premytej
chromatografickej náplne (TalonTM, Clontech) a po odobratí supernatantu s nenaviazanými
proteínmi sme náplň premyli 40 ml vyššie uvedeného tlmivého roztoku. Naviazaný proteín
sme z premytej náplne eluovali roztokmi imidazolu s koncentráciou 10, 50 a 300mM. Priebeh
izolácie sme analyzovali pomocou SDS-PAGE, pričom frakcie obsahujúce izolovaný proteín
sme spojili a koncentrovali pomocou filtra Amicon Ultra-4 (Millipore). Koncentrovanú
vzorku sme odsolili použitím PD-10 kolóny (GE Healthcare) podľa manuálu dodávateľa.
Príprava bunkových lyzátov: 1,5 g bunkového peletu (mokrá váha) M. smegmatis
mc2155 a C. glutamicum ATCC13032 sme suspendovali v 2 ml 50mM Tris-HCl, pH=6,8
a sonikovali (10 cyklov, 60 s pulz, 90 s chladenie).
In vitro reakcie, derivatizácia a analýza produktov: Reakčná zmes obsahovala 0,125
µCi S-adenozyl-[metyl-14C]-metionínu (GE Healthcare), 50 µg proteínu Hma izolovaného
z produkčných kmeňov E. coli, resp. M. smegmatis a ako zdroj substrátu 1 mg proteínov
bunkových lyzátov kmeňov M. smegmatis mc2155, resp. C. glutamicum ATCC13032. Objem
reakčnej zmesi bol doplnený 50mM Tris-HCl, pH=6,8 do 200 µl. Po dvojhodinovej inkubácii
vo vodnom kúpeli pri 37°C sme reakcie zastavili pridaním 1 ml 15% hydroxidu
tetrabutylamónneho (Sigma) a nasledovala inkubácia cez noc pri 100°C. Nasledujúci deň sme
k zmesi pridali 1,5 ml dichlórmetánu, 150 µl jodometánu a 1 ml vody a inkubovali 4 h za
stáleho miešania na rotátore pri laboratórnej teplote. Vzorky sme následne centrifugovali (320
x g, 5 min), vodnú fázu sme odobrali a organickú fázu dvakrát premyli vodou. Prečistenú
organickú fázu sme vysušili pod prúdom dusíka a zo získaného peletu sme metylestery
mastných/mykolových kyselín extrahovali pomocou 2 ml dietyléteru. Extrakty sme odobrali,
vysušili a suspendovali v zmesi chloroform: metanol (2: 1). Polovicu suspenzie sme naniesli
na chromatografickú platňu Silica gel 60, F254 (Merck) a chromatogram sme nechali trikrát
vyvíjať v zmesi n-hexán: etylacetát (95: 5) a po vysušení 5 dní exponovať na film BIOMAXMR1 (Kodak).

Výsledky a diskusia
Proteín Hma sme produkovali v kmeňoch E. coli BL21(DE3)pLysS pET15b-hma a M.
smegmatis mc2155 pJAM-hma, ktoré umožňujú IPTG, respektíve acetamidom indukovateľnú
produkciu rekombinantného proteínu nesúceho C-terminálny histidínový chvostík. V oboch
prípadoch sa nám podarilo produkovať solubilný proteín lokalizovaný v 10 000 x g
supernatante príslušného bunkového lyzátu. Tieto frakcie sme preto využili na izoláciu
proteínu Hma afinitnou chromatografiou. Proteín naviazaný na chromatografickú náplň sme

917

CHÉMIA

eluovali roztokmi so zvyšujúcou sa koncentráciou imidazolu a priebeh izolácie sme sledovali
pomocou SDS-PAGE (Obr. 3). Vybrané frakcie sme koncentrovali a následne odsolili.
A

1

2

3
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15
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Obr. 3 SDS-PAGE analýza priebehu izolácie rekombinantného proteínu Hma – (A) z M. smegmatis mc2155
pJAM-hma, (B) z E. coli BL21(DE3)pLysS pET15b-hma. Gély boli farbené pomocou Coomassie Brilliant Blue
R-250. Dráhy: (1) štandard molekulových hmotností; (2) lyzát príslušného kmeňa; (3) 10 000 x g supernatant
lyzátu; (4) frakcia obsahujúca nenaviazané proteíny; (5) premytie; frakcie eluované (6,7) 10mM, (8) 50mM a
(9,10) 300mM imidazolom.

Proteín izolovaný z oboch kmeňov sme následne využili v in vitro reakciách,
v ktorých sme ako zdroj potenciálneho substrátu Hma použili bunkové lyzáty kmeňov M.
smegmatis, resp. C. glutamicum a ako donor metylovej skupiny [14C]-SAM. Reakčné
produkty sme saponifikovali, metylovali a výsledné deriváty mastných/mykolových kyselín
sme extrahovali pomocou dietyléteru. Metylestery mastných/mykolových kyselín sme
analyzovali pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) (Obr. 4).
A

B

C

α
α'
keto
epoxy

hydroxy

Hma (E. coli)
Hma (M. smegmatis)

-

+
-

+

-

+
-

+

Obr. 4 Autorádiogram TLC analýzy produktov in vitro reakcií, ktoré obsahovali [14C]-SAM, proteín Hma
izolovaný z produkčných kmeňov E. coli, resp. M.smegmatis a lyzát kmeňa (A) M. smegmatis mc2155, (B) C.
glutamicum ATCC13032. (C) Kontrola migrácie produktov – metylestery mykolových kyselín z kmeňa M.
smegmatis mc2155 pJAM2-hma značené [14C]-acetátom.

Pozorovali sme, že v reakciách, v ktorých je prítomný lyzát kmeňa M. smegmatis,
vedie pridanie proteínu Hma k produkcii metylovaných produktov, ktoré migrujú v oblasti
oxygenovaných mykolových kyselín. Tieto produkty sme nepozorovali v kontrolnej reakcii,
ktorá neobsahovala frakciu izolovaného proteínu Hma (Obr. 4A). Je teda zrejmé, že
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metyltransferáza Hma dokáže využívať substráty nachádzajúce sa v kmeni M. smegmatis aj
v in vitro podmiekach. Uvedené výsledky zároveň potvrdzujú, že izolovaný proteín Hma je
v oboch prípadoch aktívny. V reakciách, v ktorých sme ako zdroj potencionálneho substrátu
využili lyzát kmeňa C. glutamicum, sme taktiež pozorovali produkciu metylovaných
produktov, ktorých syntéza bola závislá od prítomnosti izolovaného proteínu Hma (Obr. 4B).
Tieto produkty však migrovali v oblasti hydroxymykolátov, čo naznačuje, že v C. glutamicum
existuje substrát pre Hma, avšak produkt reakcie katalyzovanej touto metyltransferázou
pravdepodobne nie je následne oxidovaný, ako je tomu v M. smegmatis, resp. v M.
tuberculosis. Nakoľko jedinými modifikáciami na mykolátoch C. glutamicum sú nenasýtené
väzby, naše výsledky naznačujú, že proteín Hma katalyzuje metyláciu substrátu s dvojitou
väzbou.

Záver
Výsledky našej práce ukázali, že metyltransferáza Hma z M. tuberculosis katalyzuje
metyláciu substrátu z C. glutamicum ATCC13032. Je teda pravdepodobné, že proteín Hma
metyluje substrát s dvojitou väzbou.
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Vývoj robustnej reverzno-fázovej kvapalinovej chromatografickej metódy
na analýzu aminokyselín
Natália Masaryková, Róbert Góra, Milan Hutta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina CH-2, 84215 Bratislava, Slovenská republika; masarykova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Predložená práca sa zaoberá vývojom novej, robustnej RP-HPLC metódy na analýzu 20
proteinogénnych aminokyselín. Vzhľadom na obmedzenú absorpciu svetla aminokyselín v UV oblasti spektra,
použitie spektrofotometrickej detekcie umožnila predkolónová derivatizácia s činidlom dietyl
etoxymetylenmalonát (DEMM). Reakciou vznikajú termodynamicky stabilné deriváty aminokyselín, ktoré
poskytujú charakteristický spektrálny pás pri vlnovej dĺžke 280 nm. Chromatografická separácia bola dosiahnutá
gradientovou elúciou so zaradením niekoľkých skokových zmien v zložení mobilnej fázy. Ako stacionárna fáza
sa použila kolóna monolitového typu na báze silikagélu s chemicky viazanými C18 funkčnými skupinami
(Chromolit performance RP-18e 100-4,6). Počas optimalizácie separačných podmienok sme sa zamerali najmä
na vplyv zloženia mobilnej fázy na samotnú separáciu analytov postupnou aplikáciou tlmivých roztokov, octanu
amónneho, mravčanu amónneho, citranu sodného a fosforečnanu sodného pri pH=3,00.

Kľúčové slová: Aminokyseliny; RP-HPLC; predkolónová derivatizácia, DEMM

Úvod a formulácia cieľa
Chromatografickú separáciu aminokyselín je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi, buď
priamou alebo nepriamou metódou. Priama metóda nevyžaduje žiadne úpravy vzoriek. Táto
metóda využíva pri analýze aminokyselín moderné detekčné techniky (hmotnostne
spektometrický detektor (MS), detektor na meranie rozptylu svetla na odparených časticiach
(ELSD) a pod.), ktoré nevyžadujú, aby aminokyseliny obsahovali vo svojej štruktúre potrebné
chromofóry alebo fluorofóry [1, 2].
Za nepriami spôsob možno považovať cielenú premenu aminokyselín chemickou
reakciou jeho reaktívnej funkčnej skupiny (-NH2) s vhodným derivatizačním činidlom za
vzniku produktu (derivátu) s požadovanými fyzikálno-chemickými vlastnosťami [3].
Derivatizácia v HPLC sa používa pomerne často z praktických dôvodov, napr.
zvýšenie citlivosti stanovenia, na zvýšenie možnosti použitia jednoduchého a dostupného
spôsobu detekcie, na zvýšenie rozlíšenia analytov alebo z dôvodu samotnej možnosti
dosiahnuť separáciu a tiež zamedzenie nežiaducej sorpcie látok na kolóne. Podľa miesta
uskutočnenia derivatizácie môžeme rozdeliť derivatizačné techniky do troch kategórií [4]:
- Predkolónová derivatizácia (chemická reakcia prebieha pred kolónou)
- Pokolónová derivatizácia (chemická reakcia prebieha za kolónou)
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- Derivatizácia priamo na kolóne
Reverzno-fázová kvapalinová chromatografia (RP-HPLC) za normálnych okolností
nie je vhodná na separáciu vysoko hydrofilných látok ako sú aminokyseliny. Avšak,
predkolónovou derivatizáciou je možné vhodne upraviť vzorky aminokyselín pred ich
vstupom do kolóny. Vzorky aminokyseliny môžu byť modifikované vysoko hydrofóbnymi
funkčnými skupinami čo následne umožňuje použitie RP-HPLC [4]. Medzi najčastejšie
používané derivatizačné činidlá pri analýze aminokyselín patria 6-aminochinolyl-Nhydroxysukcinimidyl karbamát (AQC) [5], dansyl chlorid (Dans-Cl) [6], o-ftalaldehyd (OPA)
[7], fenylizotiokyanát (PITC) [8], 4-nitrofenylizotiokyanát (NPITC) [9], 9-fluorenylmetyl
chloroformát (FMOC) [10] a dietyl etoxymetylénmalonát (DEMM) [11].
Študovaná práca sa zaoberá vývojom RP-HPLC metódy na analýzu aminokyselín po
predkolńovej

derivatizácií

s DEMM

vo

vybraných

vzorkách

biologického

a

environmentálneho pôvodu.

Materiál a metódy
Chromatografické záznamy boli získané použitím chromatografického systému AT
1100 Agilent Technologies (Santa Clara, CA, USA), ktorý bol zostavený z nasledovných
modulov: vákuový odplyňovač mobilných fáz (G1379B), dvojkanálová vysokotlaková
binárna pumpa (G1312B), automatický dávkovač (G1329B), kolónový termostat (G1316B),
detektory DAD (G1315), FLD (G1321A), vyhodnocovací program Agilent ChemStation
Na separáciu štandardov aminokyselín bola použitá chromatografická kolóna
Chromolit Performance RP-18e 100-4,6 (Merck, Darmstadt, Nemecko).
Na separáciu analytov bola použitá gradientová elúcia, ktorá prebiehala miešaním
vybraných tlmivých roztokov (A) a metanolu (B). Jednotlivé chemikálie na prípravu tlmivých
roztokov boli zaobstarané od spoločnosti Merck (Darmstadt, Nemecko) a Sigma-Aldrich, (St.
Louis, USA) a po rozpustení naváženého množstva sa pH upravilo na požadovanú hodnotu
postupným pridávaním roztoku NAOH alebo vodného roztoku amoniaku (Merck, Darmstadt,
Nemecko). Aktuálne hodnoty pH roztokov boli sledované použitím pH metra s
kombinovanou sklenou elektródou (WTW InoLab pH 730, Wellhelm, Nemecko, vybavený
kombinovanou sklenou/AgCl elektródou).
Štandardy proteinogénnych aminokyselín boli zaobstarané od spoločnosti Merck
(Darmstadt, Nemecko).
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Výsledky a diskusia
Pri vývoji robustnej gradientovej RP-HPLC metódy sme na derivatizáciu aminokyselín
použili činidlo DEMM, kvôli jeho deklarovaným výborným vlastnostiam. Medzi tie nesporne
patrí fakt, že reakciou DEMM so zlúčeninami, ktoré obsahujú primárnu alebo sekundárnu
aminoskupinu vznikajú termodynamické a kinetické stabilné produkty s charakteristickým
spektrom v UV oblasti.

Obr. 1 RP-HPLC záznam 20 proteinogénnych AK získaných gradientovou elúciou s miešaním
vybraných tlmivých roztokov s metanolom zaznamenaný pri 280 nm. Použité tlmivé roztoky sú znázornené
v poradí: a) octan amónny, b) mravčan amónny, c) citran sodný, d.) fosforečnan sodný

Na samotné stanovenie DEMM derivatizovaných AK sme použili gradientovú elúciu,
ktorú sme počas vývoji metódy niekoľkokrát modifikovali. Počas procesu optimalizácie
zloženia mobilnej fázy sme vyskúšali niekoľko rôznych kombinácií tlmivých roztokov (s
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koncentráciou 50 mmol/L (A) a metanolu (B). Finálny gradientový program bol nastavený
nasledovne 0-11 min, 15% B, 11-41 min, 15%-100% B, 41-43 min, 100% B, 43-47 min
100%-15% B, 47-50 min 15% B. Na stanovenie derivatizovaných AK sme použitím
dávkovacieho

systému

použitého

prístroja

dopravili

objem

20µL

vzorky

do

chromatografického systému, kolónový priestor bol vyhrievaný na teplotu 35°C, prietok
mobilnej fázy bol nastavený na 1 mL.min-1.
Pri študovaní separácií derivátov aminokyselín sme sa zamerali najmä na vplyv
zloženia mobilnej fázy postupnou aplikáciou octanového, mravčanového, citrátového a
fosforečnanového tlmivého roztoku. Z priložených chromatografických záznamov na Obr. 1.
je zrejmé, že použitie rôznych kombinácii tlmivých roztokov pri rovnakom pH (pH=3,00) má
významný vplyv na separáciu a na priebeh chromatografického správania sa derivatizovaných
aminokyselín. Počas separácie 20 proteinogénnych aminokyselín sme najlepšie rozlíšenie
jednotlivých analytov dosiahli pri použití tlmivého roztoku fosforečnanu sodného.

Záver
Predložená práca sa zaoberá vývojom novej robustnej RP-HPLC v kombinácii s offline predkolónovou derivatizáciou s použitím činidla DEMM. Optimalizácia separačných
podmienok prebiehala postupným skúmaním vplyvu tlmivých roztokov octanu amónneho,
mravčanu amónneho, citranu sodného alebo fosforečnanu sodného na priebeh separácie.
Najlepšiu separáciu a najväčšiu mieru rozlíšenia 20 proteinogénnych aminokyselín sme
dosiahli použitím mobilnej fázy s obsahom tlmivého roztoku pripraveného z fosforečnanu
sodného.

Poďakovanie
Práca bola podporená slovenskými grantovými agentúrami VEGA 1/1349/12, VEGA
1/1176/12

Zoznam použitej literatúry
[1]

Rashed S. M. (2001) J. Chromatogr. B 758, p. 27

[2]

Zoppa M., Gallo L., Zacchello F., Giordano G. (2006) J. Chromatogr. B 831, p. 267

[3]

Blau K., Halket J. (1993) Handbook of Derivatives for Chromatography, Wiley, NY ,
p. 1

923

CHÉMIA

[4]

Lunn G., Hellwig L.C. (1998) Handbook of Derivatization Reactions for HPLC,
Wiley, NY, p. 1

[5]

Gómez-Ariza J. L., Villegas-Portero M. J., Bernal-Daza V. (2005) Anal. Chim. Acta
540, p. 221

[6]

Negro A., Garbisa S., Gotte L., Spina M. (1987) Anal. Biochem. 160, p. 39

[7]

Cotte F. J., Casabianca H., Giroud B., Albert M., Lheritier J., Loustalot-Grenier F. M.
(2004) Anal. Bioanal.Chem. 378, p. 1342

[8]

Kuo Y. H., Defoort B., Getahun H., Tekle H. R., Lambein F. (2007) Clin. Biochem.
40, p. 397

[9]

Cohen A. S. (1990) J. Chromatogr. A 512, p. 283

[10]

Jämtgård S., Näsholm T., Danell H. K. (2008) Plant Soil 302, p. 221

[11]

Hermosín I., Chicón M. R., Cabezudo D. (2003) Food Chem. 83, p. 263

924

CHÉMIA

Príprava a štúdium fotokatalytickej aktivity TiO2 dopovaného Eu3+ a N
Robert Michal
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie, Mlynská
Dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika; robo.michal@gmail.com

Abstrakt
Táto práca sa venovala možnostiam prípravy a štúdiu oxidu titaničitého pripraveného koprecipitačnými
technikami, dopovaného európiom resp. dusíkom a povrchovo upraveného síranovými skupinami. Bola skúmaná
účinnosť fotomineralizácie ako úbytok koncentrácie fenolu v roztoku v čase podľa metódy stanovenia celkového
organického uhlíka (TOC). U vzoriek, u ktorých bol kvalitatívne dokázaný dusík boli merané elektrónové
absorpčné spektrá v oblasti 200-600 nm. Zo všetkých vzoriek boli merané práškové XRD záznamy, kde sa
sledovalo fázové zloženie vzoriek a rozmer ich primárnych mikrokryštalitov. Na vybraných vzorkách bola
skúmaná mikroštruktúra pomocou rastrovacej elektrónovej mikroskopie.

Kľúčové slová: TiO2, dopovanie, európium, sulfatácia, dusík, fotokatalýza.

Úvod a formulácia cieľa
Oxid titaničitý, TiO2, je známy svojou schopnosťou rozkladať organické látky, ktoré sa
s ním dostanú do kontaktu na základné zlúčeniny ako sú voda a oxid uhličitý. Tento proces,
fotokatalýza, je možný iba za prítomnosti ultrafialového žiarenia a vody [1].
Za posledných tridsať rokov vzniklo mnoho prác zaoberajúcich sa fotokatalýzou.
Posledných desať rokov boli pokusy zvýšiť fotokatalytickú aktivitu TiO2 vnesením dopantu
do jeho štruktúry – či už výmenou atómov kyslíka za podobne veľké anióny, alebo vnesením
väčších atómov do intersticiálnych polôh v jeho štruktúre a tým posunúť účinnosť do
viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia [3, 4].
Momentálne sa veľkému záujmu ako dopanty tešia kovy vzácnych zemín (lantanoidy),
ktoré sa fixujú do intersticiálnych polôh v štruktúre TiO2.
Cieľom tejto práce bolo preskúmať možnosti dopovania TiO2 katiónmi európia a
vplyv ďalších dopantov na fotokatalytickú aktivitu ako je dusík, ktorý nahradí anióny kyslíka
(substitúcia), a vplyv síranových skupín viazaných na povrchu (sulfatácia), ako aj vplyv
rôznych postupov prípravy na fotokatalytickú aktivitu výslednej vzorky.

Materiál a metódy
Postup č. 1: TiOSO4 sa pomaly hydrolyzoval v prostredí močoviny za súčasného
zahrievania do pH=7 [1]. Výsledný produkt sa prefiltroval, premyl a vysušil. Následne sa
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povrchovo dopoval roztokom Eu(NO3)3 v absolútnom etanole (impregnácia). Pri príprave
niektorých vzoriek sa Eu(NO3)3 pridával do reakčnej zmesi (koprecipitácia). Sulfatácia
prebehla 1M roztokom H2SO4 a vzorky sa žíhali pri 700 °C, 750 °C a 800 °C.
Postup č. 2: 20 % vodný roztok TiOSO4 sa neutralizoval NH4OH po kvapkách do
hodnoty pH=7 [2]. Vzniknutý gél sa prefiltroval, niekloľkokrát premyl a vysušil. Teploty
žíhania boli 400 °C, 700 °C a 750 °C. Postup dopovania ako v predošlom prípade.
Postup č. 3: 3,1 % vodný roztok TiOSO4 sa neutralizoval NH4OH po kvapkách do
hodnoty pH=8 [4]. Vzniknutý gél sa prefiltroval, niekloľkokrát premyl a vysušil. Teploty
žíhania boli 400 °C, 700 °C a 750 °C. Postup dopovania ako v predošlom prípade.
Účinnosť fotomineralizácie sa skúmala fotodekompozíciu fenolu metódou TOC (total
organic carbon) pri ožarovaní lampou s distribúciou vyžarovaného svetla podobnou ako
slnečné svetlo. Na základe TOC bola každá vzorka charakterizovaná rýchlostnou konštantou
fotomineralizačnej reakcie.

Výsledky a diskusia
Prehľad syntetizovaných vzoriek spolu s rýchlostnými konštantami fotomineralizácie
fenolu je uvedený v tabuľkách 1, 2 a 3.

Tab. 1 Vzorky pripravené postupom č. 1. Dopant je udávaný ako pomer Eu/Ti v mol%, kr je
rýchlostná konštnanta
Označenie vzorky

Dopovanie

Sulfatácia

T1P-700
T1I-Eu0,1-700
T1I-Eu0,5-700
T1P-S-700
T1I-Eu0,1-S-700
T1I-Eu0,5-S-700
T1P-750
T1C-Eu0,1-S-750
T1C-Eu0,1-S-750_b
Degussa P25
T1C-Eu0,1-S-800

-0,1% impreg.
0,5% impreg.
-0,1% impreg.
0,5% impreg.
0,1% koprec.
0,1% koprec.
0,1% koprec.
-0,1% koprec.

---sulf.
sulf.
sulf.
-sulf.
sulf.
---

-3 -1
Teplota žíhania kr [mol·dm ·s ]

700ºC
700ºC
700ºC
700ºC
700ºC
700ºC
750ºC
750ºC
750ºC
-800ºC

1,2119E-7
4,2430E-8
1,3510E-7
1,7735E-7
1,2182E-7
1,2702E-7
1,4990E-7
2,0628E-7
2,2493E-7
2,5914E-7
6,4170E-8

Účinnosť v %
oproti P25
46,77
16,37
52,13
68,44
47,01
49,02
57,84
79,60
86,80
-24,76
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Tab. 2 Vzorky pripravené postupom č. 2. Dopant je udávaný ako pomer Eu/Ti v mol%, kr je
rýchlostná konštnanta
Označenie vzorky

Dopovanie

T2P-400
T2I-Eu0,1-400
T2I-Eu0,5-400
T2C-Eu0,1-400
T2C-Eu0,5-400
T2P-700
T2P-750
T2C-Eu0,5-400-S

-0,1% impreg.
0,5% impreg.
0,1% koprec.
0,5% koprec.
--0,5% koprec.

-3 -1
Teplota žíhania kr [mol·dm ·s ]

400ºC
400ºC
400ºC
400ºC
400ºC
700ºC
750ºC
400ºC

6,5311E-8
3,8098E-8
3,7011E-8
1,9041E-8
2,8662E-8
1,3371E-8
2,1308E-8
4,8096E-8

Účinnosť v %
oproti P25
25,20
14,70
14,28
7,35
11,06
5,16
8,22
18,56

Dodatočná
sulfatácia
-------sulf.

Prítomnosť dusíka vo vzorkách z Tab. 2 bola dokázaná skúškou na Nesslerovo činidlo.
Tab. 3 Vzorky pripravené postupom č. 3. Dopant je udávaný ako pomer Eu/Ti v mol%, kr je
rýchlostná konštnanta

Označenie vzorky

Dopovanie

T3C-Eu0,1-750
T3C-Eu0,1-700
T3C-Eu0,1-800
T3P-750

0,1% koprec.
0,1% koprec.
0,1% koprec.
--

Teplota
žíhania
750ºC
700ºC
800ºC
700ºC

kr [mol·dm-3·s-1] Účinnosť v %
oproti P25
2,0389E-7
78,68
1,0773E-7
41,57
6,2859E-8
24,26
5,1928E-8
20,04

Z tabuliek Tab. 1 - 3 vyplýva, že najvyššie hodnoty rýchlostných konštánt mali vzorky
T1C-Eu0,1-S-750 resp. T1C-Eu0,1-S-750, a T3C-Eu0,1-750.
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Obr. 1 Práškový XRD záznam vzorky T2P-400

Na Obr. 1 vidno, že v pripravených vzorkách je prítomná fázu anatasu, ktorá má oproti
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ostatným fázam zásadný význam pre účinnosť fotomineralizácie. Ostatné fázy túto účinnosť
môžu znižovať.
5,0000

Absorbancia

4,5000

T1P-700
T2I-Eu0,1-400

4,0000
3,5000
3,0000
2,5000
2,0000
200
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Obr. 2 Absorpčné spektrá vzorky T2I-Eu0,1-400 v porovnaní so vzorkou T1P-700

Na Obr. 2 vidno, že u vzorky T2I-Eu0,1-400 s prítomnosťou dusíka je okrem
absorpčného pásu s maximom ~320 nm charakteristického pre TiO2 prítomný aj veľmi slabý
difúzny široký pás v oblasti 350 – 500 nm. To môže spôsobovať žltú farbu tejto vzorky.
T1C-Eu0,1-S-750
Lineárny (T1C-Eu0,1-S-750)
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1,0000

relatívna koncentrácia

0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
0

30

60

90 120 150 180 210 240

čas (min)

Obr. 3 Porovnanie časového priebehu fotomineralizácie u najlepších pripravených vzoriek z každej sady so
všeobecne prijatým štandardom Degussa P25.

Z Obr. 3 vyplýva, že vzorka s označením T1C-Eu0,1-S-750 má najvyššiu rýchlostnú
konštantu spomedzi všetkých vzoriek v porovnaní so štandardom Degussa P25.
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Záver
Najvyššie hodnoty rýchlostných konštánt mali vzorky T1C-Eu0,1-S-750 resp. T1CEu0,1-S-750_b, a T3C-Eu0,1-750. Prídavok európia zvyšuje fotokatalytickú aktivitu u vzoriek
sérií 1 a 3. Vzorky série 2 mali nízku hodnotu kr a prídavok Eu znižoval fotokatalytickú
aktivitu.
Sulfatácia vo všeobecnosti zvyšuje fotokatalytickú aktivitu vzoriek. Vzorky série 2 a 3
nebolo možné sulfatovať pre ich rozpustnosť v kyseline sírovej.
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Abstrakt
Chemické štruktúry liečiv a iných biologicky účinných látok veľmi často pozostávajú z cyklických
skeletov s jedným alebo viacerými stereogénnymi centrami. Asymetrické hetero-Dielsove-Alderove reakcie, resp.
dipolárne cykloadície sú vhodnou metódou syntézy takýchto stavebných blokov. Používanie
organokatalyzátorov, ktoré neobsahujú vo svojich molekulách atóm kovu, vedie k príprave spomínaných
produktov vo vysokých výťažkoch, s vysokou diastereoselektivitou aj enantioselektivitou. Výhodou takejto
syntetickej stratégie je eliminovanie rizika prípadnej kontaminácie produktu katalyzátorom na báze kovu, čo by
v prípade syntézy liečiv mohlo predstavovať isté zdravotné riziká. Organokatalýza je navyše plne kompatibilná s
modernými syntetickými technikami, ako je mikrovlnné žiarenie, ultrazvukové vlnenie, mechanická aktivácia
v guľových mlynoch bez rozpúšťadla, syntéza za vysokého tlaku a pod. Aplikáciou týchto aktivačných techník sa
zvyčajne výrazne skráti reakčný čas, zvýši sa konverzia východiskových látok, pričom selektivita neklesá.

Kľúčové slová: organokatalýza; hetero-Dielsove-Alderove reakcie; 1,3-dipolárne cykloadície.

Úvod a formulácia cieľa
1,3-Dipolárnymi cykloadíciami nitrónov s elektrónovo-bohatými alkénmi vznikajú
izoxazolidíny (Obr. 1), ktoré majú v molekule tri stereogénne centrá a používajú sa ako
stavebné jednotky pri budovaní štruktúry biologicky aktívnych látok, ako napr.
aminokyselín, alkaloidov, farmaceutík (HIV inhibítory, HSV inhibítory a HCV inhibítory) [1],
agrochemikálií, resp. prírodných látok (hobartín, anizomycín) [2]. Ako katalyzátory boli
spočiatku používané Lewisove kyseliny [3]. Prvú stereoselektívnu organokatalytickú 1,3dipolárnu cykloadíciu opísal MacMillan [4] v roku 2000. Katalyzátormi boli malé chirálne
organické molekuly (Obr. 2), ktoré aktivujú α,β-nenasýtené aldehydy za vzniku chirálnych
imíniových solí. Tieto potom reagujú ako dipolarofily v stereoselektívnych [3+2]
cykloadíciách.

Obr. 1 1,3-Dipolárne cykloadičné reakcie
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Obr. 2 Katalyzátory 1,3-dipolárnych cykloadícií

Hetero-Dielsova-Alderova reakcia je často používaným nástrojom organickej syntézy.
Z pomerne jednoduchých organických zlúčenín sa dajú takto pripraviť cyklické zlúčeniny, ako
napr. tetrahydropyránový kruh, ktorý býva často súčasťou rôznych biologicky aktívnych
produktov.
Prvú organokatalytickú enantioselektívnu hetero-Dielsovu-Alderovu reakciu opísal
Rawal a kol. v roku 2003 [5]. Tieto reakcie medzi rôznymi aldehydmi a aktivovaným diénom
boli katalyzované chirálnym TADDOLom (Obr. 3), autori tak poukázali na možnosť
asymetrickej katalýzy pomocou vodíkových väzieb pri syntéze dihydropyrónu.

Obr. 3 TADDOLom katalyzovaná hetero-Dielsova-Alderova

V roku 2008 opísali Lu a kol. [6] prvú organokatalytickú oxa-Dielsovu-Alderovu
reakciu acyklického α,β-nenasýteného ketónu a aldehydu (Obr. 4). Uskutočniť túto reakciu
s inými chirálnymi organokatalyzátormi ako L-prolín sa autorom nepodarilo.

Obr. 4 Amínom katalyzovaná oxa-Dielsova-Alderova reakcia
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V posledných rokoch boli organokatalytickou hetero-Dielsovou-Alderovou reakciou
pripravené rôzne heterocykly (Obr. 5). Pri ich syntéze vychádzali autori napr.
z nitrózobenzénu [7], z derivátov o-chinónu [8] alebo z imínov [9].

Obr. 5 Produkty pripravené hetero-Dielsovou-Alderovou reakciou

Našim cieľom bolo preskúmať organokatalytické oxa-Dielsove-Alderove reakcie
rôznych α,β-nenasýtených ketónov s aldehydmi, resp. s imínmi a nájsť vhodný chirálny
katalyzátor na uskutočnenie enantioselektívnej verzie tejto reakcie, ktorá doposiaľ nebola
úspešne uskutočnená. Takisto sme študovali enantioselektívne organokatalytické dipolárne
cykloadície nitrónov na dipolarofily.

Materiál a metódy
Priebeh reakcií bol sledovaný TLC (Silufol, vizualizácia UV 254 nm prípadne
anizolový vyfarbovací roztok). Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40
(Merck). 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. Enantiomérna čistota bola stanovovaná metódou
HPLC s kolónou Daicel Chiralpac AD-H a OD-H s UV detektorom (254 nm a 216 nm).
Cykloadičné reakcie bez rozpúšťadla boli uskutočnené v oscilačnom mlyne MM400 (firma
Retsch) s pracovnou frekvenciou 20 Hz.

Výsledky a diskusia
Štúdium 1,3-dipolárnych cykloadícií sme začali zopakovaním reakcie nitrónu 1
s aldehydom 2 (Obr. 6) a katalyzátorom 4 za podmienok opísaných v literatúre [10].
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Obr. 6 1,3-Dipolárna cykloadícia a testované katalyzátory

V zmesi klasických organických rozpúšťadiel (CH2Cl2/iPrOH 85:15) sme po reakcii,
ktorá prebiehala 4 dni pri 5°C, získali produkt vo výťažku 45%. Po reakcii v iónovej
kvapaline [bmim]BF4 za rovnakých reakčných podmienok sme produkt izolovali vo výťažku
47%, ale s lepšou diastereoselektivitou. Pomer endo/exo produktu bol 80:20, zatiaľčo v zmesi
CH2Cl2/iPrOH bol tento pomer 62:38. Reakcia ani v jednom prípade neprebehla
enantioselektívne; po reakcii v CH2Cl2/iPrOH sme získali endo-produkt s hodotou e.r. 55:45
a v prípade reakcie v IL sme získali produkt v racemickej forme (Tab. 1, exp. 1, 2).
Použitím katalyzátora 5 sa nám za rovnakých reakčných podmienok ako v prípade
organokatalyzátora 4 ([bmim]BF4, 5°C) podarilo zvýšiť enantioselektivitu reakcie. Majoritný
enantiomér sme dostali v 82% nadbytku. Produkty sme aj napriek dlhšiemu reakčnému času
(5 dní) izolovali vo výťažku 21%. Po zvýšení reakčnej teploty na 40°C výťažok produktov
vzrástol na 48%, ale zvýšenie reakčnej teploty spôsobilo zníženie selektivity (endo:exo =
64:36, e.r.: 69:31) (Tab. 1, exp. 3, 4).
S katalyzátorom 6 bol výťažok produktov podobný (20%) ako s organokatalyzátorom
5 (21%) za rovnakých reakčných podmienok, ale enantioselektivita reakcie sa výrazne
zhoršila (e.r. = 56:44) (Tab. 1, exp. 5).
Študovaná 1,3-dipolárna cykloadícia úspešne prebehla aj v guľovom mlyne bez
rozpúšťadla. S organokatalyzátorom 5 sme už po 3 h dosiahli 28% výťažok produktov, teda
podobný ako pri 5°C v [bmim]BF4 až po 5 dňoch. Zlepšila sa aj diastereoselektivita (endo:exo
= 89:11) a pomer enantiomérov bol podobný (e.r.(endo) = 94:6) ako pri 5°C. Predĺžením
reakčného času v guľovom mlyne na 6 h sme nedosiahli lepšie výťažky produktov (Tab. 1,
exp. 6, 7).

933

CHÉMIA

1,3-Dipolárna cykloadícia nitrónu 1 a krotónaldehydu 2 v guľovom mlyne prebehla
s katalyzátorom 7 s 23% výťažkom produktov. Diastereoselektivita bola 79:21 a pomer
enantiomérov 85:15 (Tab. 1, exp. 8).

Tab. 1 Výsledky 1,3-dipolárnych cykloadícií
Exp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Katalyzátor
4
4
5
5
6
5
5
7

Reakč. podm.
DCM:iPrOH, 5 °C, 4 d
[bmim]BF4, 5 °C, 4 d
[bmim]BF4, 5 °C, 5 d
[bmim]BF4, 40 °C, 3 d
[bmim]BF4, 5 °C, 5 d
guľový mlyn, 3 h
guľový mlyn, 6 h
guľový mlyn, 6 h

Výťažok (%)
45
47
21
48
20
28
24
23

endo:exo
62:38
80:20
79:21
64:36
92:8
89:11
88:12
79:21

e.r. (endo)
55:45
rac.
91:9
69:31
56:44
94:6
90:10
85:15

Pri štúdiu hetero-Dielsových-Alderových reakcií sme vychádzali z literárnych údajov
[7]. Reakciu medzi 4-nitrobenzaldehydom (9) a 4-fenylbut-3-én-2-ónom (8) sme uskutočnili
pomocou achirálneho katalyzátora – pyrolidínu. Produkt sme izolovali v 49 % výťažku.
Reakčná schéma aj predpokladaný mechanizmus sú znázornené na Obr. 7. Asymetrická verzia
tejto reakcie bola uskutočnená s rôznymi organokatalyzátormi (Obr. 8). Výsledky sú uvedené
v Tab. 2.

Obr. 7 Študovaná oxa-Dielsova-Alderova reakcia a jej mechanizmus

Obr. 8 Testované organokatalyzátory
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Tab. 2 Výsledky oxa-Dielsových-Alderových reakcií
Katalyzátor
11
12
13
14

Reakč. podm.
DCM, r.t., 48 h
DCM, r.t., 68 h
DCM, r.t., 42 h
DCM, r.t., 42 h

Výťažok pr. 10 (%)
26
74
48
82

e.r.
59:41
63:37
61:39
53:47

Reakcie, v ktorých sa dién generoval z cyklohexenónu a dienofilmi boli imíny s rôznou
štruktúrou, boli tiež vyskúšané.

Záver
Počas páce bola študovaná 1,3-dipolárna cykloadícia nitrónov ako aj hetero-DielsoveAlderove reakcie. V rámci štúdia sme optimalizovali reakčné podmienky. V prípade 1,3dipolárnej cykloadície sme uskutočnením reakcie v guľovom mlyne dosiahli zníženie
reakčného času z dní na hodiny. Selektivitu študovaných hetero-Dielsových-Alderových
reakcií sme sa snažili zvýšiť výberom vhodného organokatalyzátora.
Poďakovanie
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Abstrakt
V súčasnosti sa v materiálovej chémii venuje veľká pozornosť ftalokyanínom, hlavne ich štruktúre,
syntéze, vlastnostiam a použitiu. Majú početné použitie vďaka ich štruktúrnej flexibilite a ich jedinečným
vlastnostiam. Vo všeobecnosti sa pripravujú cyklomerizačnou reakciou zodpovedajúceho dinitrilu, ktorá sa
obvykle robí vo vysokovriacom rozpúšťadle v prítomnosti bázy, najčastejšie DBU alebo CH3ONa. Práca je
zameraná na syntézu dvoch izomérnych dinitrilov, a to 2-metylbenzotiazol-5,6-dikarbonitrilu a 2metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitrilu, ktoré by slúžili ako prekurzory pri príprave nových derivátov ftalokyanínu s
prikondenzovaným tiazolovým heterocyklom. Syntéza ftalokyanínových derivátov, ktoré obsahujú
prikondenzovaný heterocyklus je v literatúre pomerne vzácna.

Kľúčové slová: ftalokyanín; prekurzor; syntéza; bromácia; cyklizácia.

Úvod a formulácia cieľa
Ftalokyaninový systém je štruktúrou podobný aza-[18]-anulénom, všeobecne známych
ako porfyríny. Ftalokyaníny dodnes ešte neboli identifikované v prírode, predstavujú však
prvé zlúčeniny, ktoré boli syntetizované v laboratóriu a použité ako modelové zlúčeniny, za
účelom napodobniť biologicky dôležité porfyríny. Od ich objavenia v roku 1930 Linsteadom
sa stali zdrojom záujmu pre mnohé oblasti.
V súčasnosti sa v materiálovej chémii venuje veľká pozornosť ftalokyanínom, hlavne
ich štruktúre, syntéze, vlastnostiam a použitiu. Majú početné použitie vďaka ich štruktúrnej
flexibilite a ich jedinečným vlastnostiam

ako je vysoká stabilita, odolnosť voči svetlu

a absorbcia vo viditeľnej oblasti. Uplatnenie našli ako fotovoltaické materiály v solárnych
článkoch, zložky v polovodičových a elektronických zariadeniach, v zariadeniach na
ukladanie dát, tekuté kryštály vo farebných displejoch, materiály pre nelineárnu optiku, rôzne
katalytické systémy, optické prepínače a fotosenzibilizátory pri fotodynamickej terapii pri
onkologických ochoreniach [1, 2].
V literatúre je opísaných veľa substituovaných ftalokyanínov, ktoré majú naviazané
rôzne

periférne

substituenty,

v snahe

vylepšiť

vlastnosti

makrocyklu.

Syntéza

ftalokyanínových derivátov, ktoré však obsahujú prikondenzovaný heterocyklus je pomerne
vzácna. Ukázalo sa, že heterocyklus v štruktúre makrocyklu výrazne ovplyvňuje jeho
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fyzikálno-chemické vlastnosti, ako aj niektoré elektrické a optické vlastnosti [3]. Vďaka tomu
sa nami navrhnuté štruktúry môžu stať použiteľné vo viacerých oblastiach.
Cieľom projektu je príprava nových derivátov ftalokyanínu s prikondenzovaným
tiazolovým heterocyklom A a B. Jednou z hlavných metód prípravy ftalokyanínového skeletu
je kondenzačná reakcia substituovaných prekurzorov. Chceme sa zamerať na prípravu dvoch
izomérnych dinitrilov (Obr. 1), a to 2-metylbenzotiazol-5,6-dikarbonitrilu (C) a 2metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitrilu (D), ktoré by slúžili ako prekurzory pre prípravu nových
derivátov ftalokyanínu (A, B).

Obr. 1 Navrhované štruktúry

Navrhované štruktúry predstavujú úplne nový typ zlúčenín, ktoré dosiaľ neboli ešte
opísané v literatúre. Okrem toho, prikondenzovaný heterocyklus môže vylepšiť niektoré
vlastnosti makrocyklu ako napr. fyzikálno-chemické vlastnosti, spektrálne vlastnosti a pod.

Materiál a metódy
1

Ha

13

C-NMR spektrá boli merané na prístroji Varian Mercury+ pri frekvencii 300

MHz (1H) a 75 MHz (13C). Ako vnútorný štandard sa použil tetrametylsilán (TMS) a ako
rozpúšťadlo sa použil CDCl3 resp. DMSO-d6. Priebeh reakcií bol sledovaný TLC (Silufol,
vizualizácia UV 254 nm). Reakcie v prostredí mikrovlnného žiarenia boli uskutočnené v
mikrovlnnom reaktore InitiatorTM BIOTAGE s max. výkonom 300W umožňujúcom prácu za
tlaku max. 2 MPa v sklenených mikrovlnných nádobách utesnených septom. Teploty topenia
boli namerané na Koflerovom aparáte Bodotávok Electrothermal IA-9200, neboli korigované.
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Výsledky a diskusia
Dve najdôležitejšie cesty pre prípravu substituovaných o-benzéndinitrilov zahŕňajú
transformáciu derivátov kyseliny benzén-1,2-dikarboxylovej cez anhydrid, imid, amid až na
nitril a Rosenmund-von Braunovu reakciu (t.j. transformácia 1,2-dihalogénderivátov na
príslušné dinitrily použitím CuCN) [4].
Cieľové

izomérne

dinitrily

2-metylbenzotiazol-5,6-dikarbonitril

(C)

a

2-

metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitril (D) sme sa pokúsili pripraviť viacstupňovou syntézou.
Pri syntéze dinitrilu C sme zvažovali niekoľko možných stratégii syntézy. Pôvodnou
myšlienkou bolo pripraviť C z komerčne dostupného 4-aminobenzén-1,2-dikarbonitrilu (Obr.
2).

Obr. 2 Príprava 2-metylbenzotiazol-5,6-dikarbonitrilu (C)

Tento spôsob prípravy sa nám zdal efektívny, 3 kroková syntéza a okrem toho sme pri
cyklizácii očakávali vznik oboch možných izomérov. Ako sa však ukázalo, práve tento
posledný krok bol problematický. V snahe o zatvorenie tiazolového kruhu sme vyskúšali
viacero spôsobov, žiaľ ani jeden z nich neviedol k požadovanému produktu.
Vo väčšine prípadov ide o oxidačnú cyklizáciu. Syntéza týchto zlúčenín zahŕňa dve
hlavné cesty [5]:
1.

radikálová cyklizácia

derivátov tioamidu s hexakyanoželezitanom draselným

(K3[Fe(CN)6]) v bázickom prostredí alebo s brómom,
2.

Pd-katalyzovaná cyklizácia.

K najstarším metódam patrí Jacobsonova cyklizácia. Reakčné podmienky závisia od
charakteru substrátu. Prítomnosť akceptornej skupiny výrazne znižuje výťažky. Preto sme sa
pokúsili o Hugershoffovu reakciu. Hugershoffova cyklizačná reakcia uskutočnená s brómom v
chloroforme bola úspešná pri syntéze derivátov benzotiazolu [6]. Nevýhodou tejto metódy je
najmä práca s toxickým brómom. V našom prípade sme preto použili ako alternatívu brómu
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čerstvo pripravený benzyltrietylamónium-tribromid. Za daných podmienok došlo k oxidácii
východiskovej látky a získal sa prevažne N-(3,4-dikyanofenyl)acetamid, čo bolo jednoznačne
potvrdené 1H-NMR spektrom. Týmto spôsobom sa nepodarilo pripraviť požadovaný produkt.
Neúspešný bol aj pokus o Pd-katalyzovanú cyklizáciu [7]. Získali sme len jeden z možných
produktov a to 2-metylbenzotiazol-5,6-dikarbonitril vo veľmi malom výťažku, čo bolo
potvrdené nameraným 1H-NMR spektrom. Okrem toho bol podľa 1H-NMR spektra znečistený
pôvodnou východiskovou látkou 4-aminobenzén-1,2-dikarbonitrilom. Napriek snahám sa
nepodarilo tieto látky oddeliť. Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že
prítomnosť dvoch silných akceptorných skupín neumožňuje zatvorenie kruhu.
Po uvedených neúspešných cyklizačných reakciách sme pristúpili k hľadaniu inej
vhodnej metódy na prípravu dinitrilu C. Rozhodli sme sa urobiť bromáciu N-(3,4dikyanofenyl)acetamidu do polohy 6, a až potom sa pokúsiť o cyklizačnú reakciu. V literatúre
je opísaných niekoľko spôsobov pre takúto cyklizáciu. Bromáciu sme sa pokúšali robiť
viacerými bromačnými činidlami a za rôznych podmienok ako Br2/CH3COOH; NBS/H2SO4;
Br2/H2SO4/H2O2. Žiaľ ani jedna však neviedla k požadovanému produktu. N-(6-bróm-3,4dikyanofenyl)acetamid sa nám nakoniec podarilo pripraviť až bromáciou s kyselinou
dibrómisokyanurovou v konc. H2SO4 hoci len v 20% výťažku.
Nakoniec sme sa rozhodli urobiť bromáciu 4-aminobenzén-1,2-dikarbonitrilu
s nechránenou -NH2 skupinou, čo viedlo k vzniku viacerých možných produktov. Ďalším
cieľom bude optimalizácia podmienok tejto reakcie.
Druhý izomér D sa nám podarilo pripraviť 7 stupňovou syntézou, ktorá vychádza
z benzotiazolu (Obr. 3).

Obr. 3 Príprava 2-metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitrilu (D)
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Zvažovali sme nasledovné (Obr. 4) možnosti syntézy dinitrilu D z pripraveného 6-acetamino7-bróm-2-metylbenzotiazolu.

Obr. 4 Schematické znázornenie možných spôsobov prípravy 2-metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitrilu (D)

Najskôr sme sa pokúsili o prípravu 7-bróm-2-metylbenzotiazol-6-karbonitrilu. Získaný
surový produkt bolo potrebné dočistiť chromatografiou a požadovaný produkt sme pripravili
len v 12% výťažku. Výmena brómu za kyano skupinu v polohe 7 sa uskutočnila v nadbytku
CuCN v DMF za katalýzy Pd2(dba)3 [8]. Uvedeným postupom sa nám nepodarilo pripraviť
dinitril D. Pokúsili sme sa teda o prípravu 6,7-dibróm-2-metylbenzotiazolu a následnú
dvojnásobnú výmenu brómu za kyano skupinu. 6,7-dibróm-2-metylbenzotiazol sa pripravil
diazotáciou 7-bróm-2-metylbenzotiazol-6-amínu. Požadovaný produkt bolo potrebné dočistiť
chromatografiou na stĺpci silikagélu. 6,7-dibróm-2-metylbenzotiazol sa získal v

41%

výťažku.
Všeobecne používanou metódou na prípravu nitrilov je kyanácia halogenidov s
nadbytkom CuCN vo vysokovriacom polárnom rozpúšťadle ako napr. DMF, DMSO,
nitrobenzén,... Reakcia vyžaduje dlhý reakčný čas (zvyčajne 15 hodín) a vysokú teplotu. V
našom prípade sme použili ako rozpúšťadlo NMP s nadbytkom (4 ekv.) čerstvo pripraveného
CuCN. Aby sa znížil reakčný čas reakčná zmes sa vystavila účinkom MW [9]. Ukázalo sa, že
s použitím komerčne dostupného CuCN sú výsledky takmer rovnaké ako pri použití čerstvo
pripraveného činidla. Požadovaný produkt D sme pripravili v relatívne dobrom výťažku 66%.
Existuje niekoľko metód pre cyklotetramerizáciu substituovaných o-benzéndinitrilov
za vzniku ftalokyanínu. Najčastejšie používané podmienky opísané v literatúre pre
cyklotetramerizáciu sú uvedené na Obr. 5.
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iv.
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NH
i. Li, pentanol, reflux a následná kyslá hydrolýza; ii. DBN alebo DBU, pentanol, reflux;
iii. NH3, CH3OH, CH3ONa, reflux; iv. reflux, vysokovriaci alkohol.

Obr. 5 Možnosti prípravy ftalokyanínu

Záver
Podarilo sa nám úspešne pripraviť dva izomérne dinitrily, a to 2-metylbenzotiazol-5,6dikarbonitril (C) a 2-metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitril (D). Ďalším cieľom však naďalej
ostáva optimalizácia podmienok prípravy dinitrilu C. Z takto pripravených prekurzorov sa
pokúsime pripraviť ftalokyanínový makrocyklus cyklizačnou reakciou.
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Fluorescenčná spektroskopia zeleného fluorescenčného proteínu EGFP
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Abstrakt
Fluorescenčná spektroskopia je špecifická metóda, pretože iba obmedzené množstvo látok môže spôsobiť
fluorescenciu. Avšak na druhej strane poskytuje vysokú citlivosť. Príklady takýchto látok nájdeme hlavne medzi
organickými zlúčeninami, organokovmi a komplexmi kovov. Takéto látky sa nazývajú chromofóry.
Fluorescencia zeleného fluorescenčného proteínu je práve spôsobená prítomnosťou organickej zlúčeniny
imidazolónu, ktorá je umiestnená v strede bielkoviny. Táto zlúčenina absorbuje žiarenie v modrej oblasti spektra
a emituje v zelenej. Fluorescenčný proteín je zaujímavý tiež z hľadiska jeho stability. Štruktúra β–can
zabezpečuje jeho odolnosť proti denaturácii až do 90°C.

Kľúčové slová: fluorescenčná spektroskopia; zelený fluorescenčný proteín; EGFP; stabilita.
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom tejto práce bolo oboznámenie sa s témou fluorescenčnej spektroskopie.
Fluorescencia je žiarivá deexcitácia látky, ktorá prebehne, keď látka v exitovanom
elektrónovom stave relaxuje na základný elektrónový stav. Látka, ktorá sa zbaví nadbytočnej
energie takýmto spôsobom, ju vyžiari ako elektromagnetické vlny vo viditeľnej časti spektra.
O fluorescencii hovoríme vtedy, ak ide o dovolený prechod, pri ktorom nedochádza k zmene
multiplicity. Práve kvôli tomu fluorescenčné vyžiarenie trvá rádovo od 10-8 až do 10-12
sekundy. Fluorescencie sa môžu zúčastňovať atómy aj molekuly. [1] Molekulová
fluorescenčná spektroskopia skúma zmeny elektromagnetického žiarenia, ktoré daná
molekula pri interakcii zo žiarením spôsobila. V takomto prípade ide o energetické zmeny,
ktoré nastanú pri výmene energie medzi molekulou a žiarením. Predtým, ako nastane samotná
fluorescenčná emisia, molekula sa musí dostať do excitovaného elektrónového

stavu.

Molekula sa excituje dodaním energie zvyčajne vo forme elektromagnetického žiarenia
zodpovedajúceho ultrafialovej a viditeľnej časti spektra, pretože práve tieto energie
zodpovedajú prechodom elektrónov. Vlnové dĺžky takéhoto žiarenia sú v rozmedzí od 700 nm
do 200 nm. Vzťah medzi energiou E [J] a vlnovou dĺžkou λ [m] žiarenia je
E = hν = hc/λ

[I.]

kde ν [s-1] je frekvencia žiarenia, c je rýchlosť svetla 2,99792458 . 108 m/s a h je Plancková
konštanta 6,626 . 10-34 J.s. Elektrónové stavy sú kvantované, čo vyjadruje vzťah [I.] . To
znamená, že molekula prechodom medzi dvomi elektrónovými stavmi, z vyššieho na nižší,
vyžiari iba také množstvo energie, ktoré sa rovná rozdielu týchto stavov. Meraním
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fluorescencie spektrometrami sa údaje získavajú z fluorescenčných spektier. Fluorescenčné
spektrum molekúl nepozostáva iba z jednoduchých emisných čiar ako v prípade atómov, ale
z distribúcií. Táto zložitosť je spôsobená tým, že jednotlivé elektrónové stavy sú zložené aj
z vibračných a rotačných stavov molekuly. Na vyhodnotenie fluorescencie sú tiež potrebné
absorpčné alebo excitačné spektrá. Pri emisii žiarenia sa pozorujú dlhšie vlnové dĺžky ako tie,
čo boli potrebné na excitáciu. Spôsobené je to tým, že molekula môže stratiť energiu ešte pred
jej vyžiarením. Vo väčšine prípadoch je to spôsobené odovzdaním energie prostrediu, ktoré
môže byť tvorené napríklad rozpúšťadlom. Rozdiel medzi excitačným a emisným maximom
sa nazýva Stokesov posun. [2]
Hlavným cieľom bolo pozorovanie fluorescenčnej emisie termálnej a chemickej
stability proteínu s organickým chromofórom, ktorý má názov zelený fluorescenčný proteín
(Enhanced Green Fluorescent Protein, EGFP). Zisťoval sa taktiež vplyv znižovania
koncentrácie proteínu na jeho fluorescenciu. Na základe toho, ako sa menila fluorescencia, sa
overovala stabilitu EGFP. Štruktúru tejto molekuly tvorí jedenásť vlákien β–skladaných listov
(β-sheet), ktoré sú prepojené vodíkovými väzbami do valcovitej štruktúry nazývanej β–barel.
Konce valcovitého usporiadania sú spojené vláknami α-helixu. Takáto štruktúra β–barelu
upevnená α-helixom dostala pomenovanie β-can. V takto pevnom usporiadaní sa nachádza
chromofór s imidazolovou štruktúrou. Pri takomto usporiadaní je molekula bielkoviny
pomerne stabilná. Jej denaturácia nastáva až pri teplote vyššej ako 90°C a pri pH menšom ako
4 a vyššom ako 12. Pri takýchto podmienkach sa štruktúra bielkoviny rozviaže a tým zaniká
aj

štruktúra

imidazolónu.

To

sa

prejaví

zhasnutím

fluorescencie

a vymiznutím

fluorescenčného spektra. [3]

Materiál a metódy
Na meranie fluorescencie bol použitý zelený fluorescenčný proteín izolovaný z E. coli
(EGFP), ktorý bol čistý na ≥97% . Vzorka obsahovala 100 µg EGFP s koncentráciou 1mg/ml
vo fosfátovom tlmivom roztoku (Phosphate Buffered Saline, PBS). Jeho excitačné maximum
bolo 488 nm a emisné 507 nm. Na riedenie bol použitý fosfátový tlmivý roztok - PBS s pH
7,4 a destilovaná voda.
Na meranie fluorescencie zeleného fluorescenčného proteínu sa použila fluorescenčná
spektroskopia. Excitačné a emisné spektrá sa merali na fluorescenčnom spektrometri
Fluorologu, ktorý meria stacionárne spektrá. Rôzne stavy a orientácie molekúl vo vzorke sú
spriemerované. Fluorolog, zariadenie, ktoré sa používalo pre fluorescenčnú spetroskopiu
pozostávalo zo zdroju žiarenia - UV-VIS lampy, z exitačného monochromátora, z priestoru
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na kyvetu, ktorá bola vyrobená z kremenného skla s priemerom 1 cm, z emisného
monochromátora a z detektoru – fotonásobiča. [4]
Prvé meranie sa uskutočnilo pri zriedení vzorky pridaním 750 µl tlmivého roztoku PBS.
Výpočet koncentrácie zriedenej vzorky c(EGFP)ZR:
m(EGFP) = 100 µg – množstvo EGFP v pôvodnej vzorke
c(EGFP) = 1mg/ml = 1 µg/µl – koncentrácia EGFP v pôvodnej vzorke
V(EGFP) = m(EGFP) / V(EGFP) = 100 µl – objem EGFP v pôvodnej vzorke
V(EGFP)ZR = 100 µl + 750 µl = 850 µl – objem po zriedení vzorky
c(EGFP)ZR = c(EGFP) . V(EGFP) / V(EGFP)ZR = 0,11765 µg/µl = 117,65 ng/µl
Ako ďalšie sa pozorovala zmenu fluorescenčných spektier od znižovania koncentrácie.

Tab. 1 Koncentrácie EGFP pri riedení s tlmivým roztokom PBS
Roztok

V1 [µl]

c1 [ng/µl]

V2 [µl]

c2 [ng/µl]

1.

250

117,65

750

39,217

2.

250

117,65

1000

29,413

3.

250

117,65

1250

23,53

4.

250

117,65

1500

19,608

Tab. 2 Koncentrácie EGFP pri riedení s destilovanou vodou
Roztok

V1 [µl]

c1 [ng/µl]

V2 [µl]

c2 [ng/µl]

1.

250

19,608

500

9,84

2.

250

19,608

750

6,536

3.

250

19,608

1000

4,902

4.

250

19,608

1250

3,9216

5.

250

19,608

1500

3,268

6.

250

3,268

1000

0,6536

Koncentrácie c2 v tabuľke číslo 1 a 2 som počítala podľa vzorca:
c1 . V1 = c2 . V2

[II.]

kde c1 je pôvodná koncentrácia V1 je pôvodný objem, V2 je objem po zriedení a c2 je
koncentrácia po zriedení vzorky.
Ďalej sa pozorovala zmena spektra pri zvyšovaní teploty. Pri vzorke zriedenou tlmivým
roztokom s koncentráciou 19,608 ng/µl, pri teplotách 20, 25 a 30 °C a pri vzorke riedenou
destilovanou vodou s koncentráciou 3,268 ng/µl, pri teplotách 50, 75, 85 a 100 °C.
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Obr. 2 Emisný graf závislosti intenzity od vlnovej
dĺžky EGFP v PBS pri c1 = 117, 65 ng/µl
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Obr. 1 Excitačný graf závislosti intenzity od
vlnovej dĺžky EGFP v PBS pri c1 = 117, 65 ng/µl
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Obr. 3 Excitačný graf závislosti intenzity od vlnovej
dĺžky EGFP v PBS pri rôznych koncentráciách

Obr. 4 Emisný graf závislosti intenzity od vlnovej
dĺžky EGFP v PBS pri rôznych koncentráciách

Tab. 3 Hodnoty koncentrácií a intenzít EGFP v PBS z grafu číslo 1, 2, 3 a 4
c1=117,65

c2=39,217

c3=29,413

c4=23,53

c5=19,608

241621
128233

288527
44753

231990
36018

191548
29277

169211
24929
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Obr. 5 Excitačný graf závislosti intenzity od
vlnovej dĺžky EGFP v destilovanej vode pri
rôznych koncentráciách

Obr. 6 Emisný graf závislosti intenzity od vlnovej
dĺžky EGFP v destilovanej vode pri rôznych
koncentráciách

Tab. 4 Hodnoty koncentrácií a intenzít EGFP v destilovanej vode z grafu číslo 5 a 6
Intenzita[cps]/koncentrácie
[ng/µl]
Excitačné maximum
Emisné maximum

c6=19,608

c7=9,804

c8=6,536

c9=4,902

c10=3,92

c11=3,27

c12=0,65

144303
21756

91201
13042

66441
8980

52943
6902

47387
5655

42796
4728

21364
1546
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Obr. 7 Excitačný graf závislosti intenzity od
vlnovej dĺžky EGFP v PBS pri rôznych teplotách

Obr. 8 Emisný graf závislosti intenzity od
vlnovej dĺžky EGFP v PBS pri rôznych teplotách

Tab. 5 Hodnoty teplôt a intenzít EGFP v PBS s koncentráciou c=19,608ng/µl z grafu číslo 7 a 8
20 °C
169394
26066

intenzita [cps]
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Obr. 9 Excitačný graf závislosti intenzity od
vlnovej dĺžky EGFP v destilovanej vode pri
rôznych teplotách

Obr. 10 Emisný graf závislosti intenzity
od vlnovej dĺžky EGFP v destilovanej
vode pri rôznych teplotách

Tab. 6 Hodnoty teplôt a intenzít EGFP v destilovanej vode s koncentráciou c=3,27ng/µl z grafu číslo 9 a 10
Intenzita[cps]/teploty
Excitačné maximum
Emisné maximum

50 °C
128733
15948

75 °C
90947
8798

85 °C
72406
8721

100 °C
-

Meraním excitačných a emisných spektier pomocou spektrometra sa znižovaním
koncentrácie, ako aj zvyšovaním teploty do 95 °C maximá neposúvali k väčším vlnovým
dĺžkam. Excitačné maximum bolo 507 nm a emisné 488 nm. To znamená, že štruktúra
molekuly EGFP sa zrejme nemenila. Intenzita žiarenia však počas týchto tepelných
a koncentračných zmien klesala. Zoslabenie signálu intenzity žiarenia pri znižovaní
koncentrácie bolo spôsobené menším množstvom molekúl EGFP v objeme. Zoslabenie
signálu pri vyšších teplotách bolo spôsobené znižovaním rigidity proteínu. Úplné zhasnutie
fluorescencie EGFP nastalo až pri 100 °C, to znamená, že až vtedy sa štruktúra proteínu
rozviazala. Z tohto vyplýva, že štruktúra β–can je pomerne termostabilná.
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Záver
Meraním som overila stabilitu EGFP. Znižovanie koncentrácie EGFP vo vode
a v tlmivom roztoku PBS nemalo vplyv na zmenu štruktúry proteínu a tým ani chromofóru –
imidazolónu.
Zmena štruktúry nenastala ani pri zvyšovaní teploty do 85 °C. K denaturácii a k strate
fluorescenčnej aktivity EGFP došlo až pri teplote 100 °C.
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Abstrakt
Cílem naší práce bylo připravit metabolity acetaminofenu - APAP-SG a (APAP)2-SG a otestovat jejich
možnou toxicitu. Metabolity acetaminofenu byly připraveny organickou syntézou a purifikovány preparativní
chromatografií. Vliv přítomnosti obou metabolitů jsme testovali u dvou typů glutathionreduktasy - u kvasinkové
a lidské. Aktivita kvasinkové glutathionreduktasy klesala v závislosti na dávce APAP-SG. Enzymová aktivita
byla inhibována v přítomnosti 1 mM, 2 mM a 3 mM APAP-SG z 26 %, 32 % a 38 %. U dalšího testovaného
metabolitu acetaminofenu, (APAP)2-SG, došlo stejně jako v přítomnosti APAP-SG, k poklesu enzymové
aktivity. V přítomnosti 1 mM (APAP)2-SG došlo k poklesu aktivity o 25 %. 2 mM (APAP)2-SG inhiboval
glutathionreduktasovou aktivitu již z 35 %. U lidské glutathionreduktasy došlo v přítomnosti (APAP)2-SG k
poklesu aktivity také. Zjistili jsme, že metabolity acetaminofenu způsobují na dávce závislou inhibici
glutathionreduktasy. Tato inhibice může mít významnou roli v mechanismu acetaminofenové toxicity.

Klíčová slova: Acetaminofen; glutathionreduktasa; hepatotoxicita.

Úvod a formulace cíle
Acetaminofen (paracetamol; APAP) patří mezi nejvíce používaná analgetika
a antipyretika. Pokud je tento lék používán v doporučených terapeutických dávkách, je zcela
bezpečný. Při předávkování (> 140 mg/kg) se projeví jeho toxické působení, které může vést
k řadě patofyziologických pochodů, či dokonce až k akutnímu jaternímu selhání.
Předávkování acetaminofenem je považováno za příčinu akutního jaterního selhání, jehož
incidence stále vzrůstá [1, 2].
Acetaminofen je metabolizován v jaterních buňkách třemi cestami. Největší část je
konjugovaná s kyselinou glukuronovou za přítomnosti glukuronyltransferas, a dále také
s kyselinou sírovou za katalýzy sulfotransferas [3]. Posledním, a nejvíce důležitým
mechanismem při předávkování acetaminofenem, je jeho oxidace pomocí cytochromů P450,
při které vzniká N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI). NAPQI je vysoce reaktivní
sloučenina, která je v těle detoxikována reakcí s glutathionem za vzniku konjugátu APAP-SG.
Touto reakcí dochází při předávkování APAP k charakteristické depleci glutathionu (GSH)
[3, 4, 5].
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Glutathion je hlavní nebílkovinný thiol a antioxidant [6]. Vyskytuje se v redukované
formě (GSH), nebo ve formě oxidované (GSSG) [7]. Díky přítomnosti -SH skupiny je
redukovaný glutathion schopný se oxidovat na GSSG, což je využíváno zejména při
antioxidačních pochodech [8, 9, 10]. Glutathionreduktasa (GR) je enzym podílející se na
metabolismu glutathionu tím, že katalyzuje NADPH-dependentní redukci GSSG zpět na
formu redukovanou [11]. Pokles glutathionreduktasové aktivity může vést k vyčerpání
redukovaného glutathionu, rychlému nárůstu hladiny GSSG, a tedy zvýšenému oxidačnímu
stresu v buňce [12].
Hlavním cílem našich pokusů bylo otestovat možnou inhibici aktivity dvou typů
glutathionreduktasy v přítomnosti purifikovaných metabolitů acetaminofenu, které jsou
obecně považovány za detoxikační produkty acetaminofenu. Dále jsme se zaměřili
na stanovení

vlivu

změny

koncentrace

GSSG

v přítomnosti

(APAP)2-SG

na glutathionreduktasovou aktivitu.

Materiál a metody
Chemikálie
Kvasinková

glutathionreduktasa

(purifikovaná

Saccharomyces

cerevisiae),

purifikovaná lidská glutathionreduktasa, redukovaný glutathion, glutathiondisulfid, NADPH
a draselný fosfátový pufr byly pořízeny od firmy Sigma Aldrich. Metabolity acetaminofenu
APAP-SG a (APAP)2-SG byly připraveny de novo organickou syntézou a purifikovány
pomocí preparativní chromatografie (C18; MF destilovaná voda:methanol:kyselina octová,
87:12:1, v/v). Struktura obou sloučenin byla ověřena pomocí hmotnostní spektrometrie.
Výsledná čistota obou látek byla > 98 %.

Stanovení GR aktivity
Aktivitu glutathionreduktasy jsme stanovovali spektrofotometrickou metodou, která je
založena na měření poklesu absorbance způsobené oxidací NADPH na NADP+ při 340 nm
[9]. Testované koncentrace (APAP)2-SG

a APAP-SG jsme připravili ředěním jejich

zásobních roztoků v destilované vodě.
Objemy roztoků, které jsme napipetovali do mikrotitrační destičky, byly: 50 µl GR (70
mU/ml), 25 µl GSSG (9,1 mM) a 10 µl testované látky (metabolity acetaminofenu:
0 - 3 mM). Měření bylo zahájeno přidáním 25 µl NADPH (0,45 mM). Koncentrace látek
v závorkách odpovídají skutečné koncentraci látek v jamce. Pokles absorbance jsme sledovali
po dobu 10 minut. Výsledky byly vyjádřeny v jednotkách U/ml (1 unit (U) je definován jako
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množství enzymu, které katalyzuje redukci 1 µmol GSSG za minutu při pH 7,4 a teplotě
25 °C). Veškerá měření jsme prováděli na přístroji Tecan Infinite M200 (Rakousko).
Výsledné aktivity byly porovnány pomocí testu ANOVA a Dunnettova post-testu (p = 0,05).

Výsledky a diskuze
Možnou

inhibici

aktivity

glutathionreduktasy

jsme

testovali

v přítomnosti

purifikovaných metabolitů acetaminofenu – (APAP)2-SG a APAP-SG. Inhibici aktivity
kvasinkové glutathionreduktasy jsme sledovali v rozmezí koncentrací 0 – 3 mM (APAP)2-SG.
Zjistili jsme, že se stoupající koncentrací (APAP)2-SG aktivita enzymu klesala (Obr. 1).
V přítomnosti 1 mM (APAP)2-SG byla zjištěna téměř 25% inhibice GR aktivity. Při
koncentraci 3 mM (APAP)2-SG byla aktivita inhibována již ze 44 %. Inhibici lidské GR jsme
testovali pouze v přítomnosti 2 mM (APAP)2-SG, a i zde došlo k poklesu enzymové aktivity o
24 %.
Dále jsme také testovali inhibici GR aktivity u (APAP)2-SG (2 mM) v závislosti na
změně koncentrace GSSG. Zjistili jsme, že s klesající koncentrací GSSG rostla inhibice
enzymu. Například v přítomnosti 1,1 mM GSSG, což je téměř 9x nižší hodnota koncentrace
než standardně používaná, způsobila 50% inhibici kvasinkové GR. Tato procenta inhibice
jsou 2x vyšší, než u 2 mM koncentrace (APAP)2-SG, která byla testována v přítomnosti 9,1
mM GSSG.

Obr. 1 Stanovení aktivity GR v přítomnosti (APAP)2-SG. Vzorky byly testovány v přítomnosti 1 mM, 2 mM a 3
mM (APAP)2-SG. Podmínky stanovení: (9,1 mM) GSSG, (0,45 mM) NADPH, (70 mU/ml) GR. (λ = 340 nm, 10
min, 21 °C). x ± SD. (n=3), **, p<0,01.
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Inhibici glutathionreduktasy jsme sledovali v přítomnosti dalšího testovaného
metabolitu acetaminofenu, APAP-SG. Tento konjugát APAP a GSH jsme testovali v rozmezí
0 – 3 mM. Zjistili jsme, že se zvyšující se koncentrací došlo, stejně jako v přítomnosti
(APAP)2-SG, k poklesu aktivity glutathionreduktasy (Obr. 2). Aktivita kvasinkové GR byla
inhibována z 18 %, 26 %, 32 % a 38 % v přítomnosti 0,4 mM, 1 mM, 2 mM a 3 mM APAPSG. Tyto koncentrace APAP-SG jsou srovnatelné s koncentracemi nacházenými ve tkáni jater
po předávkování acetaminofenem. APAP-SG (0,4 mM) jsme testovali rovněž u lidské
glutathionreduktasy. I zde došlo k významné inhibici enzymové aktivity. GR aktivita klesla o
22 %.

Obr. 2 Stanovení aktivity GR v přítomnosti APAP-SG. Vzorky byly testovány v přítomnosti 1 mM, 2 mM a 3
mM APAP-SG. Podmínky stanovení: (9,1 mM) GSSG, (0,45 mM) NADPH, (70 mU/ml) GR. (λ = 340 nm, 10
min, 21 °C). x ± SD. (n=3), **, p<0,01

Závěr
Testovali jsme inhibici glutathionreduktasy v přítomnosti purifikovaných metabolitů
acetaminofenu, APAP-SG a (APAP)2-SG. Zjistili jsme, že se zvyšujícími se koncentracemi
metabolitů acetaminofenu došlo k poklesu GR aktivity. V přítomnosti 3 mM (APAP)2-SG
došlo k poklesu aktivity kvasinkové GR o 44 %. 3 mM koncentrace APAP-SG způsobila
inhibici GR aktivity o 38 %. Dále jsme zjistili, že se snižující se koncentrací GSSG došlo
v přítomnosti (APAP)2-SG ke zvýšení inhibice kvasinkové glutathionreduktasy. Námi zjištěné
výsledky popisující inhibici glutathionreduktasy mohou ukazovat na další důležitý
mechanismus acetaminofenové toxicity.
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Abstrakt
64

Cu (T1/2=12,7 hod, β- 37,1%, β+ 17,9%) je vhodný rádioizotop pre použitie v pozitrónovej emisnej
tomografii, a to vďaka jeho fyzikálnym vlastnostiam, ktoré ho predurčujú pre terapiu (β-) a pre použitie
v diagnostike (β+) napr. hypoxických tumorov. Jeho produkcia je možná v biomedicínskych cyklotrónoch (s
energiou protónov 11-18 MeV). Na jej prípravu sme využili jadrovú reakciu 64Ni(p,n) pretože má veľký účinný
prierez aj pri energiách malých biomedicínskych cyklotrónov. Nevýhodou tejto reakcie je vysoká cena terčového
materiálu, eliminovaná vyvinutím veľmi jednoduchého spôsobu recyklácie 64Ni. Na separáciu 64Cu od terčového
materiálu bola použitá ionovýmenná chromatografia (sorbent Bio-Rad AG1-X8). Separácia sa uskutočňovala na
nami vyvinutom separačnom module. Výťažok 64Cu pre 100 mg 64Ni (99,09%) na zlatom terči bol 104
MBq/µAh. Na meranie aktivity produktu a stanovenie rádioizotopických nečistôt boli použité: ionizačná komora
(Curiementor), gamaspektrometria (HPGe detektor) a kvapalinová scintilačná spektrometria (TDCR metóda).

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 [1,2,3,4].
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 ≥496 [MBq/µAh].
Terčovým materiálom je >95% obohatený izotop niklu (64Ni) a terč sa pripravuje
elektrolytickým deponovaním niklu na Au podložke. Po ožiarení terčového materiálu
protónmi pomocou cyklotrónu sa terčový materiál rozpustí a separácia

64

Ni a

64

64

Ni

Cu sa

najčastejšie uskutočňuje ionexovou chromatografiou. Inými možnosťami separácie sú
rozpúšťadlová extrakcia, zrážanie a elektrodepozícia. Avšak, ionomeničové techniky sú
najvhodnejšou metódou pre získanie beznosičovej 64Cu s vysokou čistotou. Bio-Rad AG1-X8
resin je najpoužívanejším anexom.
Cieľom dizertačnej práce realizovanej v projekte APVV VMSP-P-0075-09 bol vývoj
elektrodepozičnej cely a následná príprava terča s požadovanou hrúbkou terčového materiálu,
vypracovanie separačných postupov pre oddelenie Cu a Ni, recyklácia
použitie, stanovenie výťažku jadrovej reakcie

64

64

Ni pre ďalšie

Ni(p,n)64Cu. Ďalším krokom bola
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optimalizácia separačných postupov pre automatizáciu výroby

64

Cu a vyvinutie separačného

modulu. Poslednou úlohou bude príprava rádiofarmaka 64Cu-ATSM.

Materiál a metódy
Elektrodepozícia

64

Ni (100 mg) sa realizuje galvanostaticky (zariadenie PARSTAT

(Princeton Applied Research USA)) v elektrodepozičnej cele v dvojelektródovom zapojení.
Katódou je Au disk, anódou Pt drôtik; prúd 30 mA, dĺžka trvania depozície 6 hodín.
Účinnosť depozície je 96%. Príprava elektrolytu spočíva v rozpustení potrebného množstva
vysokoobohateného 64Ni 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. NH4Cl/NH4OH pufor udržiava pH 9 počas celého procesu
elektrodepozície. V rozmedzí pH 7,5-12 sú tvorené amoniakálne komplexy niklu (NiNH32+ až
Ni(NH3)62+) [5].
Terč je následne ožiarený protónovým zväzkom 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.
Ionomeničová kolóna s náplňou Bio-Rad AG1-X8 (100-200 mesh) sa použila na
separáciu 64Cu od terčového materiálu 64Ni. Účinnosť separácie je až 97%. Elučným činidlom
je 0,1mol·dm-3 HCl. Bola študovaná sorpcia

64

Cu na AG1-X8 kolóne pre rôzne koncentrácie

HCl v rozmedzí 1-9 mol·dm-3.
Celý separačný proces sa uskutočňuje automatizovane, v separačnom module. Po
separácii sa terčový materiál recykluje pre ďalšie použitie.
Na meranie aktivity produktu a stanovenie rádioizotopických nečistôt boli použité:
ionizačná komora (Curiementor), gamaspektrometria (HPGe detektor) a kvapalinová
scintilačná spektrometria (TDCR metóda).

Výsledky a diskusia
Na elúciu 64Cu z ionomeničovej kolóny sa použilo 10 ml 0,1 mol·dm-3 HCl. Eluát bol
zachytávaný do eppendorfiek po 1ml. Elučný profil

64

Cu v 0,1 mol·dm-3 HCl je na Obr. 1.

Kompletné vymytie 64Cu z kolóny je dosiahnuté už s 2 ml 0.1 mol·dm-3 HCl solution.

954

CHÉMIA

Obr. 1 Elučný profil 64Cu pre 0,1 mol·dm-3 HCl na Bio-Rad AG1-X8 (100-200 mesh) kolóne

Z rovnice I. boli vypočítané distribučné koeficienty Kd pre koncentrácie HCl v
rozmedzí 1-9 mol·dm-3.
Kd =

a0 − a V
×
a
m

[ml.g-1]

[I.]

kde V-objem vodnej fázy [ml]; m-hmotnosť sorbentu [g]; a0-objemová aktivita počiatočnej
vzorky [ml s−1]; a-rovnovážna objemová aktivita vzorky [ml s−1].

Obr. 2 Distribučné pomery pre rôzne koncentrácie HCl a Bio-Rad AG1-X8 (100-200 mesh) kolónu. V/m=50

S rastúcou koncentráciou HCl rastie aj distribučný pomer (Obr. 2). V rozmedzí
koncentrácií 6-9 mol·dm-3 sa už prakticky nemení. Ióny Ni2+ môžu byť veľmi účinne
separované od Cu2+ iónov, pretože Ni2+ v prostredí koncentrovanej HCl netvorí negatívne
nabité chloridové komplexy. Preto nie je sorbovaný na aniónmenič a odchádza z kolóny ako
„odpad“. Pre separáciu Cu od terčového materiálu bolo zvolené prostredie 9 mol·dm-3
s ohľadom na lepšiu rozpustnosť terčového materiálu po ožiarení v porovnaní s prostredím 6
mol·dm-3 HCl.
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Na meranie aktivity produktu a stanovenie rádioizotopických nečistôt boli použité:
ionizačná komora (Curiementor), gamaspektrometria (HPGe detektor) a kvapalinová
scintilačná spektrometria (TDCR metóda) (Tab. 1).

Tab. 1 Objemová aktivita produktu stanovená rôznymi metódami
Objemová aktivita [kBq.ml-1] (k=1)
79,6 ± 2,0
77,8 ± 2,3
77,9 ± 1,6

Metóda
Gamma-spektrometria s HPGe detektorom
Kvapalinová scintilačná spektrometria TDCR
Ionizačná komora

Na Obr. 3 je gama-spektrum

64

Cu.

64

Cu was identifikovaná na základe jej gamma

žiarenia s enrgiou 1345.77 keV (0.49%). 55Co (T1/2=17.53 h) (0.012 ± 5.0% kBq.ml-1) a 57Co
(T1/2=271.8 d) (0.0007 ± 4.0% kBq.ml-1) boli prítomné ako rádioizopické nečistoty, ktoré sú
zapríčinené prítomnosťou malých množstiev niektorých izotop niklu v terčovom materiály;
(58Ni(p,α)55Co, respektíve 60Ni(p,α)57Co). Rádionuklidová čistota 64Cu bola viac ako 99%.

Obr. 3 Gama-spektrum produktu [64Cu]CuCl2
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Separačný proces prebiehal v separačnom module (Obr. 4) umiestnenom v
laminárnom boxe.

Obr.4 Separačný modul pre prípravu [64Cu]CuCl2 vybavený s PLC Simatic S7-1200

Modul sa skladá z týchto komponentov: vyhrievacia nádobka na rozpúšťanie
ožiareného terčového materiálu, ionomeničová kolóna, 3 rezervoáre pre elučné činidlá, 2
zberné nádobky (64Cu, 64Ni a odpad), 6 elektrických ventilov, vákuová pumpa, vákuometer, 3
radiačné detektory, programovateľná riadiaca jednotka (Siemens, Simatic S7-1200) a
dotykový displej (Simatic, HMI KT400). Senzormi v detektoroch sú Si PIN fotodiódy s
nízkym kapacitným odporom a s aktívnou plochou 10x10mm (S3590, Hamamatsu). Tieto
detektory sú umiestnené za aniónmeničovou kolónou, nádobkou pre produkt a za nádobkou
pre 64Ni a odpad.

Záver
Proces prípravy terča, separácie Cu od terčového materiálu ako aj technika recyklácie
terčového materiálu boli úspešne etablované. Separačný modul bol úspešne testovaný pre
rutinnú produkciu 64Cu.

Poďakovanie
Projekt vývoja
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Cu bol v roku 2009 podporený Agentúrou na podporu výskumu

a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-P-0075-09 s názvom: „Výroba a charakterizácia
rádionuklidu Cu-64 pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu“.
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Dvojjadrové a štvorjadrové tartarátokomplexy vanádu(V): kvantovochemické výpočty štruktúrnych a spektroskopických parametrov
Gabriela Orešková, Ján Šimunek, Jozef Noga
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
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Abstrakt
Geometria a spektrálne vlastnosti komplexného aniónu [V4O8((R,R)-tart)2]4- boli teoreticky študované
pomocu kvantovochemických výpočtov v plynnej fáze alebo použitím PCM modelu. Optimalizáciu geometrie
sme robili použitím funkcionálov BP86, B3LYP a pomocou triedy M06 funkcionálov. Najlepšiu zhodu s
experimentálnymi údajmi dávali M06 funkcionály. V optimálnej geometrii sme priradili jednotlivým väzbám typ
vibrácií aktívnych v infračervených spektrách. Vypočítané vlnočty metódou BP86 sú vo veľmi dobrej zhode
s experimentom na rozdiel od M06 funkcionálov. Pre anión v experimentálnej geometrii sme určili oblasť
absorpčného maxima (v UV-VIS spektrách) vypočítaním excitačných energií. Vypočítané hodnoty absorpčných
maxím sú vo veľmi dobrej zhode s experimentom a úspešne vysvetľujú farebnosť daného komplexu. Pre
zoptimalizovanú geometriu funkcionálom BP86 v plynnej fáze a tiež so zahrnutím rozpúšťadla sme vypočítali
NMR chemické posuny pomocou funkcionálov B3LYP a B3PW91. Najlepšie výsledky vzhľadom na experiment
dávala metóda B3PW91 pre zoptimalizovanú geometriu v plynnej fáze.

Kľúčové slová: DFT výpočty; NMR; geometria molekúl; UV-VIS; IČ; tartarátokomplexy vanádu

Úvod a formulácia cieľa
Komplexy vanádu s α-hydroxykarboxylovými kyselinami sú objektom osobitého
záujmu, pretože anióny týchto kyselín sú zahrnuté v mnohých základných biochemických
procesoch (Krebsov cyklus, Coriho cyklus, fotorespirácia a iné) [1]. Kyselina vínna (ako αhydroxykarboxylová kyselina) a komplexy s kyselinou vínnou sú významným nástrojom pre
rozklad racemických zlúčenín [2]. Komplexy s kyselinou vínnou (tartarátokomplexy) sú tiež
používané ako enantioselektívne katalyzátory pre asymetrickú oxidáciu sulfidov [3], Henryho
reakcie [4] a

iné reakcie. Taktiež, tartarátokomplexy vanádu sú študované ako

inzulinomimetické komplexy [5] a ako katalyzátory pre asymetrické spájanie v
polymerizačných reakciách [6].
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 et al., Chrappová et al. alebo Pacigová et al.
[7, 8, 9]. 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. NMR parametre
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rôznych štruktúr obsahujúcich vanád počítali napr. Justino et al. [7] a Bühl a Parrinello [10],
ktorí používali funkcionál B3PW91 a bázu IGLO-II s dobrým výsledkom vzhľadom na
experiment.
Naším cieľom je pomocou kvantovochemických výpočtov v plynnej fáze alebo
s použitím PCM modelu popísať geometriu štvorjadrového komplexného aniónu vanádu (V)
s vyriešenou štruktúrou [11], vypočítať elektrónové, IČ a NMR spektrá uvedeného
komplexného aniónu. Vypočítané výsledky konfrontujeme s experimentálnymi údajmi, ak sú
k dispozícii, s cieľom posúdiť vhodnosť jednotlivých metód pre budúce výpočty podobného
druhu.

Materiál a metódy
Všetky výpočty sú realizované v programe Gaussian 09 [12]. Na modelovanie
experimentálnej geometrie a vizualizáciu jednotlivých molekúl používame program Molden
[13]. Geometria daného komplexného aniónu je optimalizovaná DFT funkcionálmi B3LYP a
BP86 [14, 15, 16] ako aj triedou funkcionálov M06 (M06, M06L, M06HF a M062X) [17].
Použitá je báza Wachters+f [18] pre atóm vanádu a 6-311G* [19] pre ostatné atómy.
Excitačné energie počítame metódou TDB3LYP v rovnakej báze ako pri optimalizácii
geometrie. Na zahrnutie vplyvu rozpúšťadla sme použili model polarizovateľného kontinua
(PCM) [20]. Pre zoptimalizovanú geometriu metódou BP86 sú pre daný štvorjadrový
komplexný anión ako aj pre podobné dvojjadrové anióny vypočítané NMR parametre v
plynnej fáze a tiež so zahrnutím rozpúšťadla. Použité sú DFT funkcionály B3LYP a B3PW91
[14, 15, 21] s GIAO metódou a bázou Wachters+f na atóme vanádu a IGLO-II [22] na
ľahkých atómoch. Výpočet je vztiahnutý na referenčnú zlúčeninu VOCl3 počítanú rovnakými
výpočtovými metódami.

Výsledky a diskusia
Optimalizáciou experimentálnej geometrie komplexného aniónu [V4O8((R,R)-tart)2]4(4-R,R-anión) sme získali štruktúry, ktoré majú všetky vibračné frekvencie kladné a
teda zodpovedajú minimu potenciálnej energie v základnom stave. Na obr. 1 vidíme príklad
zoptimalizovanej štruktúry daného komplexného aniónu metódou B3LYP. Štatistickú analýzu
pre vypočítané väzbové dĺžky a uhly vzhľadom na experiment môžeme vidieť v Tab. 1.
Najlepšie výsledky pre väzbové dĺžky sa získali funkcionálom M06L a následne funkcionálmi
BP86 a B3LYP. Pre výpočet väzbových uhlov sa ukázala byť lepšia trieda M06 funkcionálov,
ktorá dávala výrazne lepšie výsledky ako B3LYP a BP86 funkcionály.
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Obr. 1 Zoptimalizovaná geometria 4-R,R-aniónu metódou B3LYP
Tab. 1 Percentuálna priemerná absolútna chyba vypočítaných väzbových dĺžok a väzbových uhlov vzhľadom na
experiment pre 4-R,R-anión

Väzbové
dĺžky
Väzbové
uhly

B3LYP

BP86

M06

M06L

M06HF

M062X

2,3

2,2

2,4

2,0

2,5

2,4

2,8

2,3

2,0

1,2

1,2

1,4

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. Vypočítané vlnočty
triedou M06 funkcionálov sa výrazne líšili od experimentu. Tab. 2 ukazuje veľmi dobrú
zhodu vypočítaných vlnočtov v porovnaní s experimentom najmä pre BP86 a B3LYP
funkcionály, pričom len funkcinál B3LYP bol škálovaný, škálovacím faktorom f= 0,9672.

Tab. 2 Priradenie vypočítaných charakteristických pásov v IČ spektre 4-R,R-aniónu a porovnanie
s experimentom
C10-O22 karb.

C8-O20 hydr.

V-O ox.

B3LYP/Wf

1625 asym.

1096

980

BP86/W

1621 asym.

1080

957

M06L/W

1708

1132

997

M06/W

1739

1179

1036

M06HF/W

1744

1202

1135

M062X/W

1736

1188

1091

Exp.[11]

1632

1071

957
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Výpočtom excitačných energií metódou TD B3LYP v rôznych rozpúšťadlách sme pre
daný anión zistili oblasť absorpčného maxima v dobrej zhode s experimentálnym UV-VIS
spektrom, pričom vplyv permitivity rozpúšťadla bol minimálny (Tab.3). Všetky vypočítané
absorpčné maximá zodpovedajú príslušnej farbe daného aniónu. Farebnosť komplexného
aniónu spôsobuje tzv. charge transfer prechod.

Tab. 3 Vypočítané excitačné energie v [nm] pre prechod s najvyšším prechodovým momentom pre 4-R,R-anión
1

TDB3LYP

A orange

No solvent

448,2

CH3CN (ε=37)

472,8 (exp. 475)

H2O (ε=78)

475,7 (exp. 460)

Výpočtom

izotropických

51

V

chemických

posunov

danými

metódami

pre

zoptimalizovanú geometriu 4-R,R-aniónu ako aj pre dvojjadrové anióny (R,R- a Rac-anión)
podobnej štruktúry sme zistili, že sú v dobrej zhode s experimentom (Tab.4). Najlepšie
výsledky dáva taká kombinácia, keď je zoptimalizovaná geometria v plynnej fáze bez ohľadu
na to, či je počitaný chemický posun v plynnej fáze alebo so zahrnutím rozpúštadla.
Chemické posuny pre R,R-anión sa vo všetkých prípadoch najviac odchyľovali od
experimentu, pričom najlepší výsledok sme dosiahli pre zoptimalizovanú geometriu zo
zahrnutím rozpúšťadla. V oboch prípadoch sa ukázala byť lepšia metóda B3PW91.
Tab. 4 Porovnanie experimentálnych a vypočítaných izotropických 51V chemických posunov (δizo v ppm) pre
rôzne zoptimalizované štruktúry R,R-aniónu, Rac-aniónu a 4-R,R-aniónu
Zoptim.geom./NMR

geometria/NMR

BP86/B3LYP

BP86/B3PW91

gas/gas PCM/gas PCM/PCM gas/PCM gas/gas PCM/gas PCM/PCM

gas/PCM

R,R-anión (H2O)
exp. -550

-631

-628

-645

-646

-620

-618

-633

-635

Rac-anión(CH3CN)
exp. -377

-376

-422

-423

-375

-363

-409

-409

-361

4-R,R-anión (H2O)
exp. -522

-535

-585

-568

-515

-523

-574

-557

-503
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Záver
Pri výpočte geometrie štvorjadrového komplexného aniónu vanádu (V) s kyselinou
vínnou sa osvedčili funkcionály triedy M06 s bázou Wachters+f na atóme vanádu, ktoré
dávali dokonca lepšie výsledky ako funkcionály B3LYP a BP86. Výpočtom vibračných
vlnočtov sme však zistili, že na rozdiel od funkcionálov BP86 a B3LYP, M06 funkcionály
nedávajú dobré výsledky v porovnaní s experimentom. Vypočítané excitačné energie sú v
dobrej zhode s experimentálnym UV-VIS spektrom a absorpčné maximá zodpovedajú
príslušnej farbe daného aniónu. NMR chemické posuny počítané metódou B3PW91 v
optimalizovanej geometrii BP86 v plynnej fáze sa veľmi dobre približujú k experimentálnym
hodnotám. Pre R,R-anión sa vypočítané hodnoty dosť výrazne odlišovali od experimentu, čo
môže byť spôsobené tým, že R,R-anión sa vo vode čiastočne rozkladá.
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že trieda M06 funkcionálov
nedáva výrazne lepšie výsledky ako osvedčené DFT funkcionály B3LYP a BP86, a že metóda
B3PW91 je vhodnou metódou na výpočet NMR chemických posunov pre takéto komplexné
anióny.
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Vplyv zahrievania na štruktúru a vlastnosti montmorillonitu
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Abstrakt
Íly a ílové minerály patria k najpoužívanejším materiálom s významnými vlastnosťami, napr. sorpčná
schopnosť, disperzia častíc alebo vysoká výmenná kapacita iónov. K štúdiu vlastností ílových minerálov sa
použili vzorky montomorillonitu z ložiska Cheto, AZ, USA nasýtené Cu2+ katiónmi, nezahrievané alebo
zahrievané 24 hodín pri teplotách 150 °C, 200 °C a 300 °C (Cu_SAz – Cu_SAz_300). Sorpčné vlastnosti týchto
látok sa sledovali použitím rôznych solvatačných činidiel; dimetylsulfoxid, acetonitril a voda. Zmeny spôsobené
adsorpciou týchto činidiel sa sledovali použitím infračervenej spektroskopie a gravimetrie. V infračervených
spektrách vzoriek sa pozoroval posun jednotlivých absorpčných pásov k vyšším vlnočtom vplyvom migrácie
meďnatého katiónu cez ditrigonálne dutiny v štruktúre. Výsledky gravimetrickej analýzy poukazujú na rôznu
solvatačnú schopnosť použitých činidiel.

Kľúčové slová: montmorillonit; infračervené spektrá; vymeniteľné katióny; tepelné spracovanie

Úvod a formulácia cieľa
Ílové minerály sa používajú v rôznych oblastiach, napr. stavebníctvo, chemický
priemysel, farmaceutický priemysel, výroba keramiky a porcelánu, pôdohospodárstvo
a ochrana životného prostredia. Používajú sa aj ako katalyzátory a prídavky do polymérnych
materiálov [1].
Ílové minerály patria do skupiny vrstevnatých aluminosilikátov. Ich základnou
stavebnou jednotkou je vrstva. Jednotlivé vrstvy tvoria navzájom pospájané siete, ktoré sa
líšia koordináciou aniónov (O2–, OH– a F–) k centrálnym atómom (SiIV, AlIII, FeIII a MgII), a to
siete tetraedrické a oktaedrické. Jednotlivé vrstvy sú oddelené medzivrstvovým priestorom
[2].
Dôležitú skupinu ílových minerálov tvoria smektity. Montmorillonit, dioktaedrický
smektit, je zložený z vrstiev a tie z tetraedrických a oktaedrických sietí v pomere 2 :1 (obr. 1).
Vplyvom izomorfných substitúcií vo vrstvách, kde v tetraédroch je SiIV čiastočne nahradený
AlIII a v oktaédroch je AlIII je nahradený FeIII a MgII, vzniká záporný náboj vrstiev. Tento náboj
je kompenzovaný vymeniteľnými katiónmi (Na+, Ca2+, Mg2+), ktoré sa nachádzajú
v medzivrstvovom priestoroch a na povrchu častíc [1].
Zahrievaním dochádza k dehydratácii vymeniteľných katiónov a k ich následnej
migrácii do ditrigonálnych dutiín v tetraedrickej sieti. Týmto dochádza k zníženiu náboja
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vrstvy a katióny sa postupne stávajú menej prístupné pre rôzne solvatačné činidlá. Migrácia
meďnatých katiónov do ditrigonálnych dutín (obr. 2), spôsobená zahrievaním, bola potvrdená
aj infračervenou spektroskopiou, nakoľko Ca2+ katióny spôsobujú posun vibrácii väzieb Si-O
[3].

Obr. 1 Štruktúra montmorillonitu pozostávajúca z vrstiev tetraedrických a oktaedrických sietí.

Obr. 2 Ditrigonálne dutiny v tetraedrickej sieti a neobsadená oktaedrická pozícia.

Ciele práce pozostávali z týchto bodov:
•

sledovanie vplyvu zahrievania na zmenu štruktúry meďnatej formy montmorillonitu
využitím infračervenej spektroskopie

•

sledovanie vplyvu zahrievania na adsorpčné schopnosti vzoriek gravimetrickou
analýzou.
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Materiály a metódy
Materiály: Sedimentačnou metódou sa pripravila jemná (menšia ako 2 µm) frakcia
sodnej formy montmorillonitu (). Následným opakovaným premývaním roztokom CuCl2 (c =
1 mol.dm-3) sa pripravila meďnatá forma montmorillonitu a nadbytok chloridových aniónov
sa odstránil premývaním vodou. Vzorky boli vysušené pri teplote 60 °C a preosiate cez sito
s veľkosťou otvorov 250 µm.
Pripravená meďnatá forma montmorillonitu sa zahrievala pri troch rôznych teplotách
v priebehu 24 h: 150 °C, 200 °C a 300 °C. Takto sa získali štyri označené Cu_SAz
(nezahrievaná vzorka), Cu_SAz_150 (zahrievaná na 150 °C), Cu_SAz_200 (zahrievaná na
200 °C) a Cu_SAz_300 (zahrievaná na 300 °C).
Solvatácia: Použili sa tri solvatačné činidlá: destilovaná voda, acetonitril
a dimetylsulfoxid. Adsorpcia a desorpcia pár solvatačných činidiel prebiehala pri 25 °C
v exikátoroch, kde bolo použitých približne 100 mg vzorky. Doba adsorpcie v prípade vody
a acetonitrilu bola 48 h a 96 h, v prípade DMSO 48 h, 96 h a 144 h.
Metódy: Množstvo adsorbovaného solvatačného činidla sa stanovilo gravimetricky.
Infračervené spektrá vzoriek sa merali na prístroji Nicolet 6700 FTIR odrazovou technikou
updrift v blízkej oblasti (NIR, kde υ~ = 15000 − 4000 cm −1 ) a v strednej oblasti (MIR kde

υ~ = 4000 − 500 cm −1 ) použitím KBr tabliet (1 mg vzorky + 200 mg KBr).

Výsledky a diskusia
Vplyv zahrievania na zmenu štruktúry montmorillonitu

Obr. 3 Infračervené spektrá vzoriek meďnatej formy montmorillonitu
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V infračervenom spektre nezahrievanej formy montomorillonitu (obr. 3, 25 °C) sa
nachádzajú pásy pri 3625 cm–1 (valenčná vibrácia oktaedricky koordinovaných OH skupín
v štruktúre vrstiev), pri 1033 cm–1 (valenčná vibrácia SiO skupiny), pri 916 cm–1 (deformačná
vibrácia AlAlOH), pri 844 cm–1 (deformačná vibrácia AlMgOH), pri 520 cm–1 (deformačná
vibrácia SiOAl) a pri 467 cm–1 (SiOSi) [4].
Vplyvom zahrievania dochádza k posunu vlnočtu ν(štruktúrna OH) od 3625 cm–1 cez
3628, 3630 k 3631 cm–1. Pri zahrievaní dochádza k migrácii Cu2+ do ditrigonálnych dutín, čo
spôsobuje lokálnu zmenu náboja v okolí OH skupín a dochádza k zmene ich orientácie.
Izomorfné substitúcie v tetraedrických prípadne oktaedrických sieťach spôsobujú vznik
lokálneho negatívneho náboja na apikálnych atómoch Oap. Následne dochádza k vytvoreniu
vodíkovej väzby medzi týmto atómom kyslíka a OH skupinou, čo spôsobí zníženie silovej
konštanty väzby O–H. Migrácia Cu2+ vplyvom zahrievania kompenzuje tento lokálny záporný
náboj, nedochádza k vytvoreniu vodíkovej väzby (Oap a OH), zvýši sa silová konštanta väzby
O–H a pás príslušnej valenčnej vibrácie sa posúva k vyšším vlnočtom.
Migrácia Cu2+ vplyvom zahrievania spôsobí posun valenčnej vibrácie SiO skupiny
z 1033 cm–1 cez 1049 cm–1 a 1050 cm–1 na 1053 cm–1. Tento posun súvisí s poklesom náboja
tetraedrickej siete a jej modifikáciou. Posun je najvýraznejší pri zahriati na 150 °C (16 cm–1),
pri ďalšom zahrievaní na 300 °C sa mení o 4 cm–1. Tento rozdiel je spôsobený zánikom
hydratačného obalu už pri 150 °C a meďnaté katióny môžu migrovať do ditrigonálnych dutín.
Vplyvom zahrievania dochádza k posunu deformačných vibrácií atómov AlAlOH z 917 cm–1
na 931 cm–1 a AlMgOH z 844 cm–1 na 856 cm–1. Migrácia Cu2+ pravdepodobne mení smer
dipólového momentu OH skupín.

Gravimetrická analýza solvatácie
Výsledky gravimetrickej analýzy (obr. 4) poukazujú na rozdielny priebeh solvatácie
vzoriek, ktorý sa pri použití DMSO zásadne líši od priebehu solvatácie pri použití vody alebo
acetonitrilu. Množstvo adsorbovaného DMSO v závislosti od času závisí lineárne, ale
v prípade vody a acetonitrilu sa množstvo adsorbovaného činidla po 48 h hodinách adsorpcie
takmer nemení. Z výsledkov na obr. 4 je možné pozorovať ďalšiu skutočnosť. Množstvo
adsorbovaného DMSO sa takmer nemení v závislosti od teploty zahrievania vzorky.
V prípade použitia acetonitrilu sa pozoruje pokles hmotnosti adsorbovaného činidla (mg
činidla na g vzorky) na polovicu, v prípade použitia vody je pokles väčší v závislosti od
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teploty zahrievania vzorky. Tento rozdiel v hmotnosti adsorbovaného činidla dokumentuje aj
obrázok 5.

Obr. 4 Časový priebeh adsorpcií v závislosti od teploty a typu použitého solvatačného činidla.
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Obr. 5 Hmotnosť adsorbovaného činidla v závislosti od typu použitého solvatačného činidla a od teploty.

Výsledky gravimetrickej analýzy (obr. 5) poukazujú na súvis medzi množstvom
adsorbovaného solvatačného činidla a migráciou Cu2+ v štruktúre montomorillonitu. Výsledky
infračervenej spektroskopie potvrdzujú aj výsledky gravimetrických analýz. Vplyvom
zahrievania dochádza k migrácii Cu2+ v štruktúre. Tento katión sa stáva menej dostupným pre
solvatačné činidlá, ťažšie vytvára komplexy s týmito činidlami, v dôsledku čoho sa zníži
množstvo adsorbovaného činidla. Klesajúci trend množstva adsorbovaného činidla
v závislosti od teploty (obr. 5) je pozorovaný v prípade každého činidla. Najvýraznejšie
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pokles hmotnosti je pozorovaný v prípade adsorbcie vody, menší pre acetonitril a najmenej
výrazný v prípade DMSO. Rast množstva adsorbovaného činidla od vody k DMSO je v tom
istom poradí, ako rastie dipólový moment jednotlivých solvatačných činidiel (od vody
k DMSO), voda (1,84 D), acetonitril (2,58 D) a DMSO (3,96 D).

Záver
Adsorpčné vlastnosti vzoriek sa líšia v závislosti od použitého solvatačného činidla.
Používali sme tri činidlá, konkrétne vodu, acetonitril a dimetylsulfoxid. Najlepšie solvatačné
vlastnosti má z nich DMSO, ktorý má najväčšiu hodnotu dipólového momentu z týchto troch
činidiel. Najnižšiu hodnotu dipólového momentu má voda. V prípade adsorpcie vody
dochádza k výraznému poklesu hmotnosti solvatovanej vody v závislosti od teploty
zahrievania vzorky.
Z nameraných infračervených spektier možno jednoznačne povedať, že pri zahrievaní
meďnatej formy montmorillonitu dochádza k migrácii meďnatých katiónov z medzivrstvia do
vrstiev. Predpokladá sa, že zahrievaním vzoriek nedochádza k zmene štruktúry, rozpojenie
vrstiev alebo sietí pozorované nebolo. Z infračervených spektier je možné predpokladať aj
rozsah migrácie Cu2+ v štruktúre montmorillonitu.
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Výber frakcií a následná separácia chirálnych pesticidov s využitím
techniky prepínania kolón (column-switching)
Ivana Petránová, Mária Chalányová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, Mlynská
dolina CH-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; petranova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Na štúdium separácie chirálnych pesticídov permetrín, cypermetrín zo skupiny syntetických
pyretroidov a epoxikonazolu, ktorý patrí do skupiny triazolových pesticídov bola použitá reverznofázová
kvapalinová chromatografia RP-HPLC s použitím prepínania kolón so spektrofotometrickou detekciou pri 230
nm. V práci bolo použité usporiadanie spojenia achirálnej a chirálnej kolóny cez prepínací ventil, ktorý
umožňuje selektívny prenos frakcií z achirálnej kolóny na chirálnu kolónu Chiradex.
Predmetom príspevku je štúdium základných chromatografických charakteristík študovaných
pesticídov od obsahu metanolu v mobilnej fáze pre achirálne stacionárne fázy Separon SGX C18, Separon SGX
RPS, Chromolith RP-18e a pre chirálnu kolónu Chiradex. Najlepšie rozlíšenie pesticídov bolo dosiahnuté v
spojení achirálnej kolóny Chromolith RP-18e s chirálnou kolónou Chiradex cez prepínací ventil. V tomto
zapojení sa dosiahla separácia epoxikonazolu na 2 enantioméry a permetrínu na 4 enatioméry. Separácia
cypermetrínu, ktorý vo svojej molekule má 3 chirálne centrá a poskytuje 8 enantiomérov nebola úspešná.

Kľúčové slová: chirálne pesticídy; column switching; chirálne separácie

Úvod
V poslednom období vzrastá záujem verejnosti o zlepšovanie kvality života. Či už to
súvisí so zabezpečením dostatočnej kvality životného prostredia ako aj kvality života ľudskej
populácie. Rôznorodou skupinou chemických zlúčenín, ktoré sú schopné pomôcť zabezpečiť
vysoké výnosy a dostatočnú kvalitu poľnohospodárskych produktov sú pesticídy. Napriek
mnohým kladom sa pesticídy radia medzi toxické, veľakrát nestabilné a mobilné látky v
životnom prostredí [1]. Stále používanie pesticídov zvyšuje obavy zo znečistenia
poľnohospodárskej pôdy, ale i ostatných zložiek životného prostredia. Preto je dôležité
sledovať používanie pesticídov a kontrolovať ich reziduá a metabolity v životnom prostredí
[2]. V súčasnosti viac ako 25% komerčne dostupných pesticídov patrí do skupiny chirálnych
látok [3]. Chiralita ovplyvňuje biologickú aktivitu [4], a tým aj ich toxicitu [5]. Príčinou
optickej aktivity organických molekúl je najčastejšie asymetricky substituovaný uhlík [6], t.j.
uhlík, na ktorom je každý substituent iný. Chirálne zlúčeniny medzi, ktoré patria i chirálne
pesticídy sa i v súčasnosti často aplikujú ako racemické zmesi, v ktorých obvykle iba jeden
enantiomér je biologicky aktívny, ktorý je nositeľom biologickej aktivity, čo má za následok
významné zníženie rizík spojených s ich používaním.
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V praxi existujú rôzne prístupy k rozdeleniu pesticídov do skupín. Najčastejšie sa
delia podľa použitia proti škodlivým činiteľom. Najrozšírenejšími skupinami sú insekticídy,
fungicídy, herbicídy. Medzi najpoužívanejšie insekticídy patria pyretroidy [7] sú to syntetické
deriváty prírodných insekticídov - pyretrínov, ktoré sa získavajú extrakciou z kvetu rastliny
Chrysanthenum cinerariaefolium [8]. Syntetické pyretroidy sa používajú viac ako 30 rokov
[9]. Medzi syntetické pyretroidy patrí aj permetrín a cypermetrín. Permetrín má vo svojej
molekule dve chirálne centrá, vytvára štyri stereoizoméry. Akceptovateľná dávka pre 60 kg
človeka je 3 mg/deň [10]. Cypermetrín obsahuje tri chirálne centrá a je racemickou zmesou
ôsmich izomérov. Tieto izoméry sa rozdeľujú na štyri cis- a štyri trans- izoméry. Cisizoméry sú účinnejšie voči hmyzu ako trans-. Najčastejšie sa využíva v poľnohospodárstve
na ochranu plodín voči hmyzu napádajúcim listy. Akceptovateľná dávka v prípade potravy
pre živočíchi je 0,01–0,2 mg/kg [11]. Pyretroidy sú perzistentné zlúčeniny s vysokou
hydrofobicitou a veľmi nízkou rozpustnosťou vo vode [8].
Posledným zo separovaných štandardou je epoxikonazol, ktorý patrí medzi triazolové
fungicídy so široko-spektrálnou aktivitou proti rastlinným patogénom v obilninách.
Triazolové fungicídy sa vyznačujú 1 alebo 2 chirálnymi centrami, ktoré sú lokalizované na
susednom mieste 1,2,4 triazolového kruhu, ktorý je kostrou zlúčeniny [12].

Materiál a metódy
Štandardy analyzovaných látok:
epoxikonazol 93,5% - (2RS, 3SR-1-[3-(chlorofenyl)-2,3-epoxy-2-(4-florofenyl)propyl]1H-1,2,4-triazol,
cypermetrín 95,8% - (RS)- α-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorovinyl)-2,2 dimetylcyklopropánkarboxylát,
permetrín 97,3% - 3-fenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2dimetylcyklopropánkarboxylát, Riedel-de Haën (Nemecko).

Prístroje
HPLC zariadenie: Kvapalinový chromatograf Lichrograph (Merck – HITACHI,
Darmstadt, Nemecko), pozostával z pumpy Inteligent Pump L-6200 A (Merck, Darmstadt,
Nemecko), UV-VIS detektora Model L-4250 Merck, Darmstadt, (Nemecko), mixera, Hitachi,
Ltd. Tokyo, (Japonsko), 2 dvojcestných šesťvstupových ventilov Rheodyne 7125 a 7010
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Cotati, California, (USA), vysokotlakovej pumpy Knauer, HPLC pump 64 (Nemecko),
druhého detektora Knauer variable wavelenght monitor, D – 1000 Berlin, (Nemecko).
Použité achirálne kolóny: Separon SGX C18 (150x3) mm, 5 µm častice Tessek,(Praha,
ČR), Separon SGX RPS (150x3) mm, 5 µm častice Tessek, (Praha, ČR), Chromolith RP-18e,
(100x4,6) mm, 5 µm častice Merck, Darmstadt, (Nemecko).
Chirálna kolóna Chiradex (250x4) mm, 5 µm častice Merck, Darmstadt, (Nemecko).
Namerané údaje boli vyhodnotené pomocou programu CSW verzia 1.0, s 20 bitovým
integračným sigma delta A/D prevodníkom (Data Apex s.r.o., Praha, ČR).

Chromatografické podmienky
Ako mobilná fáza sa požívala zmes metanolu a vody v rôznom percentuálnom zložení
od 50-85%. Prietok mobilnej fázy bol 0,5-1ml/min. Injektovaný objem štandardov do
dávkovača bol 20 µl. Detekčná vlnová dĺžka bola 230 nm.

Výsledky a diskusia
Pri separácií chirálnych pesticídov sme použili spojenie achirálnej a chirálnej kolóny
pomocou techniky prepínania kolón (column-switching). V prípade, že na separáciu analytov
z komplexných matríc používame danú techniku je nevyhnutné získať poznatky o
chromatografickom správaní študovaných analytov na achirálnej i chirálnej kolóne v
závislosti od typu stacionárnej fázy, od zloženia a prietoku mobilnej fázy. Optimalizovaním
separačných podmienok analytov na achiránej kolóne sme získali dáta pre prenos frakcie
analytu technikou vystrihnutia (heart-cut) na chirálnu kolónu Chiradex cez prepnací ventil.
Na achirálnej kolóne najčastejšie dochádza k seaprácii enantiomérneho páru od
koextraktov (balastných zložiek matrice). Diastereoizoméry sú selektívnou heart-cut
technikou prepínania kolón (column-switching) vystrihnuté z chromatografického záznamu a
transportované na chirálnu kolónu, kde dochádza k enantiomérnej separácii študovaných
analytov.
Z

troch

študovaných

achirálnych

kolón

najlepšie

výsledky

základných

chromatografických parametrov pre separáciu epoxikonazolu a permetrínu boli dosiahnuté na
kolóne Chromolith RP-18e v zmesi metanol:voda v koncentračnom rozmedzí 60-80% s
prietokom mobilnej fázy 1 ml/min a UV detekcia sa uskutočnila pri 230 nm. Cypermetrín sa
separoval len na tri diastereoizoméry.
Podobná séria meraní s rovnakými závislosťami ako na achirálnych kolónach bola
nameraná i na chirálnej kolóne Chiradex, ktorá patrí do skupiny cyklodextrínových
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stacionárnych fáz. Na Chiradexe sa študované chirálne pesticídy separujú nasledovne:
epoxikonazol má jedno chirálne centrum, separoval sa na dva enantioméry, permetrín
obsahuje 2 chirálne centrá a separoval sa na 4 enantioméry a cypermetrín má 3 chirálne
centrá a teoreticky poskytuje 8 enantiomérov, ale separoval sa na šesť píkov.

Priamy prenos epoxikonazolu z kolóny Chromolith RP-18e na kolónu Chiradex
V sériovom usporiadaní achirálna a chirálna kolóna boli analyty technikou priameho
prenosu separované a ich frakcie transportované z achirálnej analytickej kolóny Chromolith
RP-18e na chirálnu kolónu Chiradex. Boli použité 2 UV detektory. Pomocou prvého
detektora umiestneného na výstupe z achirálnej kolóny sme monitorovali čas a dobu prenosu
frakcie z achirálnej na chirálnu kolónu. Druhý detektor bol použitý na detekciu enantiomérov
na výstupe z chirálnej kolóny Chiradex. Doba prenosu analytu bola meraná stopkami.
Prenos epoxikonazolu z achirálnej kolóny (poskytuje jeden pík) Chromolith RP-18e
na Chiradex sa realizoval v jednej frakcii. Na „Obr. 1“ sú chromatografické záznamy
separácie epoxikonazolu na achirálnej kolóne Chromolith RP-18e s použitím mobilnej fázy
metanol:voda (60:40, v/v) s prietokom 1 ml/min s dobou prenosu analytu 12 sekúnd „Obr.
1a“, kde rozlíšenie enantiomérov epoxikonazolu malo hodnotu 1,01. Pri prenose
epoxikonazolu po dobu 20 sekúnd „Obr. 1b“, rozlíšenie enantiomérov epoxikonazolu e1 a e2
malo hodnotu 0,67. V oboch prípadoch separácia na Chiradexe bola uskutočnená v mobilnej
fáze metanol:voda (53:47, v/v) s prietokovou rýchlosťou mobilnej fázy 1 ml/min.

Obr. 1 Chromatografický záznam separácie epoxikonazolu použitím heart-cut

Prenos frakcii z kolóny Chromolith RP-18e, mobilná fáza metanol:voda (60:40, v/v),
prietok 1ml/min na chirálnu kolónu Chiradex, metanol:voda (53:47, v/v) s prietok 1ml/min.
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Doba prenosu frakcie z achirálnej na chirálnu kolónu a) 12 s; b) 20 s; UV detekcia pri 230
nm.

Priamy prenos permetrínu z kolóny Chromolith RP-18e na kolónu Chiradex
Permetrín sa na achirálnej kolóne Chromolith RP-18e delí na 2 diastereoizoméry cis a
trans, teda poskytuje dva píky. Preto prenos z achirálnej na chirálnu kolónu sa realizoval v
dvoch frakciách. Na „Obr. 2“ sú prezentované chromatografické záznamy separácie
enantiomérov permetrínu technikou heart-cut. Prenos frakcií permetínu z kolóny Chromolith
RP-18e na chirálnu kolónu Chiradex s dobou prenosu frakcií 12 sekúnd. Najlepšie rozlíšenie
trans permetrínu na enantioméry p1-p2 malo hodnotu 0,73 a cis permetrínu na enantioméry
p3-p4 bolo 1,47 v mobilnej fáze metanol:voda (75:25, v/v) „Obr. 2a“.

Obr. 2. Chromatografický záznam separácie trans- a cis- permetrínu s použitím techniky heart-cut

Prenos frakcií z kolóny Chromolith RP-18e (100 x 4,6 mm, 5µm) s mobilnou fázou
metanol:voda (80:20, v/v) s prietokom 1,0 ml/min na chirálnu kolónu Chiradex (250 x 4 mm,
5 µm) so zložením mobilnej fázy: a) metanol:voda (75:25, v/v); b) metanol:voda (70:30 v/v)
s prietokom 1,0 ml/min. Doba prenosu analytu 12 s. UV detekcia pri 230 nm

Priamy prenos cypermetrínu z kolóny Chromolith RP-18e na kolónu Chiradex
Cypermetrín má vo svojej molekule tri chirálne centrá, z čoho vyplýva, že tvorí štyri
diastereoizoméry a osem enantiomérov. Na achirálnej kolóne Chromolith RP-18e v mobilnej
fáze metanol:voda (80:20, v/v) sa čiastočne delí na 3 píky. Na chirálnej kolóne Chiradex v
mobilnej fáze metanol:voda (55:45, v/v) sa cypermertrín čiastočne separoval na šesť píkov.
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Separácia cypermetrínu na enantioméry v systéme zapojenia achirálna kolóna (Separon SGX
RPS, Chromolith RP-18e) a chirálna kolóna Chiradex nebola úspešná.

Záver
Štúdium možností separácie a analýzy chirálnych pesticídov na nízkych
koncentračných úrovniach v komplexných matriciach je komplexným analytickým
problémom, a preto má svoje opodstatnenie. Biologická aktivita chirálnych pesticídov sa
podobne ako u liečív obvykle viaže na jeden enantiomér. Aplikácia čistého enantioméru s
biologickou aktivitou má za následok vyššiu účinnosť pri nižšej záťaži životného prostredia v
porovnaní s racemickými zmesami chirálnych pesticídov, ktoré okrem biologicky aktívnej
zložky obsahujú v lepšom prípade inaktívnu zložku. Chirálne pesticídy sa aplikujú v dávkach
rádovo desiatok až stoviek gramov na hektár pôdy. Pri aplikácii klasických pesticídov sú ich
dávky na rovnakú plochu 1 000-krát vyššie.
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Abstrakt
Sorpcia niklu na vybranom sorbente 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 chitosan bol 14
hodín. Percento sorpcie po 14 hodinách dosahovalo hodnotu 84%. Na sorpciu niklu sa použili roztoky
s počiatočnou hodnotou pH v rozmedzí 3,9-8,1. V sledovanom intervale pH po 24 hodinách kontaktu bola
sorpcia niklu na chitosan > 97%. Pri počiatočnom pH od 3,9 do 6,4 bolo výsledné pH 6,6 v dôsledku
protonizácie amino skupiny. Nad pH 6,4 bola hodnota pH po sorpcii 7,1. Sorpcia niklu sa znižuje zvyšovaním
koncentrácie Ni2+ iónov v roztoku. Na interpretáciu sorpcie niklu na chitosan sa použila Langmuirova izoterma.
Maximálna sorpčná kapacita pre chitosan bola 2,67.10-3 mol.g-1.

Kľúčové slová: sorpcia; chitosan; nikel.
Úvod
Rádionuklidy a ťažké kovy sa zaraďujú do skupiny znečisťujúcich látok, ktoré sa
vyznačujú špecifickými vlastnosťami a rôznymi účinkami na organizmus. Už pri nízkych
koncentráciách môžu byť toxické, čo je veľmi nebezpečné pre ľudské zdravie a ekologický
systém [1]. Nikel, nebiodegradovateľný toxický kov je ako jeden z polutantov prítomný
v odpadových vodách i v tuhých odpadoch. Pochádza z priemyselných výrobných procesov
pri galvanizácii, tavení, výrobe batérií, konečnej úprave kovov, z banského a hutníckeho
priemyslu [2, 3, 4]. Rádionuklid
neutrónového záchytu

62

63

Ni (T1/2= 96 rokov) je dôležitým štiepnym produktom

Ni v jadrových elektrárňach [5,6].

63

Ni sa do životného prostredia

dostáva ľudskou činnosťou ako sú testy jadrových zbraní, nehody v jadrových elektrárňach
a náhodné úniky odpadových vôd z jadrových zariadení [2]. Prítomnosť a akumulácia niklu
v životnom prostredí môže mať toxické a karcinogénne účinky pre žijúce organizmy [3].
Koncentrácia Ni2+ v pitnej vode nad limitnú hodnotu 0,02 mg.l-1 môže viesť k rozličným
zdravotným problémom ako sú anémia, hnačka, hepatitída, dysfunkcia centrálnej nervovej
sústavy [7].
Na odstraňovanie toxických kovov a rádionuklidov uvoľnených do životného
prostredia sa využívajú rôzne konvenčné metódy a postupy ako sú napr. iónová výmena,
zrážanie, spoluzrážanie, reverzná osmóza, ultrafiltrácia, elektrodialýza a sorpcia [8]. Z nich
najčastejšie používanou, ekologicky a ekonomicky šetrnou metódou na odstraňovanie
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ťažkých kovov a rádionuklidov z odpadových vôd, je ich sorpcia na prírodné alebo syntetické
sorbenty. Vyznačujú sa vysokou tlmivou kapacitou a schopnosťou trvalo zadržať rozmanité
prvky [2,5].
Chitosan je polyaminosacharid, čiastočne acetylovaný glukozamín, ktorý je hlavným
produktom deacetylácie chitínu [9]. Chitín je po celulóze druhý najčastejšie sa vyskytujúci
polymér. Môže byť extrahovaný z kôrovcov ako sú napríklad krevety, kraby, huby a hmyz.
Chitosan sa využíva na imobilizáciu enzýmov vďaka jeho špeciálnym vlastnostiam ako sú
hydrofilicita,

biokompatibilita,

biodegradovateľnosť,

netoxicita

a výborné

adsorpčné

vlastnosti [10]. Chitosan patrí medzi biosorbenty, má schopnosť na seba viazať ťažké kovy
a iné látky pomocou amino a hydroxylových skupín. Komplexy tvorené organickými
ligandami

a rôznymi

kovovými

iónmi

prispievajú

k stabilizácii

toxických

kovov

v odpadových vodách a ovplyvňujú sorpciu ťažkých kovov na sorbenty. Chitosan je veľmi
citlivý na pH. V závislosti od hodnoty pH môže byť vo forme gélu alebo rozpustený v roztoku
[9,10].
Táto práca bola zameraná na štúdium sorpčných vlastností niklu na chitosan.
Študovala sa jeho sorpcia v závislosti od doby kontaktu, hodnoty pH a od rôznej koncentrácie
Ni2+ katiónov 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. Chitosan,
medium molecular weight (75-85% deacetylovaný) bol dodaný od firmy Sigma-Aldrich,
Nemecko. Štandardný roztok rádionuklidu

63

Ni ( Český metrologický institut, Česká

republika ) s objemovou aktivitou 306,6 Bq.ml-1 sa použil ako rádioindikátor.
Sorpcia niklu na daný sorbent sa študovala vsádzkovou metódou pri laboratórnej
teplote za statických a aeróbnych podmienok v plastových skúmavkách so zátkou. Ako
rádioindikátor sa použil

63

označená rádionuklidom

Ni. Pomer sorbentu k vodnej fáze bol 1:100. Vodná fáza bola
63

Ni s objemovou aktivitou 2,45 Bq.ml-1. Obidve fázy sa

premiešavali na laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania. Po príslušnej
dobe kontaktu sa zmes centrifugovala 10 minút pri 6000 ot.min-1 na centrifúge typu Hettich
EBA 20. Do scintilačnej nádobky sa odobrala alikvótna časť supernatantu, roztok sa zmiešal
so scintilačným kokteilom ULTIMA GOLD LLT. Vzorka sa merala pri optimálnych
podmienkach merania na kvapalinovom scintilačnom spektrometri Tri-Carb 2900 TR od
firmy Perkin Elmer. Relatívna chyba merania bola < 5 %.
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Vplyv doby kontaktu na sorpciu niklu sa sledoval premiešavaním zmesi od 15 do 2640
minút. K 30 mg sorbentu sa pridalo 3 ml vodnej fázy označenej 63Ni s objemovou aktivitou
2,45 Bq.ml-1 a koncentráciou Ni2+ katiónov 1.10-5 mol.dm-3. Po ukončení premiešavania
a následnej centrifugácii sa alikvotná časť supernatantu odobrala na meranie. Pre ďalšie
experimenty sa zvolila doba premiešavania 24 hodín.
Závislosť sorpcie niklu od pH sa sledovala pri počiatočnej hodnote pH v rozpätí od ≈4 do ≈8.
Požadovaná hodnota pH sa upravila 0,01 mol.dm-3 HCl, resp. 0,01 mol.dm-3 NaOH. Hodnota
pH sa zmerala pred sorpciou a tiež po sorpcii pomocou pH metra CPH 51 od firmy Fisher.
Sorpčné experimeny sa uskutočňovali pomocou roztoku niklu s počiatočnou koncentráciou
Ni2+ vo vodnej fáze od 1.10-5 mol.dm-3 do 5.10-2 mol.dm-3.

Výsledky a diskusia
Adsorpčné vlastnosti chitosanu 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 doby kontaktu na sorpciu niklu na chitosan pri počiatočnej hodnote pH~5,3
v roztoku sa sledoval v časovom intervale od 15 do 2640 minút. Po 15 minútach doby
kontaktu sorpcia niklu dosiahla hodnotu 48%, po 8 hodinách 79%. Z Obr. 1 vidieť, že čas
potrebný na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy pre nikel u študovaného sorbentu je 14 hodín.
Percento sorpcie sa po 14 hodinách významne nemenilo a dosiahlo hodnotu 84%.
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Obr. 1 Vplyv doby kontaktu na sorpciu niklu

pH roztoku je dôležitým faktorom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, pretože nastáva
ionizácia funkčných skupín na povrchu a zmena zloženia v roztoku. Na sorpciu niklu sme
použili roztoky s počiatočnou hodnotou pH v rozmedzí 3,9-8,1. Po 24 hodinách kontaktu sa
zmerala konečná hodnota pH vodnej fázy. V sledovanom intervale pH bola sorpcia niklu na
chitosan > 97%. Pri počiatočnom pH od 3,9 do 6,4 bolo výsledné pH 6,6 v dôsledku
protonizácie amino skupiny. Nad pH 6,4 bola hodnota pH po sorpcii 7,1. Výsledky percenta
sorpcie niklu a pH po sorpcii v závislosti od počiatočného pH sú znázornené na Obr. 2.
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Obr. 2 Závislosť percenta sorpcie niklu (●) a hodnoty pH po sorpcii (○) od pH pred sorpciou
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Sorpcia niklu sa znižuje zvyšovaním koncentrácie Ni2+ iónov v roztoku (Obr. 3). Na
interpretáciu sorpcie niklu na chitosan sa použila Langmuirova izoterma.
Langmuirova izoterma je vyjadrená rovnicou Γe =

Γmax bc e
[mol.g-1]
1 + bc e

[III.]

kde Γmax je maximálna sorpčná kapacita [mol.g-1], ceq je rovnovážna koncentrácia [mol.dm-3],

Γe je rovnovážna koncentrácia niklu v sorbente [mol.g-1] a b je konštanta [l.mol-1].
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Obr. 3 Závislosť percenta sorpcie niklu (●) a maximálnej sorpčnej kapacity (○) od rovnovážnej koncentrácie

Vypočítaná maximálna sorpčná kapacita niklu pre chitosan bola 2,67.10-3 mol.g-1.
Literárne údaje Γmax niklu pre rôzne modifikované formy chitosanu sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Maximálna sorpčná kapacita niklu pre niektoré formy chitosanu
Adsorbent

Max. sorpčná kapacita [mg.g-1]

Chitosan prírodný

2,40 [11]

Chitosan/perlit

114,94 [10]

Chitosan/klinoptilolit

247,03 [10]

EDTA-Chitosan

123,30 [11]

DTPA-Chitosan

117,40 [11]

Chitosan sieťovaný epichlorohydrínom

6,40 [11]

Text Chitosan/PVC

120,50 [11]

Chitosan/celulóza

13,21 [10]
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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, počiatočnej

hodnoty pH a rôznej koncentrácie Ni2+ katiónov v roztoku na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy.

Čas potrebný na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy pre nikel u študovaného sorbentu je 14
hodín. Percento sorpcie sa po 14 hodinách významne nemenilo. Pri počiatočnom pH od 3,9
do 6,4 bolo výsledné pH 6,6 v dôsledku protonizácie amino skupiny. Nad pH 6,4 bola
hodnota pH po sorpcii 7,1. Pri pH>8 dochádza k tvorbe nerozpustného Ni(OH)2. Na
interpretáciu sorpcie niklu v závislosti od rôznej koncentrácie Ni2+ katiónov vo vodnej fáze na
chitosan sa použila Langmuirova izoterma. Chitosan je biokompatibilný, antibakteriálny
materiál, ktorý sa používa pri čistení odpadových vôd, na ošetrenie textílií, ako prísada do
fotografického papiera a rôznych kozmetických prípravkov. Patrí medzi biosorbenty, viaže na
seba ťažké kovy a iné látky pomocou amino a hydroxylových skupín. Preto je potrebné zistiť
vplyv konkurenčných katiónov a niektorých organických ligandov pre sorpciu niklu na
chitosan.
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Abstrakt
Bola pripravená séria nových organických amóniových katiónových tenzidov (QUAT) odvodených od
N-2-(dimetylamino)etylbenzénsulfónamidu s identickou substitúciou polárneho amóniového dusíka (dodecyl) a s
variabilnou substitúciou v hydrofóbnej časti molekuly. Antifungálna aktivita pripravených zlúčenín sa hodnotila
na vybraných kmeňoch patogénnych kvasiniek Candida sp. a nepatogénnych kvasiniek Kluyveromyces sp.
a vyjadrila sa ako minimálna inhibičná koncentrácia (MIC). Všetky pripravené zlúčeniny vykázali rôznu mieru
antifungálnej aktivity (hodnoty MIC v rozmedzí 2 – 15 µmol.dm-3).

Kľúčové slová: katiónové tenzidy; antifungálna aktivita; Candida sp.; Kluyveromyces sp.

Úvod a formulácia cieľa
Organické amfifilné amóniové tenzidy (QUAT) predstavujú jednu zo základných
skupín konvenčných tenzidov disponujúcu širokou škálou biologických účinkov, z ktorých
najznámejšie sú antibakteriálny [1-2], antifungálny [3-5], antimykobakteriálny [6],
cytotoxický [3,6], fotoinhibičný [7], antimalarický [8], antihelmetický [9] a trofocídny [3].
QUAT našli široké uplatnenie ako dezinfekčné a konzervačné látky, antiseptiká
a lokálne aplikovateľné liečiva vaginálnych infekcií (Fluomizin®). Koexistencia hydrofilných
a hydrofóbnych častí v rámci jednej molekuly (amfifilná štruktúra) QUAT umožňuje vznik
asociátov vo vodných roztokoch v dôsledku spontánnej agregácie QUAT do miciel resp.
vezikúl. Micely sú agregátmi najmenej 15 – 40 monomérov [10].
Cieľom predmetnej práce bola príprava, charakterizácia, hodnotenie antifungálnej
aktivity a sledovanie vzťahu štruktúry, vlastností a biologickej aktivity nových amfifilných
zlúčenín typu QUAT vo vzťahu k ich chemickej štruktúre.

Materiál a metódy
Chemikálie: Hodnotené zlúčeniny (I – V, Tab. 1) boli pripravené dvojstupňovou
syntézou na Katedre chemickej teórie liečiv FaF UK v Bratislave. Na stanovenie MIC sa
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použili 0,1 % (v/v) roztoky testovaných zlúčenín a štandardu, BTZ (benzetónium chlorid;
Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Nemecko), v sterilnej deionizovanej vode.
Kvasinkové kmene: Použili sa nasledujúce kmene oportúnne patogénnych kvasiniek:
Candida albicans CCY-29-3-112 (flukonazol rezistentná), C. albicans CCY 29-3-162
(flukonazol citlivá), C. glabrata ATCC 200 989, C. glabrata ATCC 200 989 ∆pdr1, C.
krusei, C. parapsilosis CCY 29-20-13, a nepatogénnych kvasiniek: Kluyveromyces lactis
CCY 35-3-1 a K. fragilis CCY 51-1-2.
Stanovenie citlivosti kvasiniek: Citlivosť kmeňov kvasiniek k testovaným zlúčeninám
I - V bola zisťovaná mikrodilučnou metódou podľa CLSI dokumentu M27-A2 [11] v RPMI
médiu (RPMI-1640 médium s glutamínom a pH indikátorom, bez uhličitanu sodného; Gibco,
UK). Inhibícia rastu buniek bola stanovená na základe absorbancie suspenzie buniek meranej
pri vlnovej dĺžke 570 nm. Z nameraných hodnôt boli vypočítané hodnoty MIC90, ktoré
stanovujú minimálnu koncentráciu látok inhibujúcu rast buniek kvasiniek na 90% oproti
kontrole [12].

Výsledky a diskusia
V práci sa hodnotila syntéza nových QUAT (Tab. 1) a ich in vitro antifungálna aktivita
(Tab. 2) na reprezentatívnej vzorke kvasiniek druhov Candida a Kluyveromyces. Výber
mikroorganizmov zahŕňa aj oportúnne patogénne kmene C. glabrata a C. krusei, nakoľko
oba boli identifikované ako hlavní pôvodcovia kandidémie u pacientov s hematologickými
malignitami [5, 13]. V prípade C. krusei bolo zistené, že spôsobuje 2 – 3 % kandidóz krvi po
transplantácii kostnej drene [5, 14].
Tab. 1 Chemická štruktúra testovaných zlúčenín (I – V)

Označenie

R1

R2

R3

R4

I

C12H25

CH3

CH3

CH3

II

C12H25

i-C3H7

III

C12H25

H

CH3

H

IV

C12H25

H

t-C4H9

H

V

C12H25

H

H

H

i-C3H7 i-C3H7
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Získané hodnoty MIC syntetizovaných zlúčenín I – V po 24 a 48 hodinovej kultivácii
sú uvedené v Tab. 2.

Tab. 2 Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) testovaných látok I - V u patogénnych kmeňov kvasiniek
Candida sp. a nepatogénnych kmeňov kvasiniek Kluyveromyces sp. Hodnoty MIC90 (µmol.dm-3) boli
stanovené mikrodilučnou metódou v RPMI médiu s rôznymi koncentráciami látok I - V po 24/48 hodinách
kultivácie buniek. Ako kontrola bol použitý benzetónium chlorid (BTZ).
Minimálna inhibičná koncentrácia MIC90
(µmol.dm-3)
Testovaná látka
Kmeň
C. albicans
CCY 29-3-112
C. albicans
CCY 29-3-162
C. glabrata
ATCC 200 989
C. glabrata
ATCC 200 989 ∆pdr1
C. krusei
CCY 29-9-5
C. parapsilosis
CCY 29-20-13
K. lactis
CCY 35-3-1
K. fragilis
CCY 51-1-2

I

II

III

IV

V

BTZ

4/4

13/13

8/8

2/2

8/8

5/5

4/4

13/13

8/8

4/4

4/4

5/5

2/2

3/3

8/8

2/2

4/4

10/10

12/12

7/7

8/8

2/2

4/4

5/9

12/12

13/13

8/8

2/2

17/17

9/18

4/4

7/7

16/16

4/4

2/2

9/18

31/31

31/31

4/4

8/8

2/2

2/2

31/31

31/31

8/8

15/15

2/2

5/5

Zlúčenina IV bola na vybrané kmene druhu Candida účinnejšia ako použitý štandard,
benzetónium chlorid.

Záver
Všetky novo pripravené zlúčeniny I – V vykázali rôznu mieru antifungálnej aktivity
v závislosti od substitúcie benzénového jadra alkylovými skupinami rôznej dĺžky (Tab. 1).
Najúčinnejšie zlúčeniny IV a V, ktorých MIC sa pohybujú v rozmedzí 2 – 15 µmol.dm-3, resp.
1 – 8 µg.ml-1, možno hodnotiť ako antifungálne účinné podľa kritérií uvedených v literatúre
[5].
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Abstrakt
Z reakčného systému C2H4O3 − H2O − NaVO3 − H2O2 − MSO4 · nH2O (M = Zn2+, Ni2+, Co2+, n = 7, 6)
sa nám podarilo pripraviť tri nové glykolátokomplexy vanádu(V): [Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (1),
[Ni(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (2) a [Co(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (3). Pripravené látky sú
izoštruktúrne a boli charakterizované elementárnou analýzou, IČ spektroskopiou, RTG štruktúrnou analýzou
a komplexy (1) a (2) aj termickou analýzou. Napriek tomu, že komplexy (1) a (2) sú izoštruktúrne, majú
rozdielny priebeh termického rozkladu v teplotom intervale 20 °C – 600 °C. Geometria komplexného aniónu
[V2O2(O2)2(glyc)2]2– je tvorená dvomi pentagonálnymi pyramídami, ktorých základne ležia v jednej rovine.

Kľúčové slová: vanád(V); peroxidokomplexy; glykolátokomplexy.

Úvod a formulácia cieľa
Peroxidokomplexy vanádu(V) predstavujú

v koordinačnej chémií stále aktuálnu

oblasť výskumu. Komplexy majú značný význam v oblasti katalýzy [1] ale aj
v bioanorganickej chémií [2].
Anióny α-hydroxykarboxylových kyselín sa zapájajú do procesov prebiehajúcich
v živých organizmoch. Syntéza peroxidovanadičnanov s týmito biogénnymi ligandami je
preto zaujímavá najmä z hľadiska ich potenciálneho využitia v bioanorganickej chémii. [3, 4]
Molekula kyseliny glykolovej má tri donorové atómy, s ktorými sa môže viazať na
centrálny atóm troma spôsobmi: monodentátne, bidentátne alebo monodentátno – bidentátne.
Podľa CCDC štruktúrnej databázy je bidentátny spôsob väzby najčastejšie pozorovaný.
Boli izolované tri glykoláto-peroxidovanadičnanov, pričom doteraz bola vyriešená
štruktúra len pri komplexe (NBu4)2[V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O, glyc = glykoláto [5]. V štruktúre
je však prítomná neusporiadaná časť, ktorá znížila presnosť určenia.
Cieľom našej práce bolo pokúsiť sa pripraviť glykoláto-peroxidovanadičnany
s katiónmi prechodných kovov. Pripravené komplexy charakterizovať elementárnou analýzou,
dostupnými spektrálnymi metódami a v prípade izolácie monokryštálov aj RTG štruktúrnou
analýzou.

Vzhľadom

na

absenciu

informácií

o termickej

stabilite

glykoláto-

peroxidokomplexov vanádu(V) sme sa pokúsili pomocou termoanalytických metód aj
o sledovanie týchto vlastností.
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Materiál a metódy
Na stanovenie chemického zloženia boli použité analytické metódy:
• manganometrické stanovenie peroxidového

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
Komplexy

[Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O

(1)

[Ni(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (2) a [Co(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (3) boli
izolované z reakčného systému kys. glykolová − H2O − NaVO3 − H2O2 − MSO4 · nH2O (M =
Zn2+, Ni2+, Co2+, n = 7, 6). Na inicializáciu kryštalizácie vo všetkých troch prípadoch bolo do
reakčného systému nevyhnutné pridať etanol. Z danej reakčnej zmesi po 24 hodinách vypadli
kryštáliky komplexu (1) žlto-oranžovej farby, komplexu (2) žltozelenej farby a komplexu (3)
červenej farby. Izolované komplexy sú pri teplote 2 °C stabilné maximálne 2 dni.
Výsledky elementárnej analýzy sú zobrazené v Tab. 1.

C
H
V
O22-

Komplex (1)
Vypočítané Stanovené
hodnoty
hodnoty
8,94 %
8,6 %
3,72 %
3,5 %
18,96 %
18,9 %
11,91 %
11,6 %

Tab. 1 Výsledky elementárnej analýzy
Komplex (2)
Komplex (3)
Vypočítané
Stanovené
Vypočítané
Stanovené
hodnoty
hodnoty
hodnoty
hodnoty
9,04 %
8,9 %
9,04 %
8,6 %
3,77 %
3,6 %
3,77 %
3,6 %
19,16 %
18,7 %
19,19 %
18,8 %
12,06 %
11,6 %
11,66 %
11,6 %

V IČ spektrách komplexov (1), (2) a (3) je najzaujímavejšia oblasť 400 cm−1 1800 cm−1, kde sa nachádzajú charakteristické vibračné pásy VO(O2) skupiny (400 cm−1 1000 cm−1) ale aj glykolátoligandu (1000 cm−1 - 1700 cm−1). Charakteristické vibračné pásy
s priradením sú zobrazené v Tab. 2.
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Tab. 2 Charakteristické pásy IČ spektier
Priradenie Komplex (1) Komplex (2) Komplex (3)
[cm−1]
[cm−1]
[cm−1]
548
548
549
ν(V−
−Op)*
586
586
588
919
919
920
ν(Op−Op)
947
948
948
993
994
994
ν(V=O)
1084
1084
1984
ν(C−
−Oh)*
1329
1330
1329
ν(C−
−Ok)*
1375
1375
1375
1650
1650
1650
ν(C=O)
*
Op – peroxidový kyslík, Ok – kyslík z karboxylovej skupiny glykolátoligandu, Oh – kyslík
z hydroxylovej skupiny glykolátoligandy

Komplexy (1), (2) a (3) sú izoštruktúrne. V štruktúre komplexov sú anióny
[V2O2(O2)2(glyc)2]2−, katióny ([Zn(H2O)6]2+ (1),

[Ni(H2O)6]2+ (2) a [Co(H2O)6]2+ (3)) a

molekula kryštálovej vody navzájom viazané vodíkovými väzbami a elektrostatickými
interakciami (Obr. 1).

Obr. 1 Vodíkové väzby v kryštálovej štruktúre

Komplexný anión [V2O2(O2)2(glyc)2]2− (Obr. 2) obsahuje planárny V2O2 cyklus,
v ktorom sú centrálne atómy vanádu(V) spojené cez dva mostíkovo viazané atómy kyslíka
z hydroxylových skupín z oboch glykolátoligandov. Okrem tejto väzby každý glykolátoligand
je na centrálny atóm viazaný aj atómom kyslíka z karboxylovej skupiny. Oba tieto kyslíky
z glykolátoligandu ležia spolu s atómami kyslíka z peroxidoskupiny v ekvatoriálnej
pseudorovine koordinačného polyédra každého atómu vanádu(V) a tvoria základňu
pentagonálnej pyramídy. Vrchol pentagonálnej pyramídy je obsadený atómom kyslíka
z oxidoskupiny, ktorý je na centrálny atóm vanádu(V) viazaný násobnou väzbou.

989

CHÉMIA

Obr. 2 Štruktúra komplexného aniónu komplexov (1), (2) a (3)

Obe pyramídy sú navzájom spojené jednou hranou, ktorú tvoria mostíkové atómy
kyslíka. Základne týchto pentagonálnych pyramíd ležia v jednej rovine a vrcholy pyramíd sú
vo vzájomných trans polohách. (Obr. 3)

Obr. 3 Rovina preložená cez štruktúru komplexného aniónu komplexov (1), (2) a (3)

Centrálne atómy komplexného katiónu sú koordinované so šiestimi molekulami vody.
Geometria koordinačného polyédra komplexného katiónu [Ni(H2O)6]2+ (2)

je axiálne

elongovaný oktaéder. Dve molekuly vody v axiálnych polohách tvoria s centrálnym atómom
niklu o niečo dlhšie väzby ako molekuly vody v ekvatoriálnych polohách. Toto predĺženie je
však kratšie ako pri komplexnom katióne [Zn(H2O)6]2+ (1). Pri komplexnom katióne
[Co(H2O)6]2+ (3) nebolo pozorované predĺženie väzieb v axiálnych polohách, preto je
koordinačným polyédrom komplexného katiónu pravidelný oktaéder.

Obr. 4 Štruktúry komplexných katiónov: (1) vľavo, (2) v strede a (3) vpravo
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Termický rozklad komplexov (1) a (2) bol sledovaný v dynamických podmienkach
DTA, TG a DTG v teplotnom intervale od 20 °C do 600 °C (Obr. 5).
Termoanalytické krivky (DTA, TG a DTG) v oboch prípadoch ukazujú, že ide
o viacstupňový rozklad vzorky, pričom sa jednotlivé stupne čiastočne prekrývajú. Napriek
tomu možno priebeh termického rozkladu popísať na základe hmotnostných úbytkov na TG
krivke, v súlade s exotermickými a endotermickými píkmi na DTA krivke. V oboch vzorkách
v prvom kroku dochádza k dodatočnému vysušeniu vzorky. V ďalších krokoch je už priebeh
termického rozkladu vzoriek rozdielny. Kým v komplexe (1) dochádza najprv k uvoľneniu
peroxidového kyslíka a následne k uvoľňovaniu molekúl vody z koordinačnej sféry zinku, po
ktorom nasleduje uvoľnenie molekuly kryštálovo viazanej vody, v komplexe (2) dochádza
v druhom kroku k uvoľneniu kryštálovo viazanej molekuly vody, po ktorom nasleduje
uvoľnenie peroxidového kyslíka a uvoľneniu molekúl vody z koordinačnej sféry centrálneho
atómu niklu (Obr. 5). V teplotnom intervale 150 °C – 400 °C v oboch vzorkách pozorujeme
pokles hmotnostného úbytku na TG krivke spôsobený postupným termickým rozkladom
organického ligandu, ktorý môže byť spojený s čiastočnou redukciou vanádu(V) na
vanádu(IV). Po poslednom registrovanom hmotnostnom úbytku na TG krivke pozorujeme
nepatrné zvýšenie hmotnosti, ktoré je zrejme vyvolané pôsobením vzdušného kyslíka na
vzorky a oxidáciou atómu vanádu(IV) na vanád(V). Výsledným produktom termického
rozkladu komplexu (1) je Zn(VO)3 a komplexu (2) ekvimolárna zmes Ni2V2O7 a V2O5.

Obr. 5 DTA, TG a DTG krivky komplexu (2)
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Záver
Podarilo sa nám izolovať tri nové glykoláto−peroxidokomplexy vanádu(V)
[Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O

(1),

[Ni(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O

(2)

a

[Co(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (3). Všetky komplexy sú navzájom izoštruktúrne. Látky
boli charakterizované IČ spektroskopiou, elementárnou analýzou RTG monokryštálovou
štruktúrnou analýzou a komplexy (1) a (2) aj termickou analýzou. V komplexoch nie je
prítomná neusporiadaná časť, ktorá by znížila presnosť určenia geometrických charakteristík
prítomných molekúl. Zaujímavé sú tiež termické vlastnosti izoštruktúrnych komplexov (1) a
(2), keďže priebeh termoanalytických kriviek naznačil výrazne odlišný spôsob ich termického
rozkladu.
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Abstrakt
TiO2 sól-gély sa používajú na prípravu tenkých vrstiev plynových senzorov metódami dip-caotingu
alebo spin-coatingu. Tieto polovodivé senzory sú založené na meraní zmeny vodivosti v závislosti od
koncentrácie plynov s oxidačno-redukčnými vlastnosťami, ako napríklad H2. Pripravené sól-gély boli nanášané
na zafírové substráty a následne žíhané v teplotnom intervale 600 °C − 1000 °C. V závislosti od teploty žíhania
sme dostali dve modifikácie TiO2 - anatas alebo rutil. Vzorky boli charakterizované fyzikálnymi metódami, ako
napríklad XRD, AFM, SEM, optická spektroskopia.

Kľúčové slová: TiO2; sól−gél; vodíkové senzory; tenké vrstvy.

Úvod a formulácia cieľa
Rozširujúca sa skupina študovaných a používaných plynových senzorov sú polovodivé
oxidové senzory. Vyznačujú sa nielen nízkou cenou, jednoduchosťou používania, dlhou
životnosťou, jednoduchou prípravou ale aj nízkym detekčným limitom. Prvé komerčne
vyrobené senzory založené na zmene merného odporu boli pripravené v 60-tych rokoch
v Japonsku prof. Taguchim. Boli určené na detekciu unikajúceho zemného plynu používaného
v plynových rúrach. Ich používanie je v Japonsku povinné, čo otvorilo trh so senzormi
a umožnil ich ďalší vývoj. [1] Ďalej sú senzoty dôležitou súčasťou kontroly kvality, ako aj
bezprostrednou kontrolou pri procese výroby v priemysle ako aj monitorovania životného
prostredia. [2]
Pri výrobe plynových senzorov existuje viac spôsobov ako naniesť kovový oxid na
podklad a pripraviť plynový senzor. Môže sa nanášať fyzikálnymi metódami napr.
naprašovaním alebo aj jednou z chemických metód, kde sa najprv pripraví sól – gél, ktorý sa
následne nanáša na substrát metódou dip – coatingu alebo spin – coatingu. [1] Nanášanie sa
opakuje niekoľkokrát a nanesený sól–gél je potrebné pre vznik želanej fázy vyžíhať.
Princípom fungovania polovodivých senzorov je zaznamenávanie zmeny merného
odporu na povrchu zŕn, ktoré reagujú s plynom. Elektrická vodivosť sa prenáša cez
medzizrnové spoje v zrnách na povrchu senzoru a závisí od energetickej bariéry, ktorá vzniká
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pri oxidácií alebo redukcii povrchu plynom. [3] Schéma vzniku energetických bariér medzi
zrnami polovodivého oxidového senzoru je znázornená na Obr.1.

Obr. 1 Schéma vzniku energetických bariér medzi zrnami polovodiča [3]

Cieľom našej práce bola optimalizácia prípravy TiO2 sól−gélu a charakterizácia
pripravených vrstiev fyzikálnymi metódami (XRD, AFM, REM EDX, optická spektroskopia).

Materiál a metódy
Na charakterizáciu pripravených vrstiev boli použité fyzikálne metódy:
• XRD - RTG difrakčná analýza,
• AFM - atómová silová mikroskopia,
• optická transmisná spektroskopia
• SEM - elektrónová mikroskopia

Výsledky a diskusia
Tenké oxidové vrstvy sa pripravili zo sól-gélu, z reakčného systému Triton X-100 –
absolútny alkohol – kyselina octová – TTIP (tetraalkoxid titánu), ktorý na nanášal na zafírové
substráty metódou spin-coatingu . Po nanesení boli vzorky žíhané pri rôznych teplotách, lebo
citlivosť oxidových senzorov závisí od fázového zloženia a morfológie povrchovej vrstvy.
TiO2 môže mať tri rôzne modifikácie – anatas, rutil a brookit; najzaujímavejšie sú len prvé
dva, ktoré vykazujú vysokú aktivitu.
Tenké filmy boli žíhané v teplotnom rozmedzí 600 °C − 1000 °C, ako ukazujú XRD
záznamy na Obr. 2. V teplotnom intervale 600 °C − 800 °C vidíme difrakciu, ktorá nám
naznačuje, že v štruktúre je prítomná modifikácia anatasu. Ako môžeme vidieť na AFM
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zázname (Obr. 3 b - d), veľkosť zŕn je malá, zrná dosahujú veľkosť do 21 nm. Úplná premena
medzi modifikáciami anatas – rutil prebieha medzi 800 °C − 900 °C. Filmy žíhané
v teplotnom rozmedzí 900 °C − 1000 °C obsahujú difrakciu, ktorá signalizuje len prítomnosť
rutilu. Na AFM zázname (obr. 3 e - f) vidíme, že veľkosť zŕn je väčšia ako pri anatase. Ich
veľkosť je 100 nm – 120 nm.

Obr. 2 XRD záznamy vzoriek žíhaných v teplotnom rozsahu 600 °C − 1000 °C

Na Obr. 3a je zobrazená snímka REM deponovanej vrstva, ktorá má hrúbku okolo
150 nm.

Obr. 3 AFM záznamy vzoriek žíhaných v teplotnom rozsahu 600 °C − 1000 °C
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Meranie optických vlastností (transmitancie) ukazuje, že TiO2 absorbuje žiarenie v UV
oblasti. Zo získaných spektier možno stanoviť šírku zakázaného pásu (Eg). Pre filmy žíhané
pri teplote 900 °C − 1000 °C sú hodnoty 3,01 eV a 2,80 eV, ktoré zodpovedajú hodnotám
rutilu.
Merania citlivosti pre detekciu vodíka ukázali, že najlepšie senzorické vlastnosti
vykazujú vrstvy žíhané pri 900 °C, ktoré pozostávajú zo zŕn rutilu cca 100 nm – 120 nm.

Záver
Na zafírové substráty bol metódou spin-coatingu nanesený sól-gél TiO2, ktorý bol
následne žíhaný v teplotnom intervale 600 °C − 1000 °C. Od 900 °C − 1000 °C senzory
vykazovali veľmi dobré výsledky. Najlepšie merania boli dosiahnuté pri vzorkách žíhaných
pri 900 °C, lebo vzorky žíhané pri 1000 °C obsahovali veľké zrná rutilu. Filmy žíhané od
600 °C − 800 °C vykazovali o niečo nižšiu senzitivitu a vyššiu aktivačnú energiu.
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Štúdium metód iónovo-výmennej chromatografie na analýzu a
charakterizovanie humínových látok v alkalických extraktoch pôd
Janka Ráczová, Milan Hutta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; raczova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Štruktúra humínových látok ešte stále nie je celkom objasnená, a to aj napriek tomu, že sú študované už
viac ako 150 rokov a tiež kvôli ich dôležitosti pre pôdohospodárstvo, prvotnú úpravu vôd, ekológiu, vedy o
zdraví a neustupujúcemu záujmu výskumných vedcov a technológov.
Prakticky vždy keď sa analyzujú humínové látky z pôdy je potrebné použiť niekoľkostupňovú úpravu
tuhej vzorky. V prvom stupni najčastejšie ide o extrakciu humínových látok z pevnej matrice najčastejšie 0.5
mol/l alebo 1.0 mol/l roztokom NaOH. Ďalším krokom je okyslenie na pH=1 za účelom vyzrážania humínových
kyselín atď. Analýza takto upravených vzoriek však už nie je analýzou humínových látok ako takých, ale ich
jednotlivých operačne definovaných frakcií. V tejto práci sme sa preto zaoberali s možnosťou použitia kolónovej
chromatografie s iónvýmenným mechanizmom so skokovým gradientom a so spektrofluorimetrickou detekciou
(FLD) na charakterizovanie alkalických extraktov rôznych typov pôd.

Kľúčové slová: aniónovo-výmenná chromatografia; fluorimetrická detekcia; skokový gradient.

Úvod a formulácia cieľa
Humínové látky, ako prirodzené súčasti životného prostredia, ovplyvňujú mechanické
a fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy, najmä štruktúru a textúru pôdy a jej stálosť, odolnosť
a sorpčnú kapacitu. V súčasnosti je preto analýza a charakterizácia týchto prírodných
materiálov veľmi žiadaná, hlavne kvôli ich dôležitosti pre pôdohospodárstvo, prvotnú úpravu
vôd a ekológiu. Taktiež analýza humínových látok zohráva dôležitú úlohu v oblasti
analytickej chémie.
Analýza zložitých látok patrí v súčasnom období medzi aktuálne problémy, ktoré vedú
k vývoju novej inštrumentácie a nových separačných techník [1]. Dôležitosť separačných
metód v chémii humínových látok, vrátane LC metód je vyzdvihnutá práve v prehľadovom
článku Janoša a kol. [2]. Z literatúry vyplýva, že z chromatografických metód sú najčastejšie
používané pre analýzu a charakterizáciu humínových látok kolónové LC metódy (najmä RPHPLC, SEC a ich kombinácie HPLC-SEC) [3-5], z ktorých najmä Hutta a kol. [3,6], Góra
a kol. [7] a Halko a kol. [8] poukázali na užitočnosť skokových gradientov v RP-HPLC,
kombináciách RP-HPLC a SEC a tiež v IMAC na charakterizáciu humínových látok a tiež
lignínu [9] ako jedného z prekurzorov humínových látok a humínovým látkam podobných
látok [10]. Napriek priamemu dôkazu možného iónovo-výmenného mechanizmu, je
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nedostatočný počet článkov na túto tému. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vyhodnotiť
analytickú

možnosť

aplikácie

skokového

gradientu

[3]

s aniónovo-výmennou

chromatografiou pre analýzu a charakterizovanie rôznych typov pôd v alkalickom prostredí.

Materiál a metódy
Štúdium

retenčného

správania

a vyhodnocovanie

spektrálnych

charakteristík

vybraných 6 typov pôd bola uskutočnená na HPLC systéme LaChrom (Merck-Hitachi,
Darmstadt, Nemecko), ktorý sa skladal z pumpy L-7100, automatického dávkovača L-7200,
termostatu L-7300, fluorescenčného detektora L-7480, rozhrania D-7000, počítača na
zbieranie dát so softvérom HSM ver. 3.1 a on-line 4 kanálovým odplyňovačom rozpúšťadla L7612. Digitálny pH meter WTW inoLab pH 730 (Weilheim, Nemecko) vybavený
kombinovanou sklenenou/AgCl elektródou bol používaný na meranie pH mobilnej fázy.
Separácia bola robená použitím sklenenej kolóny (30x3 mm) naplnenej so sorbentom Separon
HEMA-BIO 1000 DEAE (Tessek, Praha, Česká republika) so 60 µm časticami.
Pri štúdiu retenčného správania sa vybraných 6 typov pôd bol navrhnutý
optimalizovaný skokový gradient, ktorého tvar je na Obr. 1. Mobilná fáza A aj B bola roztok
sodnej soli EDTA s pH 12.0, pričom v mobilnej fáze EDTA mala koncentráciu 5 mM a v B
500 mM.

Obr.1. Schéma a tvar použitého skokového gradientu
Príprava mobilných fáz:

Pre prípravu 1 l roztoku EDTA o koncentrácii 0,5 mol/l sme odvážili 146,12 g EDTA
a po prídavku 700 ml vody a 140 g NaOH sme dotitrovali roztokom NaOH na pH 12.
Následne sa roztok doplnil do 1 l. Mobilnú fázu B sme pripravili zriedením EDTA o
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koncentrácii 0,5 mol/l ultračistou vodou.

Typy analyzovaných vzoriek pôd a ich pracovný názov podľa lokality odberu:
V tejto práci bolo analyzovaných 6 rôznych typov pôd z rôznych lokalít:
Senec (označené ako SENEC), černozem kultizemná, najnižšie výškové pásmo Trnavskej
Pahorkatiny, Šajdíkové Humence (označené ako ŠAJDÍK), umbrizem modálna, severná
časť Borskej nížiny medzi obcami Šajdíkové Humence, Borský Mikuláš a Bílkove Humence,
Skalka (označené ako SKALKA), andozem modálna, pohorie Kremnických vrchov,
Voderady (označené ako VODERADY), černozem kultizemná, znížená časť Trnavskej
pahorkatiny, Gbely (označené ako Gbely), smonica kultizemná, stredná časť Záhorskej nížiny
s výstupom neogénnych sedimentov (ílov), Šterusy (označené ako STERUSY), hnedozem
kultizemná, vrcholová časť Trnavskej pahorkatiny v blízkosti Malých Karpát.

Príprava extraktov HL z pôd
Každý typ vzorky pôdy sme preosiali cez sito s 1,25 mm okami. Na zásobné roztoky
sme z každej vzorky navážili 1 g a extrahovali 10 mL 0,5 alebo 1 mol/L NaOH po dobu 30
minút. Takto upravené vzorky sme centrifugovali 15 minút pri 3500 otáčkach za minútu.
Supernatant bol po odpipetovaní do vialiek pripravený na analýzu.

Výsledky a diskusia
Optimalizovaná metóda gradientovej anexovej IEC metódy (použitý bol 38 minútový
skokový gradient [11]) bola študovaná z pohľadu jej použiteľnosti na charakterizovanie
humínových látok prítomných v extraktoch pôd pomocou roztokov hydroxidu sodného.
NaOH je prvým a štandardným extrakčným činidlom, ktoré doporučuje aj IHSS. Pri prvej
extrakcii pôdy sa extrahujú okrem humínových látok aj látky nehumínového charakteru.
Z tohto dôvodu sme si zvolili fluorimetrickú detekciu (λex 460nm, λem 530nm), ktorá patrí
medzi relatívne selektívnu detekciu humínových látok. Pomocou chromatogramov bolo
charakterizovaných 6 typov pôd. Avšak nakoniec boli skúmané a vyhodnocované 4 typy pôd,
ktoré poskytovali v IEC dobre vyhodnotiteľné signály. Boli to vzorky pôd z lokalít KremnicaSkalka, Šajdíkové Humence, Gbely a Šterusy. Pre ilustráciu sme sa rozhodli graficky
znázorniť iba vybrané typy pôd (Skalka, Šajdík a Gbely. Chromatogafické záznamy týkajúce
sa pôd Kremnica-Skalka, Šajdíkove Humence a Gbely extrahovaných alternatívne roztokmi
0,5 mol/L a 1,0 mol/L NaOH sú vyobrazené na obr.č. 2, 3 a 4. Po vyhodnotení signálov sme
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zistili, že nebol veľký rozdiel vo výťažnosti humínových látok extrahovaných roztokmi 0,5
mol/L a 1,0 mol/L NaOH. Zriedenejší roztok NaOH extrahoval relatívne vyšší podiel
humínových látok zadržaných na anexe DEAE oproti nazadržaným humínovým látkam.

Obr.2. Vplyv koncentrácie NaOH v extrakčnom roztoku na chromatografický profil humínových látok v
extraktoch pôdy z lokality Kremnica- Skalka. Použitá kolóna HEMA BIO 1000 DEAE (30 x 3 mm), teplota
40°C, Skokový gradient (obr.1.), MF: A = 500 mmol/L EDTA, pH 12;0; D = 5 mmol/L EDTA, pH 12,0, prietok
2,0 mL/min, spektrofluorimetrická detekcia (ex. 480 nm; em. 530 nm).

Obr.3. Vplyv koncentrácie NaOH v extrakčnom roztoku na chromatografický profil humínových látok v
extraktoch pôdy z lokality Šajdíkové Humence. Podmienky sú rovnaké ako v prípade Obr. 2.
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Obr.4. Vplyv koncentrácie NaOH v extrakčnom roztoku na chromatografický profil humínových látok v
extraktoch pôdy z lokality Gbely. Podmienky sú rovnaké ako v prípade Obr. 2.

Záver
Na úplný záver tejto práce môžeme povedať, 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 je vhodná metóda, ktorá umožňuje
charakterizovať humínové látky, ktoré sa nachádzajú najmä v pôde.
Na základe získaných výsledkov sa nami navrhnutá metóda javí ako nádejný a
efektívny prostriedok na charakterizovanie humínových látok extrahovaných jednoduchou
extrakciou hydroxidom sodným z pôdy. Bolo potrebné zamerať sa práve na charakterizovanie
HL získaných z pôdy práve v tomto prvom extrakčnom kroku.
Pomocou chromatogramov bolo charakterizovaných 6 typov dobre pedologicky
popísaných pôd. V tejto práci sú kvôli ilustrácií uvedenéné výsledky týkajúce sa 3 typov pôd,
ktoré poskytovali v IEC najlepšie vyhodnotiteľné signály a to vzorky pôd z lokalít KremnicaSkalka, Šajdíkové Humence a Gbely.
Prekvapujúco nebol veľký rozdiel vo výťažnosti humínových látok extrahovaných
roztokmi 0,5 mol/L a 1,0 mol/L NaOH. Zriedenejší roztok NaOH extrahoval relatívne vyšší
podiel humínových látok zadržaných na anexe DEAE oproti nezadržaným humínovým
látkam.
V budúcnosti si táto analýza bude vyžadovať potvrdenie v experimentoch s dobre
operačne definovanými humínovými kyselinami a fulvokyselinami, najlepšie takými, ktoré sú
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izolované z analyzovaných pôd a charakterizovanými nezávislými metódami, prípadne inými
chromatografickými alebo elektroseparačnými či inými metódami [11].
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Analýza dimetindenu a jeho metabolitov v ľudskom moči
technikou LC-IT-TOF-MS
Monika Radičová, Jozef Marák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina CH-2, 84215, Bratislava, Slovenská republika; radicova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom tejto práce bola analýza liečiva dimetinden a jeho metabolitov v moči štyroch zdravých
dobrovoľníkov po užití 1 kapsule lieku Fenistil® kombináciou techník kvapalinovej chromatografie
a hmotnostnej spektrometrie. Moč sme odoberali v čase 0-30 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-MS IT-TOF 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 dimetindenu (N-demetyl dimetinden, 6-hydroxy-N-demetyl dimetinden,
dimetinden glukuronid, 6-hydroxy dimetinden glukuronid a dimetinden-N-oxid). Dva z týchto metabolitov boli
následne pozitívne potvrdené prostredníctvom MS-MSn spektier.

Kľúčové slová: dimetinden; metabolity; identifikácia; LC-MS IT-TOF; MSn.

Úvod a formulácia cieľa
V klinickej chémii sú štandardné techniky detekcie analytov založené na nepriamych
charakteristikách analytov, napríklad na ich chemickej reaktivite alebo na ich fyzikálnych
interakciách ako je napríklad absorpcia svetla. Na rozdiel od toho sú analyty pri MS metódach
detegované priamo na základe ich molekulových charakteristík, ako je molekulová hmotnosť
a/alebo pre jednotlivé analyty typické molekulárne rozpadové schémy. Z týchto dôvodov sú
techniky MS veľmi atraktívne pre kvantifikáciu biomarkerov alebo xenobiotík v súvislosti s
diagnostickými procedúrami, pretože tieto techniky umožňujú omnoho špecifickejšie analýzy
v porovnaní so štandardnými technológiami ako fotometria alebo „ligand binding“ testy
založené na väzbe analyt – ligand. Zavedenie ionizačných techník za atmosférického tlaku asi
pred 20-timi rokmi umožnilo analyzovať pomocou MS prakticky všetky potenciálne analyty.
Navyše nové a zdokonalené technológie analýzy iónov (tandemová hmotnostná spektrometria
(MS/MS), analyzátor doby letu (TOF), iónová pasca (IT)) podstatne zvýšili analytické
schopnosti MS analyzátorov. V mnohých klinických laboratóriách po celom svete sú často
využívané hlavne tandemové MS inštrumenty spojené s LC systémami. Pred vlastnou LCMS/MS analýzou sa vyžaduje sa viackroková príprava diagnostických vzoriek, ktorá je
zacielená hlavne na odstránenie makromolekúl – hlavne proteínov – zo vzorky [1].
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Dimetinden maleát (N,N-dimetyl-3-[1-(2-pyridinyl)etyl]-1H-indén-2-etánamín maleát)
je silný antagonista H1 receptorov [2]. Antihistaminiká sa používajú pri liečbe akútnych
alergických reakcií. Obsadením receptorov H1 znemožňujú väzbu histamínu a tým rozvoj
alergickej reakcie [3]. Denná terapeutická dávka dimetindenu pre dospelých je iba 3-6 mg [2].
Dimetindén patrí medzi sedatívne antihistaminiká, ktoré výrazne tlmia CNS [3]. In vivo a in
vitro štúdie na zvieratách demonštrovali vyššiu farmakologickú aktivitu pre R-enantiomér.
Dimetinden je takmer úplne metabolizovaný. N-demetyldimetinden sa v moči nachádza
v množstve iba 1-6 % z užitej dávky, v závislosti na pH moču. Ďalší krok metabolickej cesty
dimetindenu je hydroxylácia na 6-hydroxy-dimetinden a 6-hydroxy-N-demetyldimetinden.
Bola dokázaná aj prítomnosť konjugátov hydroxylovaných metabolitov, 6-metoxy-Ndemetyldimetindenu a dimetinden-N-oxidu. Hlavný spôsob vylučovania je močom [2].
U potkanov boli identifikované i ďalšie metabolity a to konjugáty kyseliny glukurónovej s 6hydroxydimetindenom a 6-hydroxy-N-dimetindenom [4].
Dimetinden bol analyzovaný rôznymi technikami od elektroforetických (CZE-UV [59], CE- vodivostná detekcia [11], CEC-UV [12]) cez spektrálne (NMR, ESI-IT-MS [5]) až po
chromatografické (LC-UV [13-18], LC-MS [19], SFC-UV [20]). Tieto analýzy boli vykonané
v ľudskom a potkanom moči [2, 4], potkanom sére [4] a v lokálnom kréme [13].
Cieľom práce je analýza a identifikácia dimetindenu a jeho metabolitov v ľudskom
moči technikou LC-MS/MS.
Materiál a metódy
HPLC-MS analýzy boli vykonané použitím LCMS-IT-TOFTM analyzátora (Shimadzu,
Kyoto, Japonsko), vybaveného ESI ionizáciou. Použitý MS analyzátor kombinuje technológiu
trojdimenzionálnej iónovej pasce s analyzátorom doby letu, čo umožňuje vykonávať citlivé
a presné MS-MSn merania s vysokým rozlíšením iónov [21]. 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-MS3 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).
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Pri príprave roztokov a vzoriek bola použitá voda pre LC-MS a acetonitril pre LC-MS
(Merck, Darmstadt, Nemecko), kyselina mravčia (Sigma-Aldrich). Štandard dimetindenu bol
získaný od firmy Sigma-Aldrich.
Vzorky moču boli získavané v hodinových intervaloch v rozmedzí 0-6 hodín a v 24.,
26., 28 a 30. hodine od 4 zdravých dobrovoľníkov (na základe ich prehlásenia) vo veku 23 až
50 rokov. Všetci dobrovoľníci užili 1 kapsulu lieku Fenistil® (Novartis, s.r.o., Praha, Česká
republika), ktorá obsahuje 4 mg dimetindén maleátu [22].

Výsledky a diskusia
Dôležitou súčasťou tejto práce bolo vypracovanie optimálnych podmienok pre HPLC
separáciu dimetindenu a jeho metabolitov vzorkách moču a ich následnú detekciu pomocou
ESI-IT-TOF-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-MS3 spektrá dimetindenu a jeho metabolitov.
Po orálnom užití lieku Fenistil® boli vzorky moču štyroch zdravých dobrovoľníkov
odoberané každú hodinu v časovom intervale 0-6 hodín. Každý dobrovoľník užil 1 kapsulu
(čo zodpovedá dávke 4 mg dimetinén maleátu [22]). Vzorky moču boli zriedené
s acetonitrilom v pomere 1:1 (v/v) 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.
Na základe získaných chromatografických záznamov sme zistili, že koncentrácie
jednotlivých zložiek moču sa v rôznych časoch líši, z čoho vyplýva, že moč je nielen veľmi
komplexná matrica, ale jej zloženie záleží na mnohých faktoroch, vrátane doby, ktorá
uplynula od užitia liečiva.
Identifikácia potenciálnych metabolitov bola vykonaná pomocou programu MetID
Solution, kde ako vstupné údaje slúžia sumárny vzorec metabolizujúcej látky, MS-MSn
záznamy vzoriek moču získaných v jednotlivých časoch metabolického procesu. Program
spracoval všetky HPLC-MS dáta získané analýzou vzoriek moču každého dobrovoľníka a po
krátkom výpočtovom čase 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
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metabolitov. Zoznam potenciálnych metabolitov bol dôkladne skontrolovaný, pre riziko
výskytu 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 dimetindenu: N-demetyl dimetinden (M1), 6-hydroxy-N-demetyl dimetinden
(M4), dimetinden glukuronid (M5), 6-hydroxy dimetinden glukuronid (M2) a dimetinden-Noxid (M3) (Obr. 1).
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Obr. 1 HPLC-MS analýza moču dobrovoľníka odobratého 24 hodín po užití 1 kapsuly liečiva Fenistil.
TIC+ - záznam v pozitívnom móde; TIC- - záznam v negatívnom móde; P- pôvodná zlúčenina, M1-M5 –
potenciálne metabolity dimetindenu spolu so štruktúrnymi vzorcami.

Keďže MS experimenty boli uskutočňované s automatickým zberom dát, nebolo
možné ovplyvniť výber iónov pre MSn experimenty. MSn spektrá boli získané iba pre dva
metabolity a na základe týchto spektier boli jednoznačne potvrdené ich štruktúry. Prvým
metabolitom, pre ktorý boli dostupné MSn spektrá je metabolit M3 s m/z 309.12. Tejto
hodnote však zodpovedali tri možné metabolity popísané v literatúre [2] s rovnakou
molekulovou

hmotnosťou

a to

6-hydroxydimetinden,

dimetinden-N-oxid

a 6-

2

metoxydimetinden (Obr. 2). Na základe MS spektra sme boli schopní potvrdiť, že metabolit
M3 je skutočne dimetinden-N-oxid (Obr. 3). Druhým bol metabolit M5- dimetinden
glukuronid s m/z [M+H]+ iónu= 469.2351. Jeho štruktúra bola potvrdená na základe MS-MS3
spektrier (Obr. 4).
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Obr. 2 štruktúrne vzorce metabolitov dimetindenu s m/z [M+H]+ iónu= 309.96; 1= 6hydroxydimetinden, 2= dimetinden-N-oxid, 3= 6-metoxydimetinden.
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Obr. 3 MS (horné) a MS/MS (spodné) spektrum metabolitu M3 v pozitívnom ionizačnom móde. Na MS/MS
analýzu bol braný ión m/z 309.12.
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Obr. 4 MS (horné), MS/MS (v strede) a MS3 (spodné) spektrum metabolitu M5 v pozitívnom
ionizačnom móde. Na MS/MS analýzu bol braný ión s m/z 469.2351 a na MS3 analýzu ión s m/z 293.1990.

Záver
V tejto práci bol použitý LC-ESI-IT-TOF MS analyzátor na in vivo analýzu
dimetindenu a jeho metabolitov vo vzorkách moču získaných od 4 zdravých dobrovoľníkov
v intervale 0-30 hodín od užitia 1 kapsuly lieku Fenistil®, čo zodpovedá 4 mg dimetindén
maleátu,. Boli vypracované optimálne separačné a detekčné podmienky na analýzu
dimetindenu a jeho metabolitov v ľudskom moči. Pomocou programu MetID Solution boli
nájdené potenciálne metabolity, ktoré boli následne identifikované na základe MS a MSn

1007

CHÉMIA

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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Izotachoforetické stanovenie N-acetylcysteínu v mukolytikách na čipe
Marína Rudašová, Marián Masár
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Analytickej chémie,
Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; marina.rudasova@gmail.com

Abstrakt
Vývoj nových analytických metód, ktoré by poskytli rýchle a presné stanovenia účinných zložiek
rôznych farmaceutických preparátov je v súčasnosti veľmi žiadaný. Miniaturizované analytické systémy v tomto
ohľade spĺňajú všetky požiadavky na rýchly monitoring, ale aj koncentračnú citlivosť kladené na takéto moderné
analytické prístupy vo farmaceutickej analýze. Cieľom práce bolo vyvinúť analytickú metódu realizovanú na čipe
na presné stanovovania hlavnej zložky, N-acetylcysteínu v mukolytických farmaceutických preparátoch.
Izotachoforetické separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom čipe s vodivostnou detekciou. Na
vyhodnotenie výsledkov bola použitá metóda externej kalibrácie a metóda vnútorného štandardu. Vypočítané
hodnoty výťažnosti (99-100 %) predurčujú navrhnutú ITP metódu na veľmi presné stanovenie N-acetylcysteínu
vo farmaceutikách.

Kľúčové slová: izotachoforéza; N-acetylcysteín; mukolytikum; vodivostná detekcia.

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti nachádzajú metódy kapilárnej elektroforézy (CE) významné
uplatnenie vo farmaceutickom priemysle, napríklad v analýze farmaceutík. Kontrola
farmaceutických preparátov všeobecne zahŕňa dva prístupy a to stanovenie hlavných zložiek
(majoritne zastúpené zložky) a stanovenie prímesí a nečistôt (minoritne zastúpené zložky)
v preparáte. Analýza farmaceutík za účelom stanovenia hlavnej zložky vyžaduje použitie
analytickej metódy s vysokou separačnou kapacitou; požiadavky na detekčný limit však nie
sú kritické. Jednou z CE techník, ktorá spĺňa tieto požiadavky, je izotachoforéza (ITP), ktorá
bola použitá v tejto práci.
N-acetylcysteín (NAC) (Obr. 1) je aktívna zložka v mukolytikách, pretože jeho
jednosulfhydrylová skupina (-SH) reaguje s disulfidovou väzbou v mukoproteínoch a tie
rozdeľuje na menšie celky, pričom dochádza ku zníženiu viskozity hlienu a toho dôsledkom je
jeho ľahšie vykašliavanie [1]. Tento proces štiepenia disulfidových väzieb tiež funguje pri
riedení

abnormálne hustého

hlienu

u pacientov

s cystickou

fibrózou.

Kvôli jeho

antioxidačným vlastnostiam je NAC známy ako protivírusový, protinádorový a protizápalový
prípravok a tiež býva využívaný vo vírusovej terapii syndrómu získanej imunitnej
nedostatočnosti (AIDS) a hepatitídy typu B, ako prevencia nádorových ochorení,
v liečbe oxidatívneho stresu rôzneho pôvodu a pri predávkovaní paracetamolom.
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Obr. 1 Štruktúra N-acetylcysteínu

CE na čipe (MCE) zaznamenala výrazný rozvoj od roku 1992, kedy bola prvýkrát
uverejnená Manzom a kol. [2]. MCE má mnoho výhod oproti konvenčnej CE, napríklad
vysokú separačnú účinnosť, nízku spotrebu vzoriek, nízke finančné náklady a široký okruh
využitia. V posledných rokoch sa výskum v tejto oblasti sústreďuje aj na vývoj nových
detekčných systémov, ktoré poskytujú lepší analytický výkon a ľahšiu integráciu [3]. Hoci
použitie vodivostnej detekcie nie je zriedkavé v konvenčnej CE, zvýšený záujem o tento
typ detekcie v miniaturizovaných CE systémoch nastal až v posledných rokoch. Táto
detekčná technika hrá kľúčovú úlohu v monitorovaní ITP separácií. Pre ITP je univerzálnou
detekčnou technikou s vysokou rozlišovacou schopnosťou, pričom fluktuácie odozvy
vodivostného detektora nemajú významnejší vplyv na kvantitatívnu analýzu (dĺžka zóny
separandu).
Cieľom tejto práce bol návrh a realizácia experimentov na ITP stanovenie
farmaceuticky významných analytov prítomných vo vzorkách vo vyššej koncentrácii
(majoritne zastúpená zložka) a vypracovanie postupov ITP stanovenia hlavnej zložky Nacetylcysteínu vo farmaceutikách Solmucol a ACC Long.

Materiál a metódy
Chemikálie používané na prípravu roztokov elektrolytov a modelových vzoriek boli
získané od fy. Merck (Darmstadt, Nemecko), Sigma-Aldrich (Seelze, Nemecko) Serva
(Heidelberg, Nemecko) a Lachema (Brno, ČR).
Na prípravu elektrolytov a roztokov vzoriek bola použitá deionizovaná voda čistená
cez Pro-PS systém (Labconco, Kansas City, KS, USA) a následne deionizovaná zariadením
Simplicity (Millipore, Molsheim, Francúzsko). Roztoky elektrolytov boli pred použitím
filtrované cez membránové filtre s priemerom pórov 0,8 µm (Millipore).
Polymetylmetakrylátový (PMMA) čip so spájanými separačnými kanálikmi (CC)
a integrovanými vodivostnými senzorami (Merck, Darmstadt, Nemecko) použitý v tejto
práci bol vyrobený technologickým postupom detailne popísaným v práci [4]. Schematický
nákres použitia čipu je znázornený na Obr. 2.
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Obr. 2 CC čip použitý v ITP separáciách.
a) usporiadanie kanálikov na čipe; b) sekvencia plnenia kanálikov na čipe roztokmi elektrolytov a vzorky (číslo
v zátvorke indikuje poradie plniacej sekvencie); c) počiatočné usporiadanie roztokov elektrolytov a vzorky pred
zapnutím hnacieho prúdu C3 = tretí ( terminátorový) kanálik (9,8 µl), S = dávkovací kanálik (900 nl), C1 = prvý
separačný kanálik (4,5 µl, 59 mm) s Pt vodivostným senzorom D1; C2 = druhý separačný kanálik (4,3 µl; 56 mm
s Pt vodivostným senzorom D2; BF = bifurkačná oblasť; W = odpad; L = vodiaci elektrolyt; T = zakončujúci
elektrolyt; S = vzorka.

ITP separácie na čipe boli uskutočnené za pomoci laboratórne skonštruovaného
prístroja, ktorý sa skladal z dvoch jednotiek: (1) e lektrolytová jednotka (E&SMU, Obr. 3) a
(2) e lektronická a riadiaca jednotka (E&CU, obr. 4), ktorá bola zdrojom hnacieho prúdu.
E&CU riadila peristaltické pumpy v prípravnom kroku analýzy a spájala separačnú
jednotku s PC.

Obr. 3 Schéma prístroja použitého v ITP separáciách na čipe
Elektronická a riadiaca jednotka (E&CU): CU = riadiaca jednotka; HV = zdroj vysokého napätia trvale pripojený
k hnacej elektróde E3 (0-50 µA, 0-7 kV); D1, D2 = vodivostné detektory pre prvý a druhý separačný kanálik;
HVR = vysokonapäťové relé prepínajúce smer hnacieho prúdu v separačnom priestore (pohyblivé časti relé
pripájajú E1 alebo E2 k zemniacemu pólu (G) HV). Elektrolytová jednotka (E&SMU): P1, P2, P3, PS =
peristaltické pumpy pre plnenie prvého (C1) a druhého (C2) separačného, tretieho (C3) a dávkovacieho (S)
kanálika roztokmi elektrolytov a vzorky. W = odpadová nádobka spojená s výstupom z kanálikov na čipe; E1, E2
= hnacie elektródy pre C1 a C2 separačné kanáliky.
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MicroCE Win softvér, ver. 2.4 (Merck) bol použitý na automatickú prípravu analýzy
(plnenie kanálikov na čipe príslušnými roztokmi v požadovanom poradí), časovoprogramovateľné riadenie CE analýz a zber dát z detektorov a ich vyhodnotenie.

Výsledky a diskusia
Práca bola orientovaná metodologicky na vyhodnotenie základných aspektov
kvantitatívnej ITP analýzy na čipe s využitím vodivostnej detekcie a aplikačne na
vypracovanie postupu ITP stanovenia N-acetylcysteínu ako účinnej zložky v rôznych
farmaceutických preparátoch.
ITP separácie boli uskutočnené v hydrodynamicky uzatvorenom separačnom systéme
s potlačením EOF a HDF. Za týchto pracovných podmienok sa hodnota RSD dĺžky zóny Nacetylcysteínu pohybovala na úrovni 3-4 % nezávisle od použitého čipu. Korekciou dĺžky
zóny N-acetylcysteínu na vnútorný štandard (antranilát) sa opakovateľnosť tohto
kvantitatívneho parametra zlepšila cca. 6-násobne, pričom merania boli uskutočnené v
priebehu jedného dňa jednom čipe a jednom prístroji.

Tab. 1 Parametre regresnej rovnice (Y = aX + b) pre N-acetylcysteín s použitím kyseliny antranilovej ako
vnútorného štandardu
Metóda externej kalibrácie
Metóda vnútorného štandardu
n
∆c (mg/l)
a (s.l/mg)
b (s)
r
a
b
r
0,0721
0,3165
0,9995
0,0095
0,0116
0,9997
19
25-200
ITP merania uskutočnené v priebehu 1 dňa na 1 čipe a 1 prístroji; Y = dĺžka zóny N-acetylcysteínu (s);
X = koncentrácia N-acetylcysteínu vo vzorke (mg/l); a = smernica kalibračného grafu; b = úsek kalibračného
grafu; r = korelačný koeficient; n = počet meraní; ∆c = koncentračný interval. Koncentrácia kyseliny
antranilovej (vnútorný štandard) v modelových vzorkách bola cca. 100 mg/l.

Na základe vyhodnotenia základných parametrov ITP kvantitatívnej analýzy na čipe
bola vypracovaná metóda na stanovenie N-acetylcysteínu ako anionicky migrujúcej zložky
v Solmucol 200 (obr. 4), Solmucol 90 a ACC Long. Obsahy N-acetylcysteínu v týchto
farmaceutikách boli vyhodnotené metódami externej kalibrácie a vnútorného štandardu,
pričom metóda externej kalibrácie vykazovala výraznejší rozptyl hodnôt obsahu Nacetylcysteínu vo vzorke (cca. 5-násobne vyššie RSD hodnoty). Vypočítané hodnoty
výťažnosti (99-100 %) predurčujú navrhnutú ITP metódu na veľmi presné stanovenie Nacetylcysteínu vo farmaceutikách.
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Tab.2 Obsahy N-acetylcysteínu v rôznych farmaceutikách vypočítané metódami externej kalibrácie a
vnútorného štandardu
Deklarovaná
Obsah NAC vo vzorke (mg/l)
koncentrácia
Metóda externej kalibrácie
Metóda vnútorného štandardu
Vzorka
N-acetylcysteínu
Priemer
SD
RSD (%)
Priemer
SD
RSD (%)
vo vzorke (mg/l)
Solmucol 200
200
261,5
2,4
0,93
269,9
0,5
0,18
Solmucol 90
90
125,8
16,7
0,12
121,3
0,4
0,04
ACC Long
600
662,5
19,5
2,95
661,8
3,6
0,55
Pridaná koncentrácia antranilátu (vnútorný štandard) vo vzorkách Solmucol a ACC Long bola cca. 100 mg/l.

T

R

300mV

Kyselina antranilová

N-acetylcysteín

L

620

630

640

650

t (s)

Obr. 4 ITP separácia N-acetylcysteínu v liečive Solmucol 200 s kyselinou antranilovou použitou ako vnútorný
štandard na čipe.
Dávkovaná vzorka N-acetylcysteínu obsahovala 10-krát zriedený Solmucol 200 a kyselinu antranilovú ako
vnútorný štandard o koncentrácii 100 mg/l. Separácia bola uskutočnená s hnacím prúdom 20 µA. L = vodiaci
ión; T = zakončujúci ión; R = odpor.

Záver
Práca sa zaoberala presným stanovením účinnej zložky, N-acetylcysteínu, v rôznych
farmaceutických preparátoch, Solmucole a ACC Long ITP metódou na čipe s vodivostnou
detekciou. Výsledky práce ukázali, že ITP na čipe môže byť výhodne použitá na rýchle
analýzy a presné analýzy farmaceutík.

Poďakovanie
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Štúdium funkcie predpokladaného ABC transportéra
Rv1458c-Rv1457c-Rv1456c v mykobaktériách
Michal Šarkan, Katarína Mikušová, Jana Korduláková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava 4, Slovenská republika; sarkan.michal@gmail.com

Abstrakt
Baktéria Mycobacterium tuberculosis – pôvodca tuberkulózy u ľudí – sa vyznačuje zložitou bunkovou
stenou, ktorá je zodpovedná za vysokú odolnosť baktérie voči nepriaznivým podmienkam vonkajšieho
prostredia, ako aj bežným antibiotikám. Štruktúra zložiek bunkovej steny a enzýmy zúčastňujúce sa jej
biosyntézy sú relatívne dobre popísané, avšak chýbajú informácie o prenose jednotlivých medziproduktov jej
biosyntézy cez plazmatickú membránu. Ortológy génov rv1459c-rv1458c-rv1457c-rv1456c z M. tuberculosis sa
nachádzajú v rovnakom usporiadaní v genómoch všetkých doteraz sekvenovaných mykobakteriálnych kmeňov.
Gén rv1459c kóduje pravdepodobnú glykozyltransferázu a gény rv1458c, rv1457c a rv1456c kódujú nukleotid
viažúcu a transmembránové podjednotky predpokladaného ABC transportéra. V našej práci sa zameriavame na
štúdium funkcie predpokladaného ABC transportéra Rv1458c-Rv1457c-Rv1456c, a to prostredníctvom analýzy
fenotypov kmeňov M. smegmatis, ktoré majú ortológy génov kódujúcich transmembránové podjednotky tohto
transportéra prerušené fragmentom kódujúcim rezistenciu voči kanamycínu.

Kľúčové slová: mykobaktérie; ABC transportér; bunková stena

Úvod a formulácia cieľa
Tuberkulóza patrí medzi najzávažnejšie infekčné ochorenia, ktoré si aj v súčasnosti
ročne vyžiada viac ako milión ľudských životov. Podľa posledných štatistík Svetovej
zdravotníckej organizácie bolo v roku 2010 zaznamenaných 8,8 milióna nových prípadov
a 1,45 milióna ľudí tomuto ochoreniu podľahlo [1]. Medzi krajiny s najväčším rozšírením
tuberkulózy patria India, Čína, krajiny Južnej Afriky, Indonézia a Pakistan. Aj keď pôvodcu
tuberkulózy identifikoval pruský bakteriológ Róbert Koch už v roku 1882, viaceré antibiotiká
schopné inhibovať rast M. tuberculosis boli objavené až v 20. storočí, pričom liečba tohto
ochorenia je aj v súčasnosti komplikovaná a zdĺhavá [2]. Navyše v posledných desaťročiach
bol celosvetovo zaznamenaný vývoj kmeňov M. tuberculosis, ktoré sú voči dostupným
antituberkulotikám rezistentné [3].
Baktéria M. tuberculosis sa zaraďuje medzi grampozitívne baktérie, avšak stavba jej
bunkového obalu pripomína bunkový obal gramnegatívnych baktérií. Základnými zložkami
mykobakteriálneho bunkového obalu sú plazmatická membrána, nad ktorou sa nachádza
bunková stena a vonkajšia kapsula bohatá na polysacharidy. Bunková stena mykobaktérií
tvorí vysoko nepriepustnú hydrofóbnu bariéru, ktorá je pre viabilitu týchto baktérií esenciálna
[4].
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Obr. 1 Schematické znázornenie bunkovej steny mykobaktérií [5].

Jadro mykobakteriálnej bunkovej steny je tvorené kovalentne viazanými molekulami
peptidoglykánu, arabinogalaktánu a mykolových kyselín, ktoré spolu vytvárajú tzv.
mykolylarabinogalaktánpeptidoglykánový (mAGP) komplex lokalizovaný priamo nad
plazmatickou membránou [6] (Obr. 1). Heteropolysacharid arabinogalaktán je tvorený z
arabinánovej a galaktánovej zložky a disacharidového mostíka, ktorý umožňuje pripojenie
galaktánu na peptidoglykán. Neredukujúci koniec arabinánu je esterifikovaný dlhými
mastnými tzv. mykolovými kyselinami, ktoré spolu s extrahovateľnými lipidmi tvoria
vonkajšiu membránu mykobaktérií [7, 8]. Významnou súčasťou mykobakteriálneho
bunkového obalu sú lipopolysacharidy lipomanán a lipoarabinomanán zohrávajúce úlohu aj
pri interakciách baktérie s imunitným systémom hostiteľa [9].
Aj keď štruktúra jednotlivých zložiek mykobakteriálneho bunkového obalu je
v súčasnosti

pomerne

dobre

objasnená

a bolo

identifikovaných

viacero

enzýmov

zúčastňujúcich sa ich biosyntézy, poznatky o prenose jednotlivých intermediátov cez
plazmatickú membránu stále chýbajú. Proteíny zúčastňujúce sa biogenézy bakteriálnych
bunkových obalov sú často kódované génmi, ktoré sú lokalizované v rámci spoločných
génových klastrov. Našu pozornosť upútal génový klaster rv1459c-rv1458c-rv1457c-rv1456c
v M. tuberculosis H37Rv, ktorý obsahuje gén rv1459c kódujúci pravdepodobnú
glykozyltransferázu a gény rv1458c, rv1457c a rv1456c kódujúce pravdepodobné nukleotid
viažucu a transmembránové podjednotky predpokladaného ABC transportéra. Aj keď
niektoré skupiny navrhujú, že homológ génu rv1459c v C. glutamicum kóduje
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manozyltransferázu zúčastňujúcu sa biosyntézy lipoarabinomanánu a homológ v C.
matruchotii sa pravdepodobne zúčastňuje transportu mastných/mykolových kyselín, funkcia
proteínu Rv1459c v mykobaktériách ešte nebola charakterizovaná [10, 11]. Zaujalo nás, že
ortológy uvedeného génového klastra sa nachádzajú v genómoch všetkých doteraz
sekvenovaných mykobakteriálnych kmeňov čo naznačuje, že príslušné proteíny môžu byť v
mykobaktériách späté s dôležitou metabolickou dráhou. Naša práca sa zameriava na
objasnenie funkcie predpokladaného ABC transportéra Rv1458c-Rv1457c-Rv1456c, a to
prostredníctvom štúdia ortológov týchto génov v nepatogénnom kmeni M. smegmatis mc2155.

Materiál a metódy
Funkciu predpokladaného ABC transportéra Rv1458c-Rv1457c-Rv1456c sme sa
pokúsili odhaliť analýzou kmeňov M. smegmatis, ktoré majú ortológy génov rv1456c
(msmeg_3117) a rv1457c (msmeg_3118) kódujúcich transmembránové podjednotky tohto
transportéra prerušené fragmentom kódujúcim rezistenciu voči kanamycínu. Tieto kmene sme
pripravili metódou alelovej výmeny, pričom sme využili vektor pJQ200 nesúci gény pre
levansacharázu sacB a katechol-2,3-dioxygenázu xylE, ktoré slúžia na selekciu príslušných
rekombinantov [12, 13]. S cieľom pripraviť konštrukty pJQ200-msmeg_3117::Km a pJQ200msmeg_3118::Km sme gény msmeg_3117 a msmeg_3118 amplifikovali pomocou PCR
a klonovali do plazmidu pUC18, ktorý umožňuje neutrálnu selekciu na médiu obsahujúcom
chromogénny substrát (Obr. 2). Konštrukt pUC18-msmeg_3117 sme následne štiepili
restrikčnými endonukleázami NotI a MluI a konštrukt pUC18-msmeg_3118 restrikčnými
endonukleázami AgeI a NaeI. Fragment kódujúci rezistenciu voči kanamycínu sme pripravili
štiepením vektora pUC4K restrikčnou endonukleázou HincII a následne ligovali so
štiepenými konštruktmi. Z plazmidov pUC18-msmeg_3117::Km a pUC18-msmeg_3118::Km
sme štiepením restrikčnými endonukleázami XbaI a ScaI získali fragmenty msmeg_3117::Km
a msmeg_3118::Km, ktoré sme ligovali do vektora pJQ200.
Pripravenými konštruktmi sme transformovali bunky štandardného kmeňa M.
smegmatis mc2155 a pomocou alelovej výmeny sme pripravili kmene M. smegmatis
msmeg_3117::Km a M. smegmatis msmeg_3118::Km. Genotyp pripravených kmeňov sme
overili pomocou PCR a následným sekvenovaním príslušných fragmentov. Kmene M.
smegmatis

msmeg_3117::Km

a

M.

smegmatis

msmeg_3118::Km

sme

úspešne

komplementovali príslušnými ortológmi z M. tuberculosis H37Rv pomocou transformácie
konštruktmi pVV2-rv1456c a pVV2-rv1457c umožňujúcimi konštitutívnu expresiu týchto
génov.
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XbaI

XbaI
XbaI

XbaI

XbaI

XbaI

XbaI

pUC18311X::Km

pUC18-311X
PCR

pJQ200311X::Km
XbaI

HincII

XbaI

XbaI

KmR

xylE

KmR

pUC18
2686 bp

HincII

sacB

pJQ200

pUC4K

7000 bp

3996 bp

xylE
sacB

Obr. 2 Schéma prípravy konštruktov použitých pri príprave kmeňov M. smegmatis, ktoré majú študované gény
prerušené.

V pripravených kmeňoch sme sa zamerali na analýzu lipidov, lipopolysacharidov ako
aj vybraných zložiek mAGP komplexu. Bunky sme extrahovali v zmesiach chloroformu a
metanolu v pomeroch 1: 2 a 2: 1 a extrahované lipidy sme analyzovali pomocou
tenkovrstvovej

chromatografie.

Refluxom

v 50%

etanole

sme

izolovali

frakciu

lipopolysacharidov, ktorú sme po ošetrení proteinázou K analyzovali pomocou SDS PAGE
a farbenia striebrom, respektíve negatívneho farbenia zinkom [14]. Mykolové kyseliny sme
po ich derivatizácii na príslušné metylestery analyzovali tenkovrstvovou chromatografiou
a obsah jednotlivých monosacharidov v bunkových stenách sme vo forme alditolacetátov
študovali pomocou plynovej chromatografie.
Úlohu študovaných proteínov v transporte medziproduktov biosyntézy bunkovej steny
sme skúmali pomocou in vitro reakcií monitorujúcich biosyntézu mykobakteriálnych
manolipidov, arabinánu a galaktánu [15, 16]. Reakcie obsahovali príslušný

14

C značený

substrát (GDP-manózu, fosforibozylpyrofosfát alebo UDP-galaktózu,) a 600 – 1350 µg
proteínov enzýmových frakcií pripravených diferenciálnou centrifugáciou, respektíve
centrifugáciou v hustotnom gradiente: frakciu izolovaných membrán, frakciu obohatenú
o enzýmovo aktívne bunkové steny a frakciu cytosolu jednotlivých kmeňov. Do reakčných
zmesí boli pridané 2,5 mM NADH, 62,5 µM ATP a ak to povaha reakcie vyžadovala, tak aj
187,5 µM UDP-N-acetylglukózamín, 187,5 µM UDP-galaktóza a TDP-ramnóza. Reakčné
zmesi boli inkubované 1 hodinu pri teplote 37 °C a zastavené pridaním zmesi chloroformu
a metanolu v pomere 2: 1. Po následnej extrakcii sme v reakčných zmesiach pomocou TLC
a SDS PAGE analyzovali syntetizované

14

C značené lipidy a vyššie polymerizované

lipopolysacharidy.

Výsledky a diskusia
Po

úspešnej

príprave

plazmidov

pJQ200-msmeg_3117::Km

a

pJQ200-

msmeg_3118::Km sme tieto konštrukty transformovali do buniek štandardného kmeňa M.
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smegmatis mc2155 a príslušné transformanty selektovali na médiách obsahujúcich kanamycín.
Z narastených kolónií sme extrahovali chromozomálnu DNA a genotyp jednotlivých klonov
analyzovali pomocou PCR (Obr. 3). Kmene, u ktorých homologickou rekombináciou došlo
k včleneniu vektora do chromozómu, sme následne vysiali na médium obsahujúce sacharózu.
Sacharóza v médiu je v prítomnosti produktu génu sacB pre mykobaktérie letálna, a preto by
mali vyrásť len tie bunky, ktoré z chromozómu vyštiepia telo vektora nesúce tento gén.
Predpokladaný genotyp sme overili aj detekciou katecholom, pričom farba kolónie po
ošetrení týmto chromogénnym substrátom indikuje prítomnosť génu xylE kódujúceho
katechol-2,3-dioxygenázu. Z kolónií s predpokladaným genotypom sacB- xylE- sme izolovali
chromozomálnu DNA a prerušenie jednotlivých génov v chromozóme M. smegmatis sme
potvrdili pomocou PCR a následnou sekvenáciou amplifikovaných fragmentov (Obr. 3).
A

MSMEG_3118

Príprava kmeňov
M. smegmatis msmeg_3117::Km

B

MSMEG_3117

A

MSMEG_3119

Príprava kmeňov
M. smegmatis msmeg_3118::Km

B
Km

1

2

3

4

5

6

7

8

pJQ200 – MSMEG_3118::Km

selekcia
na LB Km

9

kbp

1

2

3 4

4
3
2
1,6

3119 KO1

Km2

3118

3117::Km

2,2 kbp

4
3

b

selekcia
na LB Km

5 6

2226 bp
P18-X

MSMEG_3117

B
Km

pJQ200 – MSMEG_3117::Km

kbp

MSMEG_3118

A

2500 bp

Km1

3119

3118::Km

2,5 kbp

b

2
1,6

1

3117

3118

1

3117

0,5
0,5

kbp

WT NK PK

A1

A5

1. selekcia na LB Km sacharóza
2. Farbenie katecholom

A6 A7

P18-X

2226 bp

WT NK PK A1

3119 KO1

4
3

2,1 kpb

3118

1. selekcia na LB Km sacharóza
2. Farbenie katecholom

A4 A10

Km2

4
3
2
1,6

kbp

2
1,6

3117::Km
Km1

P16-X
2079 bp

1

2500 bp

Km1

2,8 kpb
3119

3118::Km

3117

Km2

3117KO2
2800 bp

1
0,5

Obr. 3 Schémy homologického prekríženia medzi funkčnou kópiou študovaného génu v chromozóme
a prerušenou verziou génu vo vektore pJQ200. (A) Príprava kmeňa M. smegmatis msmeg_3117::Km. (B)
Príprava kmeňa M. smegmatis msmeg_3118::Km. V oboch prípadoch došlo k včleneniu vektora do chromozómu
jednoduchým homologickým prekrížením v mieste A. Genotyp sme overili pomocou PCR (hore) a následným
sekvenovaním amplifikovaných fragmentov. Následne v príslušných selekčných podmienkach došlo pomocou
rekombinácie v mieste b k vyštiepeniu tela vektora nesúceho funkčnú kópiu génu z chromozómu . Genotyp
pripravených kmeňov sme opätovne potvrdili pomocou PCR (dole) a sekvenovaním.

Štúdium fenotypov kmeňov M. smegmatis msmeg_3117::Km a M. smegmatis
msmeg_3118::Km odhalilo, že v týchto kmeňoch dochádza v porovnaní so štandardným
kmeňom k zmene v produkcii mykobakteriálnych lipopolysacharidov, ako aj niektorých
fosfolipidov a glykolipidov. Analýza produktov in vitro reakcií monitorujúcich biosyntézu
polysacharidov bunkovej steny naznačila, že funkcia študovaného ABC transportéra môže
spočívať v prenose príslušných donorov sacharidových zvyškov, respektíve ich prekurzorov
cez plazmatickú membránu.
Pozorovaný fenotyp bol výraznejší v kmeňoch s prerušeným génom msmeg_3117,
pričom v oboch prípadoch bol komplementovateľný funkčnou kópiou príslušných ortológov
rv1456c, respektíve rv1457c z M. tuberculosis H37Rv.
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Záver
Získané výsledky naznačujú, že študovaný ABC transportný systém msmeg_3119msmeg_3118-msmeg_3117 z M. smegmatis mc2155 a jeho ortológ Rv1458c-Rv1457cRv1456c z M. tuberculosis H37Rv sa zúčastňujú prenosu medziproduktov biosyntézy
mykobakteriálnej bunkovej steny.
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Fotokatalytické vlastnosti TiO2 pripraveného koprecipitáciou
a hydrotermálnou syntézou a štúdium vplyvu dopovania Gd3+
Martin Šípoš
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; iseeyou.now@gmail.com

Abstrakt
V práci sme popísali syntézu nanopráškov TiO2 koprecipitáciou a hydrotermálnou metódou. Skúmali
sme vplyv postupu prípravy vzoriek, teploty žíhania a dopovania iónmi Gd3+ na fotokatalytické vlastnosti TiO2.
Nepozorovali sme koreláciu medzi veľkosťou primárnych mikrokryštalitov a ich fotokatalytickou aktivitou.
Sulfatácia i dopácia vzoriek iónmi Gd3+ zlepšuje ich vlastnosti fotodegradácie. Vplyv dopovania je
u hydrotermálne pripravených vzoriek výrazne väčší.

Kľúčové slová: TiO2; koprecipitácia; hydrotermálna syntéza; dopovanie; Gd3+; fotokatalýza.

Úvod a formulácia cieľa
Jednou z výziev súčasného výskumu je boj so znečistením ekosystémov. Výsledkom
ľudskej činnosti sú zamorené vodné toky priemyselnou výrobou, odpadmi z domácností
a látkami z vedeckých laboratórií. Ako príklad môžeme uviesť fakt, že celosvetovo sa cca
20% ročnej produkcie azofarbív stratí počas technologických procesov a v priebehu
transportu. Jedným zo spôsobov ako s takýmito polutantmi bojovať, sú fotokatalytické
degradácie. Tieto reakcie sa vyznačujú nízkou ekologickou záťažou a v danej oblasti prebieha
intenzívny výskum.
Titán je jedným z najviac rozšírených prvkov v zemskej kôre. V malom množstve je
súčasťou skoro všetkých hornín a zemín. Nachádza sa v riečnych i morských vodách, telách
rastlín i živočíchov. Zvýšený záujem sa venuje vlastnostiam jeho oxidovanej formy, TiO2.
Komerčne sa TiO2 používa ako farbivo v potravinárskej a priemyselnej chémii.
Použitie TiO2 ako fotokatalyzátora je determinované jeho chemickou stabilitou,
vysokou efektivitou, nízkou výrobnou cenou a v závislosti od použitého procesu syntézy aj
jednoduchosťou priemyselnej automatizácie.
Cieľom tejto práce je štúdium fotokatalytických vlastností práškov TiO2 pripravených
rozličnými metódami a optimalizácia syntéznych postupov za účelom zvýšenia rýchlostnej
konštanty fotodegradácie cieľovej látky. Súčasne sme skúmali vplyv dopácie iónmi Gd3+ na
priebeh reakcie a veľkosť častíc vzoriek. Ako porovnávací štandard sme použili komerčne
dostupný TiO2 Degussa P25. [1-4]
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Materiál a metódy
Za syntézne postupy sme zvolili koprecipitáciu a hydrotermálnu syntézu. Pre vzorky
pripravené zrážaním sme použili syntézny postup podľa S. Bakardijeva a kol. [5] Dopovanie
sme uskutočnili počas syntézy pridaním Gd(NO3)3 na pomer Gd/Ti = 0,005.
V rámci série vzoriek pripravených koprecipitáciou bola pripravená aj sulfatovaná
vzorka, ktorú sme ošetrili roztokom kys. sírovej, podľa postupu Colón a kol. [6] Čisté,
sulfatované aj dopované vzorky z tejto série sme žíhali na 700°C. Táto teplota bola pre
koprecipitované vzorky stanovená ako optimálna pre vývin primárnych mikrokryštalitov. [4]
Pri syntéze práškov hydrotermálnou metódou sme použili postup podľa Tong a kol. [7]
Oproti pôvodnému postupu sme množstvá reaktantov znížili na polovicu. Čas syntézy
v autokláve bol 17 hodín, pri dopovanej vzorke sme ho predĺžili na 20 hodín. Vzorky
pripravené hydrotermálne sme žíhali na 400 a 460°C.
Účinnosť fotokatalytickej degradácie bola charakterizovaná veľkosťou rýchlostnej
konštanty danej reakcie. Tú sme stanovili prístrojom TOC (TOC-5050 Shimadzu corp.) ako
úbytok celkového organického uhlíka. Fotomineralizácia fenolu prebiehala v aparatúre
pozostávajúcej z ožarovacej W lampy so spektrom podobným slnečnému žiareniu,
magnetického miešadla, misky s reakčnou zmesou a vzduchového kompresora.

Výsledky a diskusia
Hydrotermálnou syntézou sme pri daných teplotách pripravili vzorky s veľkosťou
primárnych mikrokryštalitov 18 až 19 nm (Obr. 1a) a sekundárnych mikrokryštalitov
veľkosťou 250-300nm (Obr. 1b). U koprecipitovaných vzoriek je optimálna veľkosť
primárnych mikrokryštalitov literatúrou udávaná okolo 38 nm [4].
Prášky pripravené oboma syntéznymi spôsobami obsahovali TiO2 najmä vo forme
anatas, čo je potvrdené aj XRD záznamom.
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Obr. 1 a) TEM zobrazenie primárnych mikrokryštalitov b) SEM zobrazenie sekundárnych mikrokryštalitov
Tab. 1 Prehľad pripravených vzoriek a nameraných výsledkov, vysvetlivky vzoriek: COP – čistá,
pripravená koprecipitáciou, COP – S – sulfatovaná, pripravená koprecipitáciou, HT – čistá, pripravená
hydrotermálnou syntézou, HT Gd – dopovaná Gd3+, pripravená hydrotermálnou syntézou
Názov vzorky

Teplota žíhania [°C]

COP
COP - S
COP Gd
HT
HT
HT Gd
Degussa

700
700
700
400
460
400
-

Rýchlostná konštanta
k [mol.dm-3.s-1]
1,19.10-7
4,58.10-7
2,61.10-7
1,34.10-7
1,35.10-7
6,31.10-7
5,97.10-7

R2
0,9561
0,9987
0,9938
0,9947
0,9974
0,9994
0,9959

Experimentálne sme zistili, že najvyššiu hodnotu rýchlostnej konštanty má vzorka
pripravená hydrotermálnou metódou, dopovaná Gd3+ (Obr. 2). Dopovaný TiO2 pripravený
koprecipitáciou má túto hodnotu nižšiu, pre upravované vzorky je teda vhodné použiť
hydrotermálnu syntézu. Čisté prášky pripravené zrážaním vykazovali nižšie hodnoty
rýchlostnej konštanty než nedopovaný TiO2 pripravený hydrotermálnym postupom. Pri
dopácii zrážanej vzorky sme dosiahli lepšie výsledky, než s čistými práškami pripravenými
hydrotermálne. Z toho je zrejmé, že dopovanie iónmi Gd3+ zvyšuje fotokatalytické vlastnosti
TiO2 a použitie hydrotermálnej metódy prípravy je pre tieto vlastnosti prínosné.
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Obr. 2 Porovnanie rýchlostnej konštanty

V rámci vzoriek pripravených koprecipitáciou je oproti Degusse P25 z nami
pripravených práškov najaktívnejšia sulfatovaná vzorka. Jej rýchlostná konštanta má takmer
dvojnásobnú hodnotu oproti koprecipitovanej dopovanej vzorke. Z experimentálnych údajov
môžeme konštatovať, že pre reakcie katalyzované vzorkami pripravenými koprecipitáciou je
efektívnejšie namiesto dopovania Gd3+ použiť metódu sulfatácie.
Vykonali sme sériu meraní vzoriek pripravených hydrotermálnou metódou pri
porovnaní so štandardom Degussa P25.

Obr. 3 Priebeh fotokatalytickej aktivity

Zistili sme, že naše vzorky pripravené hydrotermálnou syntézou, žíhané pri nižšej
teplote, vykazujú rýchlejší rozklad cieľovej látky. Usudzujeme, že je to z dôvodu slabšej
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agregácie zŕn a prítomnosti menších, lepšie vyvinutých, bezdefektných kryštálov. Na základe
získaných výsledkov je možné konštatovať, že vplyv veľkosti častíc nie je kľúčovým
faktorom pre vylepšenie fotokatalytických vlastností TiO2. Z Tab.2 je zrejmé, že nie je
korelácia medzi nárastom veľkosti primárnych mikrokryštalitov a zmenou veľkosti
rýchlostnej konštanty.

Tab. 2 Porovnanie veľkosti častíc a rýchlostných konštánt
Názov vzorky
HT 400
HT 460
HT 400 Gd
COP Gd
COP S
COP

Veľkosť primárnych mikrokryštalitov
d [nm]
16
18
19
19
37
38 [4]

Rýchlostná konštanta k
[mol.dm-3.s-1]
1,34.10-7
1,35.10-7
6,31.10-7
2,61.10-7
4,58.10-7
1,19.10-7

Obr. 4 Veľkosť rýchlostnej konštanty a veľkosť primárnych mikrokryštalitov

Keďže súbor dobre vyvinutých menších mikrokryštalitov má väčší aktívny povrch ako
u rozmernejších vzoriek, očakávali sme pri menších rozmeroch lepšie fotokatalytické
vlastnosti. Pri týchto malých, nie celkom dokonale vyvinutých mikrokryštalitoch sa zrejme
prejavila defektnosť, ktorá spôsobila zníženie rýchlosti fotodemineralizácie. Súčasne bola pri
konkrétnej väčšej veľkosti zŕn pozorovaná lepšia fotokatalytická aktivita (Obr. 4). Pri
rovnakej veľkosti častice sme namerali rozličnú rýchlostnú konšantu, čo potvrdzuje záver, že
táto veličina nie je závislá od veľkosti primárneho mikrokryštalitu.
Rozdielnu fotokatalytickú aktivitu rovnako veľkých vzoriek je možné vysvetliť
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rozličnou kvalitou povrchu primárnych mikrokryštalitov. Z literatúry [8] je zrejmé, že správne
vyvinuté plochy kryštálov a ich bezdefekntosť sa významnou mierou podieľajú na veľkosti
rýchlostnej konštanty.

Záver
V porovnaní so štandardom Degussa P25 vykazovala vyššiu aktivitu vzorka pripravená
hydrotermálnou metódou, dopovaná Gd3+ a syntetizovaná po dobu 20 hodín. Pri porovnaní
veľkostí rýchlostných konštánt konštatujeme, že vzorky pripravené hydrotermálnou syntézou
vykazujú lepšie fotokatalytické vlastnosti než koprecipitované prášky. Vplyvy dopovania
iónmi Gd3+ a sulfatácia sú pre zväčšenie rýchlostnej konštanty prínosné. Zistili sme, že vzorky
s rovnako veľkými primárnymi mikrokryštalitmi, pripravené rozdielnym syntéznym
postupom, vykazujú odlišné fotokatalytické vlastnosti.
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Teoretické štúdium chemických vlastností hydridu cézia
Ján Škoviera
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej
chémie, Mlynská dolina CH-1,
84215 Bratislava, Slovenská Republika; skoviera@fns.uniba.sk

Abstrakt
Rádiofrekvenčný zdroj vodíkových iónov v medzinárodnom termonukleárnom jadrovom reaktore
(ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor) využíva na ionizáciu vodíka ako zdroj elektrónov
céziovú mriežku. Pri procese ionizácie vodíka však dochádza k zvetrávaniu céziovej mriežky, pričom vzniká
skupina nežiadaných produktov – hydridov cézia a látok odvodených od hydridu cézia. Vypočítali sme
potenciálové krivky hydridu cézia a jeho aniónu a katiónu, ich spektroskopické vlastnosti a čiastočne ich
elektrické vlastnosti. Aby boli elektrické vlastnosti porovnateľné s experimentom, vypočítali sme pre všetky aj
vibračné korekcie. Nedostatočná konvergencia v RASSCF kroku zapríčinila, že elektrické vlastnosti
excitovaných stavov sú stále otvorenou otázkou.

Kľúčové slová: Hydrid cézia; spektroskopické vlastnosti,elektrické vlastnosti, CASPT2.
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa veľa úsilia venuje vývoju termonukleárnych reaktorov (Tokamak),
ktoré by mohli slúžiť ako mimoriadne účinný a ekologický zdroj elektrického prúdu. Síce
v súčasnosti existuje viacero experimentálnych termonukleárnych reaktorov, ale žiadne z ich
v skutočnosti neprodukuje elektrický prúd. Je to z dôvodu, že množstvo energie potrebnej
a udržanie termonukleárnej reakcie je zatiaľ vo všetkých súčasných experimentálnych
reaktoroch väčšie ako elektrická energia, ktorá sa reakciou získa. Medzinárodný
termonukleárny experimentálny reaktor ITER (International Termonuclear Experimental
Reactor) je prvý experimentálny reaktor, ktorý by mal skutočne produkovať elektrický prúd.
Pre jeho potreby je nutné vyvinúť zariadenie, ktoré bude vstrekovať lúč záporne nabitých
vodíkových (deutériových) iónov a zároveň tým zahrievať plazmu. ITER používa ako jedno
zo zariadení na zahrievanie plazmy zdroj iónov založený na rádiofrekvenčnej ionizácii
vodíka. Súčasťou tohto zariadenia je aj céziová mriežka, ktorá dodáva elektróny molekulám
vodíka (ionizačná energia cézia je len 3.89 eV). Pri používaní tohto zariadenia dochádza
k zvetrávaniu céziovej mriežky vodíkom, pričom vzniká nežiaduci produkt - hydridy cézia,
ktoré znečisťujú lúč častíc zahrievajúcich plazmu a tým aj samotnú plazmu. Tým sa plazma
zbytočne ochladzuje a jej znečistenie má za následok menší počet aktívnych zrážok deutéria
a trícia. Na účinné odstránenie hydridu cézia a iných častíc odvodených od hydridu cézia
z lúča je nutné poznať ich vlastnosti. Tento experiment vyžaduje vysoko čistý lúč vodíka,
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ktorého čistota závisí od dynamiky cézia na céziovej mriežke, ktorá nabíja vodík. Pri tomto
procese sa tvorí hydrid cézia, prípade iné chemické častice odvodené od hydridu cézia. Tieto
procesy sú málo preskúmané, najmä stanovenie optimálnej teploty, pri ktorej uniká do RFdela minimum cézia. Projekt je zameraný na hydridy cézia a interakcie cézia s vodíkom, ktoré
sa môžu vyskytnúť v rádiofrekvenčnom zdroji iónov používanom v Medzinárodnom
Termonukleárnom Experimentálnom reaktore. [1, 2]
Cieľom tejto práce je výpočet vlastností hydridou cézia a jeho iónov, ktoré by mohli
poskytnúť hodnotné údaje napríklad odporúčanie optimálnej teploty céziovej mriežky v
rádiofrekvenčnom zdroji iónov. Medzi tieto údaje patrí najmä disociačná energia a elektrické
vlastnosti (dipólový moment, polarizovateľnosť a hyperpolarizovateľnosti vyšších rádov).

Materiál a metódy
Na výpočty uvedených vlastností sme zvolili kvantovomechanický prístup
implementovaný vo výpočtovom programe MOLCAS [3] so zahrnutím elektrónovej korelácie
a skalárnych

relativistických

efektov

pomocou

Douglassovho

Krollovho

Hessovho

hamiltoniánu [4]. Na získanie orbitálneho obrazu a na výpočet disociačných energií sme
použili metódy CASSCF (Complete Active Space Self-Consistent Field) a CASPT2
(Complete Active Space Perturbation Theory of 2nd Order). Spektroskopické konštanty sme
získali Dunhamovou analýzou potenciálových kriviek získaných týmito metódami. Výpočet
môžeme rozčleniť do nasledujúcich krokov:
1. výber aktívneho priestoru pre CASSCF a CASPT2 výpočty
2. výpočet potenciálových kriviek pomocou metódy CASSCF a CASPT2
v symetriách C2v, C2 a C1
3. Dunhamova analýza potenciálových kriviek
4. výpočet elektrických vlastností pomocou metódy Finite Field [5] s využitím
Rombergovej schémy
5. výpočet vibračnej korekcie použitím numerickej derivácie funkcie
dipólového momentu od vzdialenosti jadier

Metódou CASSCF sme získali dostatočnú statickú koreláciu elektrónov, dynamickú
koreláciu elektrónov sme zahrnuli pomocou metódy CASPT2. Molekula CsH patrí do
bodovej grupy D∞h, ale keďže výpočtový program MOLCAS je schopný počítať iba
s Abelovskými bodovými grupami, museli sme použiť niektorú podgrupu. Výpočty so
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symetriou sú vhodné na rozlíšenie spektroskopických stavov v orbitálnom obraze molekuly.
Pri výpočtoch spektroskopických konštánt sme použili alternatívny prístup - metódu
spriemerovania stavov. Spriemerovanie stavov však vyžaduje realizovať výpočty bez symetrie
(t.j., v bodovej grupe C1), aby boli všetky možné degenerované stavy počítané s rovnakou
váhou..
Výsledkom Dunhamovej analýzy boli spektroskopické konštanty (rovnovážna
vzdialenosť, harmonická frekvencia, prvá anharmonicita, rotačná konštanta). Elektrické
vlastnosti sme vypočítali v rovnovážnej vzdialenosti získanej Dunhamovou analýzou. Pre
každý viazaný spektroskopický stav CsH, CsH+ a CsH- sme v jeho rovnovážnej vzdialenosti
atómov vypočítali energiu molekuly v danom stave a energie molekuly s elektrickým poľom
s rôznou intenzitou v rovnobežnom a kolmom smere s osou molekuly. V týchto výpočtoch
sme počítali naraz len jeden koreň RASSCF a CASPT2 rovnice. Využitím Rombergovej
schémy sme z numerických derivácií energia podľa aplikovanej poruchy (elektrického poľa)
vypočítali elektrické vlastnosti molekuly (dipólové momenty a polarizovateľnosti). Rovnaký
postup sme zopakovali v malých vzdialenostiach od rovnovážnych vzdialeností. Následne
sme vypočítali vibračnú korekciu pre každú jednu elektrickú vlastnosť.
Zhrnutie výpočtových parametrov:
•

výpočtové metódy na popis vlnovej funkcie: CASSCF a CASPT2

•

báza ANO-RCC v kontrakcii Large

•

použité polia v metóde Finite Field [5] -0,008, -0,004, -0,002, 0, 0,002, 0,004,
0,008 a.u.

•

vzdialenosti na výpočet vibračnej korekcie od rovnovážnej vzdialenosti: -0,08,
-0,04, -0,02, 0, 0,02, 0,04, 0,08
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Výsledky a diskusia
Na základe podobnosti potenciálových kriviek získaných z výpočtov so symetriou sme
rozlíšili jednotlivé spektroskopické stavy potenciálových kriviek získaných z výpočtu bez
symetrie. Obrázky 1, 2 a 3 ukazujú potenciálové krivky hydridu cézia resp. aniónov a katiónu.
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Obr.1: Potenciálové krivky hydridu cézia
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Obr.2: Potenciálové krivky aniónu hydridu cézia
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Obr.3: Potenciálové krivky katiónu hydridu cézia

Tabuľka 1 ukazuje rovnovážne vzdialenosti a spektroskopické konštanty hydridu
cézia. Pri Dunhamovej analýze potenciálových kriviek sme použili fit polynómom 5-teho
stupňa.

Term
1

Σ
Σ
1
Σ
1
∆
1
Π
1
Π
1
Σ
1
Σ
1

Tab. 1 Spektroskopické konštanty získané Dunhamovou analýzou CsH
Disociačné
ω
ωexe
Re [å]
energie [eV]
2.5308
893.70
12.39
1.7115
3.5086
231.60
10.80
0.8470
3.5261
150.90
40.50
0.7124
3.6229
0.30
–
0.4926
2.7826
639.40
8.16
0.0443
2.9614
450.40
–
0.0475
2.7728
449.60
–
0.0463
2.8622
3353.80
0.09
0.8073

Excitačné
energie [eV]
2.2747
0.8266
0.2203
0.4578
0.0032
0.0295
0.0152
–

Pri výpočtoch s elektrickým poľom RASSCF procedúra pre excitované stavy
nekonvergovala. Preto ostávajú elektrické vlastnosti týchto chemických častíc zatiaľ
otvorenou otázkou.
Tabuľka 2 ukazuje elektrické vlastnosti základného stavu hydridu cézia s vibračnou
korekciou a bez vibračnej korekcie.
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Tab. 2 Elektrické vlastnosti CsH získané motódou finite field.
S vibračnou korekciou Bez vibračnej korekcie
Veličiny
[a.u.]
[a.u.]
µz

-3.3925

-3.3709

αzz

15.4576

8.0252

βzzz

32.2050

32.0411

Záver
Získanie orbitálneho obrazu, výpočet spektroskopických konštánt a elektrických
vlastností hydridu cézia a jeho iónov patrí k netriviálnym, ale dôležitým úlohám kvantovej
chémie, keďže môže významne pomôcť pri riešení technického zariadenia nevyhnutného pre
chod medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora a termonukleárne
reaktory by v budúcnosti mali slúžiť ako ekologický a stabilný zdroj elektrickej energie.
Cézium je relatívne ťažký prvok a preto je jeho elektrónová štruktúra výrazne ovplyvnená
relativistickými efektmi. Získanie úplných údajov o hydride cézia si ešte vyžiada ďalšie
výpočty a zahrnutie spin-orbitálnych efektov.
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Charakterizácia telomérického proteínu Rap1 v kvasinke Candida parapsilosis
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Abstrakt
Rap1 proteín je multifunkčný proteín a konzervovaný telomérický proteín vyskytujúci sa od kvasiniek až po
človeka. V dôsledku evolúcie rôzne telomerické faktory značne divergovali a medzi nimi aj proteín Rap1. Druhovošpecifická je aj jeho DNA-viažuca schopnosť. Kým u človeka a Schizosaccharomyces pombe sa viaže na teloméry
prostredníctvom proteínových interakcií s ďalšími faktormi, u S. cerevisiae má priamu DNA-väzobnú aktivitu. Rap1p v
kvasinke Candida parapsilosis je zaujímavý tým, že je najdlhší spomedzi doteraz identifikovaných homológov. V
sekvencii transkriptu sme neidentifikovali intrón. Pomocou in silico analýzy predpokladáme u CpRap1p DNA-väzobnú
aktivitu, a tiež predpokladáme proteín-proteínové interakcie sprostredkované C-terminálnou časťou proteínu.

Kľúčové slová: telomérický Rap1p; Candida parapsilosis; DNA-viažuca schopnosť.

Úvod a formulácia cieľa
Rap1 (repressor activator protein 1) proteín je vysoko konzervovaný telomérický proteín,
ktorý sa vyskytuje od kvasiniek až po človeka. Je to multifunkčný proteín, ktorý bol po prvýkrát
objavený ako transkripčný regulátor/aktivátor génov pre ribozomálne proteíny v kvasinke
Saccharomyces cerevisiae [1]. Neskôr sa ukázalo, že je dôležitý telomérický proteín, a u S.
cerevisiae zohráva úlohu aj pri tlmení transkripcie HMR (homothallic mating locus right) a HML
(homothallic mating locus left) lókusov, a tiež zohráva úlohu v telomérovom pozičnom efekte [2].

BRCT

Myb1 Myb2
RCT

Obr. 1 Organizácia domén v Rap1 homológoch u rôznych organizmov [1].

U Rap1 homológov boli popísané tri konzervované domény – BRCT, Myb a RCT (Obr. 1).
Predpokladá sa, že N-terminálna BRCT doména (breast cancer carboxy-terminal) sprostredkúva
proteín-proteínové interakcie, avšak jej interakční partneri zatiaľ neboli identifikovaní. Centrálna
Myb (myeloblastosis viral oncogene homolog) doména je DNA viažuca doména a dva Myb motívy
sú nevyhnutné pre priamu DNA väzobnú aktivitu (DBD – DNA binding domain). RCT (Rap1 Cterminus) doména zabezpečuje proteín-proteínové interakcie s najmenej štyrmi rôznymi
interakčnými partnermi u S. cerevisiae (Sir3, Sir4, Rif1 a Rif2), ktoré sú nevyhnutné pre správnu
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štruktúru a funkciu telomér [3].
U podkmeňa Saccharomycotina je pozorovaná veľká divergencia telomérických opakovaní.
Aj napriek tejto rôznorodosti sa v telomerickej sekvencii nachádzajú GT-bohaté pentanukleotidové
elementy, ktoré sú dôležité za špecifickú interakciu medzi Rap1 a telomérami (GGTGT a GGATG
rozpoznávané proteínom Rap1 u Candida albicans; Obr. 2).

Obr. 2 Fylogenetický vzťah medzi druhmi Saccharomycotina a ich rôznorodými telomérickými opakovaniami.
Podčiarknuté sekvencie predstavujú konzervované pentanukleotidové elementy dôležité pre špecifické rozpoznanie
telomér pomocou Rap1 u C. albicans [3,4,5].

Oportunistický fungálny patogén Candida parapsilosis sa javí ako atraktívny modelový
systém na štúdium biológie telomér v našom laboratóriu. Našou úlohou je bližšie charakterizovať
Rap1 proteín v kvasinke Candida parapsilosis, ktorý sa líši od ostatných, doteraz
charakterizovaných homológov. Je pravdepodobné, že proteín vznikol sfúzovaním dvoch ORF
(open reading frame), pričom N-terminálna časť je homologická k blízko príbuznému LeRap1p a Cterminálna časť je homologická ku ORF – LELG_02367, ktorého funkcia zatiaľ nie je známa.
Dĺžka predikovaného proteínu je 1071 aa (ORF – 3216 bp; CPAG_02438) [6] na rozdiel od bližšie
charakterizovaného Rap1 u S. cerevisiae (827 aa) [7], alebo Rap1 u C. albicans (429 aa), kde došlo
aj ku strate konzervovanej RCT domény [1, 8]. Našim cieľom je bližšie charakterizovať Rap1
proteín v kvasinke C. parapsilosis pomocou komparatívnej in silico analýzy. Predikovať štruktúrne
a funkčné vlastnosti proteínu CpRap1, určiť jeho dĺžku a experimentálne potvrdiť naše hypotézy.

Materiál a metódy
Rozhodli sme sa zarovnať proteínové sekvencie všetkých potenciálnych Candida
homológov (Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida guilliermondii, Candida lusitaniae,
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Candida parapsilosis, Candida tropicalis a Debaryomyces hansenii), Lodderomyces elongisporus a
dobre charakterizovaného Saccharomyces cerevisiae Rap1 proteínu. Proteínové sekvencie deviatich
Rap1 homológov boli získané v databázach – Broad Institute [6], GeneDB [9] a Saccharomyces
Genome Database [10], pomocou príslušných kódov: C. albicans (orf19.1773), C. dubliniensis
(Cd36_24120), C. guilliermondii (PGUG_03552), C. lusitaniae (CLUG_02967), C. parapsilosis
(CPAG_02438), C. tropicalis (CTRG_01993.3), D. hansenii (DEHA0C13959G), L. elongisporus
(LELG_02368), S. cerevisiae (YNL216W). Proteínové sekvencie týchto Rap1 homológov boli
zarovnané pomocou nástroja MUSCLE v balíku programu Geneious Pro 5.4.6 [11] použitím
prednastavených možností. Tieňovanie bolo nastavené v základných možnostiach Geneiousu
(colors: ARND–similarity) a zarovnanie bolo manuálne upravené na zobrazenie DNA-viažucej
domény a C-terminálnej RCT domény.
Na určenie dĺžky RAP1 transkriptu sme vyizolovali celkovú RNA z kvasinky Candida
prapsilosis CBS 604 fenolovou metódou z dvoch kultúr rastených na rôznych médiách (YPD a
YPG). Vyizolovaná RNA bola následne opracovaná enzýmom DnázaI (kit Fermentas), pričom sme
dodržiavali podmienky určené výrobcom. Takto opracovaná RNA bola nanesená na 1,2% nízky
formaldehydový/agarózový gél, do každej jamky bolo nanesených 20 µg RNA, pričom sa striedali
vzorky YPD a YPG, a tiež bol nanesený marker (RiboRuler High Range RNA Ladder, Fermentas).
Samotná elektroforéza bežala 70 minút pri napäťovom spáde 3-6V/cm. Prvé tri dráhy boli odrezané
(YPD, YPG a marker), premyté s etídium bromidom na vizualizáciu priebehu elektroforézy. Zvyšný
gél bol premytý v miliQ H2O (bez nukleáz), aby sa zbavil formaldehydu, a následne nasýtený v 20x
SSPE (bez nukleáz). RNA bola následne blotovaná na nylonovú Hybond N+ membránu
(Amersham) prostredníctvom TurboBlotter kapilárneho transferového systému (zhora nadol),
poskladaného podľa inštrukcií výrobcu. Blotovanie prebiehalo cez noc pri laboratórnej teplote. Po
preblotovaní na membránu boli na nej vyznačené dráhy podľa gélu a membrána bola vysušená 2
hod pri 80°C. Membrána bola následne roztrihaná na prúžky. DNA próby, RAP1 a ACT1 (pozitívna
kontrola) boli značené [α32-P]dCTP pomocou Ready-to-go DNA labelling kitu (Pharmacia Biotech).
Takto označené próby boli s membránami hybridizované 20 hod pri 42°C v prítomnosti formamidu.
Po odmytí boli membrány zabalené do fólie a založené do fosfocitlivej kazety na 4 dni. Detekcia
signálov bola uskutočnená pomocou Molecular Imager System (BioRad).

Výsledky a diskusia
Na bližšiu charakterizáciu predpokladaných troch domén sme zarovnali proteínové sekvencie
nasledovných

Candida

homológov

(Candida

albicans,

Candida

dubliniensis,

Candida

guilliermondii, Candida lusitaniae, Candida parapsilosis, Candida tropicalis a Debaryomyces
hansenii), Lodderomyces elongisporus a dobre charakterizovaného Saccharomyces cerevisiae Rap1
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proteínu. Celkové zarovnanie sme manuálne upravili tak, aby sme zobrazili jednotlivé domény
(BRCT, DBD, RCT). Údaje zo S. cerevisiae nám slúžili na ohraničenie jednotlivých domén a
štruktúrnych motívov v rámci domén. Nakoľko BRCT doména sa nachádza vo všetkých kvasinkách
Saccharomyctina podkmeňa a jej funkcia nie je zatiaľ bližšie charakterizovaná, nebudeme ju ďalej
popisovať [1].
Celková podobnosť CpRap1p ku ScRap1p je 16,6%. Najvýznamnejšia podobnosť medzi
týmito dvomi proteínmi bola pozorovaná v DBD doméne – 26,3% (aminokyseliny 361-596; obr. 3).
Kryštálová štruktúra DBD domény ScRap1p v komplexe s telomérickou DNA odhalila, že táto
doména pozostáva z dvoch domén (Myb1 a Myb2) a C-terminálneho chvosta. Doména 1 (Myb1,
aminokyseliny 360-445, zelená čiara na obr. 3) interaguje s 5' oblasťou a doména 2 (Myb2,
aminokyseliny 446-578 na obr. 3) interaguje s 3' oblasťou RAP1-viažuceho miesta. Každá doména
obsahuje troj-helikálnu štruktúru (Myb2 má navyše jeden helix; na obr. 3 znázornené obdĺžnikmi) a
N-terminálne rameno. C-terminálny chvost (aminokyseliny 579-594, fialová čiara na obr. 3)
interaguje s doménou 1, čím sa dostáva C-koniec do blízkosti N-konca a DNA je kompletne
obklopená proteínom [12].

H1A

▼o

oo▼o o

o

o

H2B

o ▼o

H1B

H1C
oo ▼
▼▼
▼o▼

H2A

H2C
oo ▼ ▼
▼o ▼
▼o

H2D

oooo

o▼
▼o▼oo

Obr. 3 Zarovnanie proteínových sekvencií Rap1 DBD homológov. Horná sekvencia predstavuje DBD S. cerevisiae
(361-569; znázornená čiarami – zelená, oranžová a fialová). Štruktúrne domény proteínu sú rozlíšené farebne (doména
1 – zelenou, doména 2 – oranžovou a C-terminálny chvost – fialovou farbou). Obdĺžnikmi sú vyznačené α-helixy a
prerušovanou čiarou sú vyznačené oblasti bez špecifickej štruktúry. Aminokyseliny, ktoré interagujú špecificky s DNA
bázami sú vyznačené trojuholníkmi a aminokyseliny interagujúce s fosfátovou kostrou sú vyznačené krúžkami [12].
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H1A, H1C a H2C sú vysoko konzervované spomedzi všetkých Rap1p homológov.
Aminokyseliny, ktoré interagujú s DNA bázami a fosfátovou kostrou v H1C a H2C (označené
trojuholníkmi a krúžkami na obr. 3), sú vysoko konzervované. Tieto helixy sú zodpovedné za
rozpoznanie DNA. Avšak menšia konzervovanosť je pozorovaná v oblasti neštruktúrovaného
oblúku medzi H2A a H2B (prerušovaná čiara). Napriek tomu predpokladáme, že CpRap1p by
mohol vykazovať DNA-väzobnú aktivitu. V prospech našej hypotézy hovorí aj fakt, že v
telomerickej sekvencii C. parapsilosis sa nachádza konzervovaná oblasť GGATG, ktorá je potrebná
na rozpoznanie DNA u CaRap1p (Obr. 2) [3].
Rap1 C-terminálna doména (RCT) sa nachádza u S. cerevisiae v pozícii 679-827. Skladá sa zo
šiestich α-helixov a jedného 310 helixu [13]. Podobnosť CpRap1_RCT ku ScRap1_RCT je iba
13,9%. Podobnosť v aminokyselinách dôležitých v interakcii s Rap1 proteínovými interakčnými
partnermi (Sir3, Sir4, Rif1 a Ri2) je čiastočne zachovaná (údaje nie sú uvedené). Navyše, pomocou
SMART utility [14] sme odhalili coiled-coil oblasť v tejto časti proteínu, ktorá tiež vykazuje
helikálnu štruktúru a sprostredkováva proteínové interakcie. Na základe toho predpokladáme, že Cterminálna oblasť CpRap1p by mohla spĺňať obdobnú funkciu ako RCT doména u ScRap1, aj
napriek tomu, že pomocou in silico analýzy sme zatiaľ na základe sekvenčnej homológie neodhalili
interakčných partnerov (Sir3, Sir4, Rif1 a Ri2).
Gén CpRAP1 je najdlhší spomedzi doteraz identifikovaných homológov (3216 bp, Candida
dat.). Jedným z možných vysvetlení nezvyčajnej dĺžky génu by mohla byť prítomnosť intrónu. V
géne sme hľadali TACTAAC box, ktorý je charakteristický pre intrónové oblasti v anotovaných
génoch C. parapsilosis obsahujúcich intrón (CpACT1, CpMTLa2, CpMTLa1) [15]. Túto sekvenciu
sme nenašli, čo však ešte úplne nevylučuje možnosť zostrihu. Dĺžku transkriptu CpRAP1 sme
overovali experimentálne pomocou Norhtern blotu. Použili sme celkovú RNA z dvoch bunkových
kultúr C. parapsilosis CBS 604 kultivovaných v komplexných médiách s glukózou, resp.
glycerolom ako zdrojom uhlíka. RNA sme elektroforeticky rozdelili podľa veľkosti a následne
preniesli na nylonovú membránu. Membránu sme rozdelili na dve duplikatívne časti a obe sme
hybridizovali s CpRAP1, alebo s CpACT1 próbami značenými [α32-P]dCTP a amplifikovanými na
genomickej DNA. Próba pre CpACT1 (pozitívna kontrola) obsahuje intrón a mRNA je kompletne
zostrihovaná postranskripčnými úpravami, a preto by sme mali po hybridizácii s RNA pozorovať
signál kratší o veľkosť intrónu oproti pôvodnej veľkosti génu. Výsledný signál pre CpRAP1 sa
zhodoval s veľkosťou génu (~3,2 knt; údaje nie sú uvedené), čo prítomnosť dlhšieho intrónu
vylučuje. Pozitívna kontrola na CpACT1 odpovedala veľkosti zostrihnutého transkriptu (~1,1 knt).
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Záver
Na základe in silico analýzy proteínu CpRap1 predpokladáme prítomnosť dvoch Myb
domén (Myb1 a Myb2) a C-terminálneho chvosta, a teda očakávame aj jeho DNA-väzbovú aktivitu.
Na potvrdenie našej hypotézy pripravujeme konštrukty na expresiu CpRAP1, ako aj samotnej DNAviažucej domény v baktériách a chceme experimentálne potvrdiť ich väzbu na telomerickú próbu in
vitro. Pri analýze C-terminálneho konca CpRap1p sme odhalili nízku konzervovanosť s RCT
doménou ScRap1p. Avšak, v tejto časti proteínu sa nachádza helikálna štruktúra, ktorá by mohla
zabezpečovať proteín-proteínové interakcie. Do budúcnosti by sme chceli odhaliť interakčných
partnerov pomocou pull-down eseje.
Pomocou Northern blotu sme sa snažili určiť veľkosť transkriptu CpRAP1 a vylúčiť
prítomnosť intrónu. Signál po hybridizácii so značenou próbou CpRAP1 odpovedal približne
veľkosti génu – 3,2 kb. Na potvrdenie je potrebná ešte analýza sekvencie cDNA.
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Forenzné stopy strelivín na odtlačkoch prstov v hmotnostných spektrách
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Abstrakt
Forenzná veda sa zaoberá skúmaním a odhaľovaním stôp a vyšetrovaním trestnej činnosti použitím
fyzikálno - chemických metód. Časť forenznej vedy, ktorá sa zaoberá skúmaním odtlačkov prstov
a identifikovaním osôb pomocou nich, sa nazýva daktyloskopia. Táto metóda sa zaoberá morfológiou odtlačku
prsta. Predkladaná práca využíva metódu hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov na chemickú
charakterizáciu odtlačku prsta. Cieľom experimentu bolo chemicky identifikovať prítomnosť strelivín na
odtlačku prsta a jednoznačne na ňom dokázať prítomnosť pušného prachu.

Kľúčové slová: forenzná chémia; odtlačky prstov; pušný prach; hmotnostná spektrometria.

Úvod a formulácia cieľa
Forenzná veda zahŕňa použitie vedeckých a technických znalostí na právne účely,
pričom podáva nestranné, spoľahlivé a definitívne informácie na identifikáciu osôb, vecí
a látok a zároveň odhaduje časovú postupnosť dejov. Medzi forenzné vedy patrí napríklad
forenzná chémia, súdne lekárstvo, daktyloskopia, balistika, či forenzná toxikológia.
Forenzná chémia používa znalosti a metódy z biochémie, anorganickej, organickej,
analytickej a fyzikálnej chémie na získavanie dôkazov pre súdne konanie. Pri skúmaní stôp sú
využívané mnohé fyzikálno-chemické metódy ako je mikroskopia, hmotnostná spektrometria,
chromatografia. Najčastejšie sa pomocou týchto metód skúmajú drogy, výbušniny, telové
tekutiny, dokumenty, vlákna, odtlačky prstov, farby a ropné produkty. [1,2]
Časť forenznej vedy, ktorá sa zaoberá skúmaním odtlačkov prstov a identifikovaním
osôb pomocou nich sa nazýva daktyloskopia. Daktyloskopické stopy majú na svedomí krvné
kapiláry, mazové žľazy, a hlavne potné žľazy. Žľazy sú spojené s povrchom pokožky
pomocou pórov, ktoré zaisťujú odvod mazu a potu, ktorý potom vytvára charakteristické
vzory.
Na rozdiel od daktyloskopie, ktorá sa zaoberá morfológiou odtlačku prsta, sme sa
zaoberali chemickou charakterizáciou odtlačku prsta. Cieľom experimentu je chemicky
identifikovať prítomnosť strelivín na odtlačku prsta a jednoznačne na ňom dokázať a rozlíšiť
prítomnosť pušného prachu.
Pušný prach patrí medzi streliviny, ktoré sa používajú k uvedeniu striel do pohybu. Ich
účelom je udeliť čo najväčšie mechanické zrýchlenie nábojom, a to rýchlym, ale
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kontrolovaným vývinom veľkého množstva plynov a vypudením náboja z hlavne zbrane.
Voľne zapálený pušný prach rýchlo zhorí bez výbuchu. Zapálením v uzavretom priestore
prudko vzrastá tlak plynov a pri dobrom utesnení potom prechádza horenie do výbuchu.
Zapálením pomocou rozbušky exploduje i voľne sypaný. Používa sa na trhanie kameňa na
dosky, ľadu, v pyrotechnike a vojenstve. Dnes sa už výsadne používajú bezdymné prachy,
ktoré sú buď nitrocelulózové alebo nitroglycerínové. V tab.1 sa nachádza porovnanie
vlastností týchto strelných prachov.
Tab.1 Druhy pušných prachov
Typ

Zloženie

Dymový

Bezdymový

75%KNO3
10%S
15%C

Nitrocelulóza

Bezdymový

Nitroglycerín

Objem spalných
plynov(l)
Energia výbuchu
(J/kg)
Teplota explózie
(°C)

280

900

1200

2200-2900

3770-3980

5000-6200

2400

2700

3100

Rýchlosť explózie
(m/s)

340

7300

7700

Výhody

ľahká zápalnosť, dobré
krytie neškodí hlavniam,
záveru a komore- malý
tlak

Nevýhody

výkonnejšie, menej
výkonnejšie, menej
hygroskopické,
hygroskopické,
nezanechávajú v
nezanechávajú v hlavni
hlavni toľko zvyškov ,
toľko zvyškov a
neznižujú viditeľnosť
neznižujú viditeľnosť
po výstrele
po výstrele

dymový , zvyšky prachu
horením vznikajú
v hlavniach, malá
rozličné plyny –
účinnosť
N2O5,H2O(g) -spolu
produkuje korozívne
vytvárajú kyselinu
plyny, najmä oxid siričitý
dusičnú (leptá hlaveň)
–zhoršuje presnosť

horením vznikajú
rozličné plyny –
N2O5,H2O(g) -spolu
vytvárajú kyselinu
dusičnú (leptá hlaveň)

Nitrocelulóza sa vyrába nitráciou celulózy. Sila a účinnosť závisí na počte NO2
skupín, teda na stupni nitrácie. V nitrocelulóze sa zvyčajne spája 100-3500 monomérnych
jednotiek s molekulovou hmotnosťou 16200-875000. Nazýva sa aj strelná bavlna (vojenské
označenie CP-1) a je to veľmi účinná a brizantná výbušnina, ktorá se predtým používala ako
vojenská trhavina. V súčasnosti se používa na prípravu bezdymových prachov.
Nitroglycerín je trojnásobný ester glycerolu so zmesou kyseliny dusičnej a sírovej. Je
to olejovitá bezfarebná až nažltlá kvapalina, ktorá sa veľmi ľahko explozívne rozkladá za
uvoľnenia značného množstva energie.
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Materiál a metódy
Na zisťovanie prítomnosti pušného prachu v odtlačku prsta sme zvolili metódu
hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (secondary ion mass spectrometry).
Hmotnostný spektrometer sekundárnych iónov (Obr.1)

je zariadenie, ktoré slúži na

zisťovanie chemického zloženia rôznych povrchov materiálov. Metódu SIMS rozdeľujeme na
statický SIMS (SSIMS) a dynamický SIMS (DSIMS). SSIMS slúži na analýzu povrchu
vzorky. Rastrovaním lúča primárnych iónov po povrchu vzorky možno merať aj
dvojrozmerné distribúcie prvokov a molekúl, vďaka čomu zistíme nie len chemické zloženie
povrchu, ale aj konkrétne umiestnenie častíc na povrchu. DSIMS slúži na analýzu hĺbkových
profilov. Analýzou jednotlivých vrstiev vzorky, ktoré sa postupne odstraňujú odprašovaním
zistíme chemické zloženie vo vnútri vzorky. [3]
Analýza nie je obmedzená druhom materiálu, ktorý môže byť organický, anorganický
aj biologický. Jeho najväčšie výhody sú vysoká citlivosť, vysoká transmisia, paralelná
detekcia všetkých hmotností, detekcia všetkých prvokov a izotopov, laterálne rozlíšenie 100
nm, hĺbkové rozlíšenie 1 nm, kvalitatívna chemická informácia cez molekuly, fragmenty
a klastre.

Obr.1 Hmotnostný spektrometer sekundárnych iónov

SIMS je spektrometria atomárnych a molekulových iónov, ktoré sú emitované pri
bombardovaní povrchu pevnej látky vysoko-energetickými primárnymi iónmi. Energia týchto
častíc je 25 keV. Ako primárne častice sme použili Bi+. Dopadajúce ióny sa zrazia
s povrchovými atómami a predajú im časť svojej energie. Atómy získajú značnú hybnosť
smerom do vnútra látky, zrazia sa so susednými atómami a to spôsobí ich vyrazenie
z rovnovážnych mriežkových polôh. Niektoré z týchto častíc môžu dostať dostatočnú energiu
na prekonanie povrchovej väzbovej energie a môžu byť emitované z pevnej látky. Emitované
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sú atómy, klastre, elektróny a svetelné žiarenie. Len zhruba 1% emitovaných častíc z povrchu
látky je vhodných na analýzu, pretože ostatné častice sú neutrálne.
Celá analýza prebieha v ultravysokom vákuu (10-10 mbar), pretože výťažok
sekundárnych iónov závisí na chemickom zložení povrchu vzorky a vzhľadom na vysokú
citlivosť metódy nesmie byť tento povrch znečistený a takisto musí byť zabezpečená aj čistota
priestoru, aby sa vyrazené častice nezrážali s časticami pozadia.
Detekčný systém je založený na separácii hmotností podľa doby letu iónov (TOFTime of Flight). Emitované sekundárne ióny sa extrahujú do kolóny daným potenciálom,
ktorý im dáva rovnakú kinetickú energiu. Pomocou rýchlosti, akou preletí ión kolónou,
môžeme určiť hmotnosť iónu. Čím ťažší ión, tým pomalšie letí.

Výsledky a diskusia
V spektrách zodpovedajúcich čistému odtlačku prsta na kremíku sme našli pot, ktorý
je zložený prevažne z vody (95-97%), močoviny, kyseliny mliečnej, minerálov (draslík,
sodík, chlór, horčík), anorganických solí, aminokyselín a kožného mazu, ktorý je zložený
z rôznych lipidov, esterov (tetradecylester kyseliny hexadekán karboxylovej, henikozanylester
kyseliny hexadeka- 9én karboxylovej) a cholesterolu.

Analýza odtlačkov prstov s povýsterlovými splodinami je dokumentovaná na
Obr. 2-5:
Negatívna polarita:

Obr.2 Detail hmotnostného spektra sekundárneho iónu 1,3dietyl 1,3difenyl močoviny (EC), odtlačok prsta (A)
bez kontaminácie (B) s kontamináciou pušným prachom

1042

CHÉMIA

Obr.3 Detail hmotnostného spektra sekundárneho iónu S- , odtlačok prsta (A) bez kontaminácie (B) s
kontamináciou pušným prachom

Pozitívna polarita:

Obr.4 Detail hmotnostného spektra sekundárneho iónu nitroglycerínu(NG), odtlačok prsta (A) bez kontaminácie
(B) s kontamináciou pušným prachom

Obr.5 Detail hmotnostného spektra sekundárneho iónu NO2,- odtlačok prsta (A) bez kontaminácie (B)
s kontamináciou pušným prachom

Pri meraní v negatívnej polarite boli vo vzorke odtlačku prsta zistené fragmenty 1,3dietyl 1,3- difenyl močoviny((C17H20N2O); Mw=268,35), ktorá sa nachádza v stabilizačných
látkach streliva. Časť spektra týchto fragmentov je na Obr. 2B (C8H10N- pri m/z 120).
Na Obr. 3B je časť spektra, kde sa na odtlačku prsta s pušným prachom nachádzajú
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sekundárne ióny S- pri 32 m/z , čo sú pozostatky po rozbuške.
Na Obr. 4B je zaznamenaná prítomnosť nitroglycerínu, ktorý je významnou zložkou
strelného prachu. Fragmenty nitroglycerínu sa zistili pri 228m/z (C3H6O9N3+),

242m/z

(C4H8O9N3+) a 254m/z (C5H8O9N3+).
Na Obr. 5B sa v negatívnej polarite nachádza výrazná NO2- skupina pri 46m/z, ktorá
sa zistila aj v pozitívnej polarite.
Tieto píky sekundárnych iónov C8H10N- , SC5H8O9N3+

sa

v spektrách,

ktoré

zodpovedajú

,

NO2-, C3H6O9N3+, C4H8O9N3+,

čistým

odtlačkom,

nenachádzajú

(2A,3A,4A,5A), resp. majú veľmi malú intenzitu.

Záver
Metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov

sme identifikovali

prítomnosť pušného prachu a jednotlivých zložiek streliva na odtlačku prsta. Vo vzorke sme
zistili fragmenty 1,3dietyl 1,3difenyl močoviny(C8H10N-), SbS-, S-,NO2- v negatívnej polarite
a nitroglycerínu (C3H6O9N3+, C4H8O9N3+, C5H8O9N3+), NO2+ v pozitívnej polarite. Táto
metóda sa javí ako vhodná na stanovovanie streliva na povrchoch.
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Abstrakt
Cieľom tejto práce je štúdium mechanizmov sorpčných dejov prebiehajúcich na povrchu tuhej fázy
skúmaných adsorbentov v stacionárnom a dynamickom režime. Ako potencionálny polutant vôd sa
v experimente použilo červené potravinárske farbivo Acid Red 18.

Kľúčové slová: adsorpcia; adsorbent; zeolity; Acid Red 18.

Úvod a formulácia cieľa
Voda spolu s pôdou a ovzduším je nezastupiteľnou zložkou v životnom prostredí
človeka. Znečistenie vody je jedným z najväčších globálnych problémov súčasného sveta.
Výrazne totiž obmedzuje prístup určitej časti ľudskej populácie k pitnej vode. Znečistením
vodných tokov a nádrží sa zhoršuje kvalita vodných ekosystémov aj ekosystémov v ich okolí.
K nežiaducim látkam tiež patria mnohé syntetické farbivá, ktorých súčasné používanie
nadobúda obrovské rozmery, vytvárajú vo vodách tzv. rekalcitranty, pretože ich molekuly sú
takmer nedegradovateľné. Okrem toho vodu permanentne sfarbujú [1 - 4].
Acid Red 18 (ďalej v texte len ako AR 18) je syntetické farbivo, ktoré môžu byť
použité aj ako potravinárske farbivo. Označuje sa číslom E124. Patrí medzi azozlúčeniny
a obvykle je vyrábané syntézou z ropných arénov. Je rozpustné vo vode a mierne rozpustné
v etanole [5]. Toto červené azofarbivo je považované za karcinogén v niektorých krajinách
vrátane USA, Nórska a Fínska. Aktuálne je evidované v zozname zakázaných látok
americkou Správou pre potraviny a lieky (FDA). AR 18 je nebezpečné v prípade povrchového
kontaktu, kontaktu s očami, orálneho prijímania a inhalácie. AR18 podporuje uvoľňovanie
histamínu, takže u niektorých ľudí môže zvýrazniť astmatické problémy [6]. Európsky úrad
pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa rozhodol v roku 2009 znížiť prijateľný denný príjem
(ADI) pre AR18 na 0,7 až 4 mg / kg telesnej hmotnosti za deň [5].
Adsorpcia je jedna z metód, ktorou sa v súčasnosti tieto priemyselné polutanty z vôd
odstraňujú alebo aspoň v únosnej miere redukujú.
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Materiál a metódy
Na analýzu sa použil vodný roztok Acid Red 18 s východiskovou koncentráciou c =
60 mg/l. Pre experimentálne overenie adsorpcie sa použili nasledovné adsorbenty:
1) Chitosan

–

prírodný

lineárny

polykatiónový

polymér,

ktorý

sa

vyrába

deacetiláciou chitínu; (cena ~ 700 USD/kg)
2) Nanofer 25S – vodná suspenzia nanočastíc nulamocného železa od spoločnosti Nano
Iron s.r.o. (Česká republika), veľkosť častíc 50 nm, adsorpčný povrch 20-25 m2/g,
obsah železa v suspenzii 80-90 hm.%;
3) SK 1 - sypký adsorbent Spilkleen granules ,vyrábaný z recyklovanej celulózy (zmes
granúl ílu a uhličitanu vápenatého, so zrnitosťou 1 až 5 mm od spoločnosti Happy End
s.r.o. (Slovenská republika));
4) SK 2 - sypký adsorbent Spilkleen plus od spoločnosti Happy End s.r.o. (SR), zmes
kaolínu, uhličitanu vápenatého a celulózy so zrnitosťou 1 až 10 mm;
5) CB 18 – rašelina od spoločnosti Happy End s.r.o. (SR), sypký rašelinový, úplne
organický adsorbent vyrobený z vysoko kvalitnej rašeliny;
6) Montmorillonit – základný minerál bentonitu, ílový minerál zo slovenského ložiska
primárneho bentonitu Stará Kremnička – Jelšový potok;
7) Chezacarb – výrobok Unipetrolu RPA, Litvínov (Česká republika), uhlíkatý substrát,
konkrétne retortové sadze s vysokým špecifickým povrchom, nad 800 m2.g-1;
8) Silcarbon S – aktívne uhlie vyrábané z kamenného uhlia pre vodárenstvo (Nemecko),
špecifický povrch Silcarbon min. 1200 m2.g-1;
9) GEH 102 - granulovaný hydroxid železa, syntetický adsorbent, špecificky vyvinutý na
selektívnu adsorpciu ťažkých kovov, špeciálne arzénu z odpadových vôd; dodávateľ
Wasserchemie GmbH & Co. KG, Osnabrück, Nemecko, granulometria: < 0,2 mm,
S(BET): 220 m2/g;
10) ODA – zeolit – hydrofobizovaný zrnitý zeolit, typ klinoptilolit z ložiska pri Vranove
nad Topľou; imobilizovaný primárnym oktedecylamínovým tenzidom (ODA);

Adsorpcia v stacionárnom režime sa vykonávala za stáleho pretrepávania suspenzie v
horizontálnej trepačke Water Bath Shaker Type 357 ELPAN (210 kmitov/min) 2 hodiny pri
stálej laboratórnej teplote 25 °C, pričom sa použilo 0,3 g adsorbentu naváženého
s analytickou presnosťou a 30 ml modelového roztoku AR 18 s východiskovou koncentráciou
60 mg.l-1.
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Pri stanovení adsorpčných izoteriem sme vychádzali z rovnakého postupu. Pre tieto
vybrané adsorbenty sa doba kontaktu (pretrepávania suspenzie) s roztokmi rôznej
východiskovej koncentrácie určila na 2 hodiny. Je to doba, kedy sa medzi tuhou a kvapalnou
fázou ustálila rovnováha (Obr. 2).
Adsorpcia v dynamickom režime sa vykonávala v sklenených laboratórnych
kolónkach, ktoré boli zhotovené v modelárskej dielni Výskumného ústavu vodného
hospodárstva zo sklárskych trubíc s priemerom 1,2 až 3 cm a výškou 15 až 20 cm. Pred
naplnením kolónky adsorbentom bola na ich dno umiestnená podložná podporná vrstva, aby
sa počas prietoku roztokov zabránilo vyplavovaniu adsorbenta. Následne sa zabezpečil
kvantitatívno – kvalitatívny monitoring efluentov, pomocou ktorého sa vyhotovili profilové
krivky zo sledovanej dynamiky adsorpcie (Obr. 3).
Rovnovážna koncentrácia, po adsorpcii z modelových roztokov sa stanovila na UV –
VIS Spektrofotometri HP 8452 A HEWLETT PACKARD, USA na Chemickom ústave Prif
UK.

Výsledky a diskusia:
Adsorpcia v stacionárnom režime:
K vyhodnocovaniu analytických výsledkov v stacionárnom režime sa použili pomocné
vzorce pre výpočet adsorpčnej kapacity (mg.g-1) a adsorpčnej účinnosti (%).
Na Obr. 1 je možné vidieť, že najvyššia adsorpčná kapacita sa dosiahla pri
adsorbentoch Chezacarb, Nanofer 25S a Silcarbon. Takmer porovnateľné účinnosti mali aj
GEH 102, ODA – zeolit a chitosan. Ako najslabšie adsorbenty na AR 18 sa ukázali
montmorillonit a všetky adsorbenty zo spoločnosti Happy End s.r.o. Pri stanovení
adsorpčných izoteriem sme vybrali tri perspektívne adsorbenty. Chitosan, Nanofer 25S a
slovenský ODA – zeolit. Výsledný graf izoteriem zobrazuje Obr. 2.
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Obr.1 Adsorpčná účinnosť (%) skúmaných adsorbentov v stacionárnom režime na AR 18

Obr. 2 Adsorpčné izotermy - pre vodný roztok AR18 na adsorbenty Chitosan, ODA – zeolit a Nanofer 25S

Adsorpcia v dynamickom režime:
K vyhodnocovaniu analytických výsledkov v dynamickom režime nám slúži hodnota
adsorpčnej kapacity a [mg/g]. Adsorpčnú kapacitu sme stanovili metódou integrácie plochy
adsorpčnej zóny prienikovej krivky s využitím programu Origin Pro 8.
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Obr. 3 Prienikové krivky adsorbentov (Chitosan a Chezacarb) pre vodný roztok Acid Red 18

Vyššiu adsorpčnú kapacitu dosiahol Chezacarb pri prietoku 20 V/V0 (0,66 ml/min),
kde hodnota a = 8,38 mg/g. Kolóna naplnená adsorbentom sa nasýtila roztokom AR 18 za
32,5 hod. Pre chitosan a = 2,38 mg/g, pri prietoku 20 V/V0 (1 ml/min) sa adsorbent v kolóne
nasýtil za 6 hod.

Záver
Z porovnávaných komerčných adsorbentov v stacionárnom režime prejavili najvyššiu
adsorpčnú kapacitu sadze Chezacarb s amax = 6,27 mg/g, suspenzia nulamocného železa
Nanofer 25S s amax = 6,26 mg/g a aktívne uhlie Silcarbon s amax = 6,25 mg/g. Z
tuzemských materiálov sa ODA – zeolit prejavil ako perspektívny adsorbent s amax = 5,50
mg/g, montmorillonit sa ukázal ako nedostatočný na odstraňovanie AR 18. V dynamickom
režime bola vysoká adsorpčná schopnosť sadzí Chezacarb potvrdená. Snahou predloženej
práce bolo poukázať na domáce zdroje kvalitných nerudných surovín, ktoré bude potrebné
využívať v procesoch ochrany vôd podstatne intenzívnejšie.

Poďakovanie
Výskum je vykonávaný za finančnej podpory MŠ SR v rámci projektu VEGA
1/0185/12 a slovensko-čínskej spolupráce SK-CN-0002-09.
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Achirálne a chirálne separácie nederivatizovaných aminokyselín na
elektroforetickom čipe
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Abstrakt
Táto práca sa zaoberá separáciami kyseliny aparágovej (Asp) a glutámovej (Glu) v achirálnom
a chirálnom prostredí na elektroforetickom čipe. Z hľadiska súčasnej klinickej analýzy sú tieto aminokyseliny
markermi Alzeimerovej a Parkinsonovej choroby. V systéme s potlačeným elektroosmotickým
a hydrodynamickým tokom boli optimalizované pracovné a separačné podmienky v achirálnom systéme na pH
6,8. Zo sérií meraní boli vyhodnotené opakovateľnosti migračných časov pozorovaných aminokyselín ako 1%
RSD a opakovateľnosti kvantitatívnych parametrov nepresahovali 5% RSD. Pri dávkovanom objeme
modelových vzoriek 1 µl umožnili optimalizované podmienky detekciu nederivatizovaných aminokyselín na
úrovni 200 nmol/l. Pri analýze reálnych vzoriek (mozgovomiechový mok a moč) boli makrozložky matrice
(chloridy, sírany, fosforečnany) odvedené mimo separačný priestor priamo na čipe. Pri chirálnych separáciách sa
uplatnili rovnaké separačné podmienky avšak rozlíšenie enantiomérov L, D-Glu a čiastočné rozlíšenie
enantiomérov L, D-Asp bolo dosiahnuté prídavkom vankomycínu.

Kľúčové slová: enantioméry; aminokyseliny; čipová elektroforéza; vodivostná detekcia.

Úvod a formulácia cieľa
L- a D- izoméry aminokyselín boli v potravinách, krmivách a telových tekutinách
zistené v dvoch formách: (i) viazané v peptidoch a proteínoch, alebo (ii) voľné [1]. Laminokyseliny sú v bežných biologických procesoch ako proteosyntéza esenciálnymi látkami,
a preto je cieľom kontroly sledovať pomer L-, D- enantiomérov v rôznych biologických
vzorkách v súvislosti s niektorými patologickými stavmi. Funkcia D-Asp je v biologických
vzorkách spočíva v regulácii diferenciácie orgánov, diferenciácie a prenose nervových buniek
v prenatálnom období [2]. U človeka sa nárast nebiogénnej D-Asp pozoroval v zubovine
[3,4],

vo

vzorke

stehennej

kosti

[5]

a

v mozgu

[6].

Voľná

L-Glu

je

neurotransmiterom mozgových funkcií ako napr. učenie a pamäť. Spolu s Asp okysľujú bunky
nervového a podporného nervového tkaniva [7]. Študované aminokyseliny sa uplatňujú pri
sledovaní rôznych ochorení ako sú disfunkcia obličiek [8], Alzheimerova a Parkinsonova
choroba [9,10] a starnutia organizmu [3-5].
Keďže všetky fyzikálno-chemické vlastnosti enantiomérov, okrem chirality, sú
rovnaké, je potrebné vyvinúť také analytické metódy, ktoré poskytnú informácie aj
o enantiomérnom zložení. V súčasnosti sa kapilárna elektroforéza (CE) spolu s plynovou
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chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) stala
všeobecným analytickým nástrojom pre separáciu a detekciu enantiomérov, najmä preto, lebo
sa vyznačuje malými dávkovanými objemami vzoriek, malou spotrebou rozpúšťadiel,
krátkym časom analýzy a vysokou separačnou účinnosťou.
Táto práca sa zameriava práve na aplikáciu elektroforetických separačných princípov
v miniaturizovanom systéme prednostne do achirálnych a následne do chirálnych separácií.
V oblasti CE boli pre separáciu aminokyselín publikované aj separačné princípy a rôzne
spôsoby detekcie. Aj keď aminokyseliny Asp a Glu neposkytujú signál pri fluorescenčnej
a UV detekcii v dôsledku absencie chromofórnych skupín, pre ich detekciu je postačujúca
vodivostná detekcia integrovaná na elektroforetickom čipe.
Optimalizovaniu separačných podmienok chirálneho prostredia musí predchádzať
optimalizácia achirálneho separačného systému v záujme separácie a rozlíšenia Asp a Glu na
koncentračných úrovniach zodpovedajúcich ich obsahom v telových tekutinách a aplikácia
optimalizovanej metódy na reálne vzorky mozgovomiechového moku a moču. Kľúčovou
otázkou chirálnych separácií je výber

chirálneho selektora a optimalizácia chirálnych

separačných podmienok v záujme čo najvyššej enantioselektivity a separačnej účinnosti.

Materiál a metódy
CE separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom CE čipe (IonChipTM 3.0),
firma Merck (Darmstadt, Nemecko) so systémom spájaných kanálikov (CC čip) s vodivostnou
detekciou realizovaný podľa schémy na Obr. 1. Separácie boli realizované v anionickom
režime

s potlačeným

elektroosmotickým

(EOF)

a hydrodynamickým

tokom.

Metylhydroxyetylcelulóza (MHEC) bola pridávaná do roztokov elektrolytov za účelom
potlačenia EOF. V zónovoelektroforetických separáciách (CZE) na CC čipe sme vzhľadom na
objem dávkovanej vzorky (0,9 µl) eliminovali nežiaduci vplyv injekčnej disperzie
dávkovaním vzoriek v zriedenom (10 %) nosnom elektrolyte. CC čip pracoval v
jednokolónovom usporiadaní v CZE separáciách a v dvojkolónovom usporiadaní v CZE-CZE
separáciách.
C3

S

C1

D1

C2

D2

BF

Obr. 1 Schéma PMMA CC čipu.
C1, C2 - separačné kanáliky, C3-pomocný kanálik , S- dávkovací kanálik, D1, D –vodivostné detektory v C1 C2,
BF - bifurkačná rovina
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Na základe údajov z literatúry sme pripravili roztok simulovanej vzorky zodpovedajúci
najvyšším koncentráciám aniónov v CSF. Simulované vzorky boli neskôr riedené podľa
potreby pred analýzou a neboli podrobené žiadnej úprave, rovnako ako pri reálnych vzorkách.
Vzorky boli analyzované bez ďalšej úpravy alebo derivatizácie. Vzorka moču bola okamžite
po odbere spracovaná v laboratóriu (riedená deionizovanou vodou).

Výsledky a diskusia
Za optimálny achirálny separačný systém bol zvolený systém o pH 6,8 s prídavkom
organického modifikátora, ktorý poskytoval krátke časy analýzy, najvyššiu separačnú
účinnosť a lineárny charakter kalibračných závislostí v rozsahu 2 dekadických poriadkov (2,520 µmol/l). Prídavok 10% metanolu navyše umožnil detekovať aminokyseliny Asp a Glu
v modelovej vzorke o koncentrácii 1µmol/l,

ktorá sa blíži limitu kvantifikácie týchto

analytov. Pri použití cca. 1 µl objemu dávkovacieho kanálika boli vypočítané hodnoty LOD
pre Asp a Glu na koncentračných úrovniach 200 nmol/l. Za preferovaných pracovných
podmienok (potlačený HDF a EOF) boli dosiahnuté veľmi dobré opakovateľnosti migračných
časov analytov (RSD do 1 %). Opakovateľnosti plôch píkov analytov sa pohybovali do 5 %
RSD.
V analýze simulovaných a reálnych vzoriek je rozhodujúcou otázkou prítomnosť
makrozložiek matrice na koncentračných úrovniach 103 až 109-násobne vyšších ako
stanovované zložky, pretože v tomto koncentračnom pomere aminokyseliny nie sú separované
od makrozložiek. Podmienky prepínania kolón metódou CZE-CZE optimalizované pre
simulovanú vzorku CSF bolo možné aplikovať aj v separáciách reálnych vzoriek CSF,
odviesť 95% nežiadúcich makrozložiek mimo separačný priestor a detekovať Asp a Glu
migrujúce v samostatných zónach (Obr. 2.b). Aj napriek vysokej čistiacej schopnosti CZECZE prístupu, rozlíšenie Asp a Glu od zložiek matrice nebolo v separáciách reálnych vzoriek
moču

dostatočné.

„Zlyhanie“

CZE-CZE

prístupu

v analýze

danej

vzorky

moču

pravdepodobne súvisí s vyšším obsahom iónogénnych zložiek, síranov a najmä fosfátov, ktoré
migrujú v pozíciách Asp

a Glu. Z dôvodu možnej precipitácie proteínov sme separácie

reálnych vzoriek uskutočňovali v elektrolytovom systéme neobsahujom MeOH na rozdiel od
simulovaných vzoriek.
V chirálnych separáciách na CC čipe sme sa zamerali na výber vhodných chirálnych
selektorov a ich kompatibilitu s pracovnými a separačnými podmienkami optimalizovanými
v achirálnom prostredí. Aby sme predišli zmenám enantioselektivity v dôsledku prítomnosti
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chirálneho činidla, sme v elektrolytovom systéme bez organického modifikátora študovali
vplyv nasledujúcich chirálnych selektorov na rozlíšenie enantiomérov Asp a Glu: (i) natívne
a derivatizované CD (α-, β-, γ-CD a sulfátovaný β-CD, a hydroxypropyl β-CD) a (ii)
makrocyklické antibiotiká (vankomycín a teikoplanín).

Obr. 2.a) CZE separácia simulovanej vzorky CSF,
záznam z 1. detektora
Vzorka: 20 µmol/l L-Asp, Glu, fosfáty 394 µmol/l,
chloridy 6,25.10-4 µmol/l, fluoridy 2,5 µmol/l,
bromidy 14,5 µmol/l, jodidy 0,008 µmol/l; hnací
prúd 20 µA

Obr. 2.b) CZE - CZE separácia simulovanej vzorky
CSF, záznam z 2. detektora
Vzorka: 20 µmol/l L-Asp, Glu, fosfáty 394 µmol/l,
chloridy 6,25.10-4 µmol/l, fluoridy 2,5 µmol/l,
bromidy 14,5 µmol/l, jodidy 0,008 µmol/l; hnací
prúd v 1. kroku 20 µA, 2. kroku 15 µA,
A) cca. 95 % odvedených makrozložiek,
B) cca. 99 % odvedených makrozložiek

Obr. 3. CZE separácia štandadrov D,L -Asp a D,L-Glu s Vankomycínom ako chirálnym selektorom,
záznam z 2. detektora
Hnací prúd 30 µA, A) 8 µM L- ,D -Asp, B) 2 µM L- ,D -Glu

Prídavkom natívnych a derivatizovaných CD do nosného elektrolytu nedochádzalo
k rozlíšeniu enantiomérov D-, L-Asp a D-, L-Glu pri optimalizovaných CZE separačných
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podmienkach. Sulfátovaný β-CD umožnil iba čiastočné rozlíšenie enantiomérov D- a L-Asp,
avšak vysoká koncentrácia síranov v nosnom elektrolyte spôsobila významný nárast vodivosti
nosného elektrolytu, čo malo nepriaznivý vplyv na citlivosť separačného systému Zo skupiny
makrocyklických antibiotík sme študovali vplyv vankomycínu a teikoplanínu na rozlíšenie
enantiomérov D-, L-Asp a D-, L-Glu. I keď v práci Bednar a kol. [11] bol úspešne použitý
teikoplanín na rozlíšenie enantiomérov študovaných aminokyselín (aj keď s nižším rozlíšením
v porovnaní s vankomycínom), optimalizovaný elektrolytový systém použitý v CZE
experimentoch s prídavkom teikoplanínu neumožnil rozlíšenie enantiomérov D-, L-Asp a D-,
L-Glu.
Pri štúdiu enantiorozlíšenia L-, D-Asp a L- ,D-Glu sme pracovali s elektrolytom s
prídavkom vankomycínu. Keďže k dispozícii sme mali iba chloridovú formu vankomycínu,
keď nebolo možné odstrániť chlorid bežnými čistiacimi technikami (napr. SPE),
optimalizovaný nosný elektrolyt sme zriedili na polovicu v úmysle dostatočného zníženia
vodivosti, a zároveň zachovania dostatočnej koncentrácie vankomycínu. Z CZE záznamov na
obr. 3 je zrejmé, že vankomycín umožnil rozlíšenie enantiomérov D-, L-Glu a čiastočne aj
rozlíšenie D- ,L-Asp.

Záver
Separačné a pracovné podmienky optimalizované pre achirálny systém umožnili
detegovať už koncentrácie analytov na úrovni blížiacich sa ich limitom kvantifikácie pri
dávkovanom objeme 1 µl. Hodnoty cLOD pre Asp a Glu boli na koncentračných úrovniach
200 nmol/l. Pri rovnakom dávkovanom objeme boli realizované CZE-CZE separácie, pričom
bolo úspešne odvedených 95% komigrujúcich makrozložiek v reálnej vzorke CSF a Asp a Glu
migrovali v samostatných zónach. Rovnaký elektrolytový systém s prídavkom vankomycínu
umožnil chirálne rozlíšiť enantioméry L-, D-Glu a čiastočné rozlíšenie L-, D-Asp.
V kontexte achirálnych separácií uskutočňovaných v systéme so spájanými kanálikmi s
integrovanou neselektívnou vodivostnou detekciou, ale aj v kontexte chirálnych separácií
možno miniaturizovaný elektroforetický systém považovať za variabilný nástroj aj v analýze
enantiomérov kyslých aminokyselín.
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Príprava rádionuklidu 212Pb emanačnou metódou a jeho následná
aplikácia pri rádioindikátorovom štúdiu adsorpčných procesov na
bentonitových horninách
Eva Viglašová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; ejka.viglasova@gmail.com

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá prípravou rádionuklidu 212Pb emanáciou a jeho ďalšiu aplikáciu pri štúdiu
adsorpčných procesov na bentonitových horninách. Chronická toxicita Pb, ako jedného z najstarších
kontaminantov, vyvoláva poruchy v reprodukčnom správaní, poškodenie mozgu, neurologické poruchy,
poškodenie činnosti ľadvín a mnohé iné. 212Pb je rádiogenného pôvodu, z radu 232Th a vzhľadom na jeho krátku
dobu polpremeny, jeho výskyt sa viaže predovšetkým na Th. Emanácia je metóda, vhodná na prípravu 212Pb, ako
dcérskeho rádionuklidu rozpadového radu 232Th. Vplyvom elektrického poľa, pri napätí 310V sa 212Pb
zachytávalo z Th-zdroja na nióbových plieškoch emanátora, odkiaľ sa vylúhovalo do roztoku HNO3. Po úprave
pH roztoku a príprave vzoriek prebehlo rádioindikátorové štúdium vplyvu doby premiešavania tuhej a kvapalnej
fázy na percento adsorpcie Pb. Adsorpcia Pb sa študovala na bentonite zo slovenského ložiska Lieskovec v
súvislosti s ich využitím ako tesniacej bariéry rôznych skládok a úložísk.

Kľúčové slová: olovo; bentonit; adsorpcia; emanácia; rádioindikátorová metóda.
Úvod a formulácia cieľa
Adsorpcia v systéme adsorbent – roztok má veľký význam v každodennom živote,
priemysle

a pri

ochrane

životného

prostredia

[1].

Zohráva

významnú

úlohu

vo veľkom počte reakcií tuhých látok a v biologických mechanizmoch. Umožňuje
charakterizovať povrchové a štruktúrne vlastnosti. Ovplyvňuje čistiacu schopnosť, adhéziu,
lubrikáciu, flotáciu minerálov, čistenie vôd, získavanie ropy, je základom separačných
a retardačných metód rádionuklidov, toxických a ťažkých kovov [2]. Globálny problém
kontaminácie biosféry olovom a ďalšími ťažkými kovmi má príčinu v ich imobilizácii
z rudných, ale aj nerudných ložísk vplyvom antropogénnej činnosti [3, 4]. Je to neesenciálny
prvok, ktorého toxicita je známa už od 2. storočia pred naším letopočtom. Do ľudského
organizmu sa dostáva najmä ingesciou (prijímaním potravy a vody) a inhaláciou prachových
častíc. Pokiaľ je expozícia Pb väčšia, ako stačí organizmus vylúčiť, dochádza k jeho
bioakumulácii a až 90 % sa ukladá v kostiach a obličkách. Olovo pôsobí na celý organizmus,
citlivý je systém tvorby krvi, centrálna nervová sústava a tráviaci trakt. Vyvoláva rozpad
červených krviniek. Chronická toxicita Pb vyvoláva poruchy v reprodukčnom správaní,
poškodenie mozgu, neurologické poruchy, chudokrvnosť, poškodenie činnosti ľadvín
a hypertenziu, u detí vedie k mentálnym retardáciám.
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V posledných rokoch sa adsorpcia na ílovitých horninách a ílových mineráloch študuje
predovšetkým v súvislosti s ich využitím ako tesniacej bariéry v podmienkach rôznych
skládok a konečných úložísk [5 – 7]. Pri pórovitých adsorbentoch sa rýchlosť adsorpcie riadi
najpomalším dejom: difúziou adsorbátu do kapilár. O rýchlosti dosiahnutia adsorpčnej
rovnováhy rozhoduje tiež veľkosť a charakter molekúl adsorbátu [8]. Čas potrebný na
dosiahnutie adsorpčnej rovnováhy na povrchu adsorbenta sa môže pohybovať od niekoľkých
minút až po niekoľko hodín [9 – 13]. Kinetika adsorpcie ťažkých kovov je potrebná na
objasnenie ich migrácie v životnom prostredí a nevyhnutná ku komplexnej charakterizácii
adsorpčných vlastností študovaného adsorbentu [8].
Cieľom práce je príprava rádionuklidu

212

Pb a jeho následná aplikácia pri

rádioindikátorovom štúdium vplyvu doby peremiešavania tuhej a kvapalnej fázy na adsorpčné
charakteristiky olova, na bentonitovej hornine zo slovenského ložiska Lieskovec.

Materiál a metódy
Zdroje ionizujúceho žiarenia sa môžu rozdeliť na rádionuklidové a technické zdroje.
„Medzi rádionuklidové zdroje žiarenia patria predovšetkým prírodné rádionuklidy ako zdroje
alfa, beta či gama žiarenia, ako aj kombinácie alfa-gama a beta-gama žiarenia [14, 15].
Vo vede a výskume je využitie vlastností a účinkov ionizujúceho žiarenia
širokospektrálne. Medzi najčastejšie využívané patrí rádioindikátorová metóda [4, 9, 14, 15].
Pri rádioindikátorovej metóde, označovanej aj ako metóda značkovania atómov, resp.
rádiostopovacia metóda, sa do sústavy obsahujúcej určitý prvok alebo jeho zlúčeninu, ktorých
správanie sa má skúmať, pridá definované množstvo jeho rádioaktívneho izotopu. Takéto
malé množstvá rádionuklidov nemajú vplyv na termodynamické alebo kinetické vlastnosti
sústavy, ale žiarenie nimi vysielané ich umožňuje sledovať. Keď sa berie do úvahy, že sa
nemenia

relatívne

koncentrácie

distribuované, potom pri

a prímesi

rádioaktívneho

izotopu

sú

homogénne

ľubovoľnom procese prítomnosť a veľkosť aktivity vypovedá

o prítomnosti a množstva skúmaného prvku. Rádioindikátorova metóda sa využíva pri
sledovaní rôznych procesov ako sú výmenné reakcie, difúzie a samodifúzie, mechanizmy
a kinetiky chemických reakcií, chemické kinetiky, pri štúdiu povrchových dejov a pod [14].
Rádionuklid 212Pb sa získal emanáciou z tóriového rozpadového radu (Obr. 1).
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Obr. 1 Rozpadový rad 232Th

Ide o jeden zo 4 základných rozpadových radov, ktoré opisujú jadrový rozpad
rádioaktívnych prvkov. Hlavnou podstatou procesu emanácie

212

Pb je zisk dcérskych

rádionuklidov z pôvodného materského, vplyvom elektrického poľa. Materský nuklid sa vloží
do emanátora a vplyvom elektrického poľa sa premieňa na jednotlivé dcérske nuklidy, ktoré
sú adsorbované na nióbových plieškoch. V našom prípade tento proces urýchľuje rozpad
stabilného jadra 232Th, ktorý má dobu polpremeny T1/2 = 14,1 bilióna rokov na stabilné 208Pb.
Pre následnú aplikáciu sa zachytával dcérsky rádionuklid

212

Pb s dobou pol premeny T1/2 =

10,6 h [14 – 16].
Príprava Th-zdroja pre emanátor prebiehala nasledovne: odvážené množstvo 10 g
232

Th sa rozpustilo v 100 ml H2O. Po rozpustení za stáleho miešania, pridaním 3 – 5 ml NH3,

sa získala zrazenina ThO2. Po jej filtrovaní a vysušení (T = 110 °C cca 2 – 3 hodiny) sa
zrazenina rozpráškovala drvením na homogénny prášok, z ktorého alikvotná časť sa

v

medenej nádobke vložila do emanátora. Po správnom zapojení elektrického obvodu sa
dcérsky rádioizotop 212Pb emanoval na nióbových plieškoch, slúžiacich ako katóda [16].
Rádioizotop

212

Pb sa nepretržite sorbuje na nióbových plieškoch pri napätí 310 V. Po

odobratí minimálne jedného pliešku s už nasorbovaným rádioizotopom, sa daný pliešok
umiestni na cca 1 – 1,5 h do roztoku HNO3 : H2O (pomer 1:1), kde sa vylúhuje do roztoku. Na
zvyšných 2 plieškoch proces sorpcie

212

Pb prebieha naďalej. Po použití sa nióbový pliešok

zbavený 212Pb nechá vyschnúť a zavesí sa späť do emanátora. Rádionuklid 212Pb sa detegoval
na NaITl a HPGe detektoroch, nakoľko okrem toho, že emituje častice γ- kvantá, je aj β- žiarič, čiže spektrá vzniknutého rádioizotopu sa merali práve na týchto detektoroch. [14, 16].
Elúcia

212

Pb v roztoku HNO3 má za následok nízku hodnotu pH roztoku, čo môže

spôsobovať problém pri štúdiu adsorpčných procesov na smektitoch, pretože pri pH < 3,5
dochádza k deštrukcií štruktúry, a preto sa pH upravilo hodnotu ~ 6 [2, 7, 9].
Adsorpcia olova sa študovala na bentonitovej hornine zo slovenského ložiska
Lieskovec, technologickej vzorke s veľkosťou častíc pod 250 µm. Návažok 50 mg bentonitu
sa kvantitatívne preniesol do plastovej skúmavky. Po pridaní 5 ml roztoku Pb(NO3)2
s koncentráciou 1×10-4 mol·dm-3 a označení 100 µL roztoku s rádioizotopom

212

Pb sa určili

rôzne časti premiešavania (1 – 10 min). Po centrifúgácii (t = 10 min, 6000 ot/min) sa odobral
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zo supernatantu 1 ml na meranie rádioaktivity. Detekcia sa uskutočnila na scintilačnej meracej
súprave Modumatic (Packard) s monokryštálom NaI(Tl). Adsorpčné experimenty sa
vyhodnotili prostredníctvom vzťahov pre distribučný pomer a percento adsorpcie.

Výsledky a diskusia
Je zrejmé, že v emanovanom rádioaktívnom preparáte je zmes viacerých rádioizotopov
olova, čo sa potvrdilo aj pri meraní spektra 212Pb (238,6 keV; 10,64 hod.; β- žiarič) na NaITl,
kedy dochádza k interferencii rádionuklidom

212

Bi (727,2 keV; 60,55 min.; β- žiarič ). Na

detekciu a získanie spektra plejády rádionuklidov, prítomnej v meranom preparáte sa zaradil
polovodičový HPGe γ- detektor, prostredníctvom ktorého sa získalo spektrum rádionuklidov
prítomných v zmesi. Okrem
208

212

Pb,

212

Bi sa v detegovanom preparáte nachádzal α-žiarič

Tl, aj napriek jeho krátkej dobe pol premeny T1/2 = 186 s (Obr. 2 A,B, Tab. 1).
Tab. 1 Vybrané rádionuklidy detegované v roztoku
Rádioizotop
212

Pb

212

Bi

208

Tl

Energia (keV)

Doba polpremeny

Žiarič

238,6 keV

10,64 hod

β- žiarič

727,2 keV

60,55 min

β- žiarič

2614,47 keV

186 s

α- žiarič

Pík vyznačený na Obr. 2 (A) je práve rádioizotop

212

Pb pri E= 238,63 keV, s %

zastúpením 40,1 % a dobou pol premeny 10,6 hod. Ostatné píky prislúchajú
zvyšnému

Bi,

208

Tl a

212

Pb pri iných energetických stavoch v iných percentuálnych zastúpeniach. Doby

pol premien sa v danom spektre sú pre
premeny

212

208

212

Pb 10,6 hod. a pre

212

Bi 60,55 min. Doba pol

Tl je v rozpätí od 3,2min do 186 s. Energetické stavy jednotlivých rádioizotopov

znázorňuje Obr. 2 (B).

A

B

Obr. 2 (A) spektrum rádionuklidov 212Pb 212Bi 208 Tl (B) spektrum jednotlivých energetických stavov daných
rádioizotopov
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Detekcia 212Pb po adsorpcii sa uskutočňovala až po uplynutí doby 10 h. Po 10 ho boli
všetky tri rádionuklidy 212Pb,
212

212

Bi,

208

Tl merané v rovnováhe. Pracovné podmienky detekcie

Pb sú nasledovné: HV = 800 V; ∆E = 100; Zobrazenie: integrál 2; T = 400 s; E = 100 s.
Na Obr. 3 je uvedená závislosť percenta adsorpcie R od doby premiešavania tuhej

a kvapalnej fázy. Zo závislosti je možné vidieť, že adsorpčná rovnováha sa dosiahla už po 1.
minúte premiešavania oboch fáz.
100

99

R [%]

98

97

96

95
0

2

4

6

8

10

12

t [min]

Obr. 3 Závislosť doby premiešavania (t) od percenta adsorpcie (R)

Olovo adsorbované na ílové minerály, vyvažuje vzniknutý záporný náboj na hlinitosilikátových štruktúrach. Záporný náboj vzniká v dôsledku čiastočnej substitúcie Si4+ ,v
tetraédrickej pozícií alebo neobmedzenou substitúciou Al3+ iónov v oktaédrickej, inými
katiónmi, nižších nábojov. Existenciu vzniknutého záporného náboja kompenzujú
vymeniteľné katióny, ktoré nahrádzajú Si4+ alebo Al3+ ióny, pričom vymeniteľné katióny sú
ich protiiónmi. Najčastejšie sú to Na+, K+, Ca2+ alebo Mg2+, ktoré sa adsorbujú na povrch ílov
alebo sú prítomné v medzivrstvovom priestore. Protiióny, sú na daných miestach nahrádzané
olovom. Fyzikálne aj chemické sily sa podieľajú na chemickom procese adsorpcie látok
z roztokov. Fyzikálne sily zahŕňajú Van der Waalsové sily (napr. delenie) a elektrostatické
sily vonkajšej komplexotvornosti - iónová výmena. Chemické sily vychádzajú z interakcií na
krátke vzdialenosti a vnútornej komplexotvornosti - mechanizmus výmeny ligandov
zahrňujúci kovalentné a vodíkové väzby. Mechanizmy katiónovej výmeny na hlavných
a okrajových miestach sú hlavným chemickým procesom pri adsorpcii.

Záver
Rádionuklid 212Pb sa získal emanáciou z tóriového rozpadového vplyvom elektrického
poľa. Získaný rádionuklid

212

Pb sa následne použil pri štúdiu adsorpcie olova na bentonite z
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ložiska Lieskovec. Vplyv doby premiešavania tuhej a kvapalnej fázy v rozpätí času 1 – 10
min preukázal, že proces adsorpcie olova na študovanej technologickej vzorke bentonitu
z ložiska Lieskovec (L250) je rýchly a adsorpčná rovnováha olova sa dosiahne už pri prvej
minúte premiešavania fáz.
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Abstrakt
Cholinesterasy (CHEs) predstavujú skupinu serínových hydrolas, obsahujúcu dva enzýmy,
acetylcholinesterasu (ACHE, EC 3.1.1.7) a butyrylcholinesterasu (BCHE, EC 3.1.1.8). Ich primárnou úlohou je
rýchla eliminácia neurotransmiteru acetylcholinu (ACH) v presynaptických štrbinách. Stanovenie aktivity týchto
enzýmov, hlavne ACHE, zohráva dôležitú úlohu v etiológii viacerých ochorení. Vysoká aktivita CHEs sa
vyskytuje napr. u Alzheimerovej choroby, preto sa testujú rôzne inhibítory, ktoré by znižovali aktivitu týchto
enzýmov. Cieľom našej práce bolo porovnať stanovenie anticholinesterasovej aktivity pomocou
spektrofotometrie a elektrochémie (použitie komerčných tlačených elektród), kedy aktivita enzýmu v reakčnej
zmesi bola 0,5 U a koncentrácia substrátu 1 mM. Koncentrácia inhibítoru bola volená tak, aby bola viditeľná
inhibičná účinnosť. V závere boli porovnané použité metódy a diskutovaná inhibičná účinnosť testovaných
benzothiazolov.

Kľúčové slová: cholinesterasy; square-wave voltametria; benzothiazolové inhibítory; IC50.

Úvod
Cholinesterasy sú sekrečné enzýmy, ktoré hydrolyzujú cholínové estery oveľa vyššou
rýchlosťou ako ostatné estery, za predpokladu, že sú splnené optimálne podmienky. CHEs sú
primárne zodpovedné za rýchlu elimináciu ACH, už niekoľko milisekúnd po jeho uvoľnení
[1]. ACH je hydrolyzovaný na cholin a kyselinu octovú [1, 2].
Štruktúrne ACHE a BCHE pozostávajú z aktívneho miesta, ktoré je lokalizované v
centre enzýmovej molekuly, obsahuje charakteristickú priehlbinu, ktorá zasahuje na povrch
enzýmu a obsahuje katalytické a cholinové väzbové miesto, kde dochádza ku štiepeniu ACH.
Stavba tejto priehlbiny sa u ACHE a BCHE líši. U ACHE dochádza ku väzbe substrátu
dvoma molekulami fenylalanínu, ktorého aromatické zvyšky vyčnievajú do priehlbiny.
U BCHE sú tieto dve molekuly nahradené molekulou valínu a leucínu [1, 3].
Vysoká aktivita týchto enzýmov má za následok zníženie množstva ACH, v dôsledku
čoho dochádza k poruche v nervovom a nervosvalovom prenose. Tento aspekt môžeme
sledovať

u Alzheimerovej

choroby,

kedy

dochádza

ku

degeneratívnym

zmenám

v cholinergickom systéme.
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Cholinesterasové inhibítory (CHEIs) tvoria skupinu chemických zlúčenín, ktoré sú
schopné inhibovať hydrolytickú aktivitu CHEs. Ich účinkom dochádza ku zvýšeniu množstva
ACH, ktorý sa tak stáva dostupný pre nervový a nervosvalový prenos [1, 4].
CHEIs môžeme klasifikovať na základe rôznych kritérií, či už je to chemická
štruktúra, typ a trvanie inhibičného efektu, reakčný mechanizmus, alebo niektoré špeciálne
vlastnosti. Nami testované inhibítory boli na báze benzothiazolov, radia sa medzi
karbamátové inhibítory s pseudo-reverzibilným typom inhibície (stredne dlho pôsobiace
inhibítory). Viažu sa kovalentne na enzým a vytvárajú karbamoylový komplex so serínovým
zvyškom katalytickej triády ACHE. Tento komplex je následne pomaly hydrolyzovaný [1, 4,
5].
Účinnosť inhibítoru je charakterizovaná hodnotou IC50 (50% inhibičná koncentrácia,
je taká koncentrácia inhibítoru, ktorá spôsobí pokles reakčnej rýchlosti inhibovanej reakcie
oproti neihnibovanej reakcií, práve na polovicu) [6].

Materiál a metódy
Acetylcholinesterasa (E.C. 3.1.1.7)

z elektrického úhora. Acetylthiocholin jodid

(ATCH), DTNB (5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina, Ellamnovo činidlo), (všetky od
firmy Sigma-Aldrich Praha, ČR), Dioxan p.a., (Lachema Brno, ČR), PBS (0,1 M, pH 7,4),
PBS (0,1 M pH 8).
Inhibítory: použité inhibítory sú na Obr.1 a v Tab.1. Syntéza a overenie čistoty
použitých inhibítorov boli vykonané na Ústave organickej chémie a technológie, Univerzita
Pardubice. Z jednotlivých benzothiazolových derivátov boli rozpustením v dioxane
pripravené roztoky o koncentrácií 2.10-2 M, ktoré boli pre každé meranie riedené vodou podľa
potreby.
Na zistenie inhibičnej účinnosti testovaných inhibítorov boli použité dve metódy.
Prvá, Ellmanová metóda (ELM), je založená na enzymatickej hydrolýze substrátu (ATCH)
pomocou ACHE, pričom sa uvoľňuje thiocholin (TCH) a kyselina octová. TCH poskytuje
reakciou s 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoovou kyselinou (DTNB) žlto zafarbený produkt
v podobe

5-merkapto-2-nitrobenzoového

aniónu.

Ten

je

potom

detegovaný

spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 412 nm [2, 7]. Na stanovenie absorbancie bol použitý
spektrofotometer s diódovým poľom Hewlett-Packard 8453, USA. Ďalej bola použitá
elektrochemická metóda (square-wave voltametria, SWV), s použitím komerčných tlačených
elektród (pracovná elektróda bola platinová a referenčná elektróda bola strieborná). Princíp je
založený na vkladaní napäťových pulzov (rozsah merania 0-1,2 V, vlny 1 Hz), s konštantnou
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amplitúdou (0,01 V), medzi pracovnú a referenčnú elektródu a sleduje sa zmena prúdu (dáta
zbierané po 0,005 V), ktorá je spôsobená oxidáciou vzniknutej elektroaktívnej zložky
(thiocholinu v našom prípade) na povrchu elektródy [8].

N

CH3
O

S

F

O

NH
NH

O

R

H3C
CH3
Obr.1 (S)-1-((isopropyl)-1-(6-fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)alkylkarbamoyl)-2-methylpropylkarbamát
Tab. 1 Prehľad testovaných inhibítorov
Označenie inhibítoru
1
2
3
4
5
6

R
-C2H5
-C2H4Cl
-C2H4Br
-CH2CF3
-CH2CF2CF3
-CH2CF2CF2CF3

Názov alkylu
ethyl
2-chlórethyl
2-brómethyl
2,2,2-trifluórethyl
2,2,3,3,3-pentafluórpropyl
2,2,3,3,4,4,4-heptafluórbutyl

Všetky merania boli uskutočnené za podmienok, že celková aktivita ACHE v reakčnej
zmesi bola 0,5 U a koncentrácia ATCH v reakčnej zmesi bola 1 mM.

Výsledky a diskusia
Pomocou dvoch analytických metód bola stanovená inhibičná účinnosť testovaných
benzothiazolov a zároveň boli tieto metódy porovnané.
Pri porovnaní hodnôt inhibičnej účinnosti nami použitých metód, viz. tab.2, sú
viditeľné odlišné výsledky (rozdiel jedného rádu). Tento výsledok môže vyplývať z faktu, že
u použitých metód dochádza k odlišnej následnej reakcií vzniknutého TCH. V prípade ELM
dochádza ku reakcií TCH s chromogénom za vzniku farebného produktu, keď u SWV
dochádza k oxidácií TCH vplyvom vkladaného napätia [9].
Rozdielne hodnoty IC50 mohli byť spôsobené sorpciou testovaného inhibítoru na
povrch elektródy u SWV, z čoho by vyplývalo, že bola potrebná vyššia koncentrácia
inhibítoru, aby došlo k poklesu reakčnej rýchlosti inhibovanej reakcie na polovicu.
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Tab. 2 Výsledky inhibičnej účinnosti
IC50 (mol/l)
ELM
9,96.10-5
1,08.10-4
9,82.10-5
9,81.10-5
9,96.10-5
9,32.10-5

Inhibítor
1
2
3
4
5
6

IC50 (mol/l)
SWV
2,455.10-4
5,06.10-4
3,23.10-4
4,32.10-4
3,45.10-4
2,875.10-4

Z hľadiska, že hodnoty inhibičnej účinnosti u ELM sú takmer rovnaké, pre
rozhodovanie o účinnosti

testovaných inhibítorov boli brané do úvahy hlavne hodnoty

inhibičnej účinnosti získané pomocou SWV. Zo získaných hodnôt je viditeľné, že substitúcia
atómom halogénu znižuje inhibičnú účinnosť.
Na základe stanovených hodnôt IC50 sa ako najúčinnejší javil inhibítor č. 1, ktorý vo
svojej molekule neobsahuje atóm halogénu.
Účinné inhibítory boli doporučené na ďalšie testovanie (určenie cytotoxicity).
U všetkých inhibítorov bol na Ústave organickej chémie a technológie stanovený rozdeľovací
koeficient.

Záver
Na základe získaných skutočností, ktoré sú uvedené v tabuľkách, sme dospeli
k záveru, že ako najúčinnejší sa javil inhibítor č.1. Tento záver sa stal smerodajným pre ďalšie
pokračovanie dizertačnej práce.
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Štúdium vybraných vrstevnatých materiálov metódou THz spektroskopie
s časovým rozlíšením
Daniel Zich, Marián Matejdes, Tomáš Zacher, Marián Janek
Univerzita Komenskéh, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; daniel.zich@gmail.com

Abstrakt
Spektrálne vlastnosti vrstevnatých anorganických materiálov montmorillonitu a hektoritu, ako
modelových vrstevnatých silikátov zo skupiny ílovitých minerálov, boli študované v strednej a ďalekej
infračervenej tzv. terahertzovej oblasti za účelom overenia ich identifikácie pomocou príslušných absorpčných
pásov. Pri štúdiu bola využitá metóda terahertzovej spektroskopie s časovím rozlíšením (THz-TDS) a FTIR
spektroskopie v strednej oblasti. Získanie informácií o spektrách týchto zlúčenín bolo dôležité pre ďalší
systematický výskum v oblasti anorganicko – organických hybridných materiálov. Vzorky montmorillonitu
a hektoritu boli okrem spektrálnych metód (THz-TDS, FTIR) charakterizovné aj pomocou röntgenovej difrakcie.
FTIR spektrá potvrdili prítomnosť vibračných pásov prislúchajúcich väzbám O-H, Si-O, Si-O-Si, Al-O-Al, AlOH, Al-OH-Al, Al-O-Si, Mg3–OH, v ďalekej IČ oblasti však neboli nájdené žiadne charakteristické vibrácie
týchto zlúčenín. Röntgenová difrakčná analýza (RTG) bola použitá na určenie bazálnej medzivrstvovej
vzdialenosti použitých materiálov.

Kľúčové slová: Terahertzová spektroskopia; IČ spektroskopia; RTG; vrstevnaté silikáty.

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom práce bolo štúdium vybraných vrstevnatých anorganických materiálov
metódou THz spektroskopie s časovým rozlíšením (THz-TDS). Ako vybrané materiály boli
zvolené vrstevnaté silikáty s názvom montmorillonit a hektorit. Tieto materiály sa odlišujú
predovšetkým obsadením centrálnych štruktúrnych atómov v sieťach oktaédrov, kde
u montmorillonitu prevládajú atómy hliníka (dioktaedrické obsadenie), pri hektorite zasa
atómy horčíka (trioktaedrické obsadenie). Vzhľadom na túto skutočnosť bola pre ďalší
systematický výskum anorganicko – organických hybridných materiálov dôležitá ich presná
charakterizácia pomocou infračervenej spektroskopie (FTIR) a röntgenovej difrakcie (RTG)
Namerané IČ spektrá vybraných vrstevnatých minerálov boli porovnané s nameranými
spektrami publikovanými v literatúre uvádzajúcich spektrá vybraných vrstevnatých minerálov
v strednej IČ oblasti [1-5]. Zo zistených experimentálnych spektier, boli zistené frekvencie
absorpčných pásov, ktoré budú využité pri výskume vybraných ílovitých minerálov po ich
modifikovaní, napr. malými organickými molekulami.

1068

CHÉMIA

Materiál a metódy
Na meranie v THz oblasti boli použité jemné frakcie anorganických materiálov
montmorillonitu a hektoritu (< 2 µm). Vzorka montmorillonitu bola pre meranie v THz
oblasti spracovaná tak, že sa pripravila jej zriedená disperzia (1 mg/ml) v destilovanej vode,
a následne bol koloid prefiltrovaný cez membránový filter (ξ 400 nm), na ktorom sa zachytil
tenký film vzorky. Po vysušení filmu v sušiarni pri 60°C bol tento použitý na merania
v ďalekej IČ oblasti.
FTIR merania vzoriek boli uskutočnené pomocou tabletiek KBr. Na meranie bol
použitý IČ spektrometer Nicolet Magna 750 FTIR vybavený detektorom DTGS. Spektrá boli
snímané v rozsahu 4000-400 cm-1.
RTG difrakčné záznamy sa získali pomocou Bragg-Brentanovho goniometra Philips
s použitím CuKα1 žiarenia s vlnovou dĺžkou λ = 1.5405 nm. Záznamy sa uskutočnili v
rozsahu 3-65° 2Θ.

Výsledky a diskusia
1. Namerané RTG záznamy hektoritu a montmorillonitu
Na meranie RTG záznamu bola použitá prášková röntgenová difrakčná analýza
uskutočnená pri izbovej teplote pomocou prístroja Philips Analytical - PW1710 (CuKα =
1.542475 nm, 40kV), v rozsahu 4-64 °2Θ s krokom 0.02 a 2s integračným časom na krok.
Nameraný RTG záznam hektoritu (Obr. 1) a montmorillonitu (Obr. 2).
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Obr.1 Nameraný RTG záznam hektoitu
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Obr2 Nameraný RTG záznam montmorillonitu.

Zo záznamu hektoitu je vidieť, že bazálny index mal hodnotu 2Θ 19.39 °. Bazálny
index zodpovedá vzdialenosti vrstiev v hektorite 0,45 nm.Zo záznamu je vidieť prvý bazálny
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index s hodnotou 2Θ 7,05°. Hodnota bazálneho indexu zodpovedá vzdialenosti vrstiev v M48 1,24 nm.
2. Namerané IČ spektrá montmorillonitu a hektoritu
Pomocou FTIR spektroskopie v strednej oblasti boli identifikované vibračné pásy
väzieb známych v literatúre v cm-1: O-H (3695-3620 valenčná), Si-O (1115-1005 valenčná,
790-695 deformačná), Si-O-Si (1041-1003 skeletálna, 621 deformačná), Al-O-Al (917-916
skeletálna, 524 deformačná), Al-OH (917-916 deformačná), Al-OH-Al (842-846 deformačná),
Al-O-Si (524 deformačná), Mg3–OH (656 deformačná). Röntgenovou difrakčnou analýzou
(RTG) bola stanovená medzivrstvová vzdialenosť použitých materiálov na úrovni 1.2-1.4 nm.
Následne boli zmerané spektrálne vlastnosti montmorillonitu a hektoritu v ďalekej IČ
oblasti pomocou THz-TDS spektroskopie. Nakoľko v týchto spektrách neboli identifikované
typické absorpčné pásy, z nameraných údajov sa získali údaje o dielektrických vlastnostiach
týchto vzoriek ako refrakčný index a absorbčný index. Namerané spektrá montmorillonitu a
hektoritu sú zobrazené na obr. 3.
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Obr. 3 Namerané IČ spektrum montmorillonitu (M-48)

Charakteristické absorpčné pásy sú pri vlnočtoch, ktoré zodpovedajú vibráciám: 471
(Si-O-Si deformačná), 520 (Al-O-Si deformačná), 1050 (Si-O valenčná), 3650 (-OH
valenčná) cm-1. Namerané spektrum hektoritu je zobrazené na Obr. 4.
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Hectorite
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Obr. 4 Namerané IČ spektrum hektoritu

Charakteristické absorpčné pásy sú pri vlnočtoch, ktoré zodpovedajú vibráciám: 469
(Si-O-SiO deformačná), 679 (Al-O-Si deformačná), 1020 (Si-O valenčná), 3700 (-OH
valenčná) cm-1.

3. THz-TDS spektrá montmorillonitu
V prvom kroku bolo uskutočnené meranie referencie. Ako referenciu sme použili
namerané spektrum plynného N2, ktoré je transparentné pre THz meranie. Pripravená tenká
vzorka montmorillonitu bola následne uchytená v držiaku v THz prístroji a bolo uskutočnené
meranie.

Následne boli prevedené časové spektrá do frekvenčných spektier pomocou

fourierovej transformácie (rov. I.).
1
E ( z, ω ) =
2π

∞

∫ E ( z , t )e

− i ωt

∂t

[I.]

−∞

Zaznamenané časové spektrá pozadia a vzorky sú zobrazené na Obr. 5 a Obr. 6.
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Obr.5 Namerané časové spektrum referencie
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montmorilonite
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Obr.6 Namerané časové spektrum montmorillonitu

Následne bolo spektrum vzorky v THz oblasti vypočítané ako podiel prepočítaného
spektra vo frekvenčnej doméne vzorky ku spektru referencie (rov. II.)

H (ω ) =

Evz (ω )
Eref (ω )

[II.]

Prepočítané frekvenčné spektrum refrakčného indexu a absorpčného indexu montmorillonitu
je zobrazená na Obr. 7.
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Obr.7 Frekvenčná závislosť refrakčného nS a absorpčného κS indexu montmorillonitu.

Záver
Z RTG záznamov montmorillonitu a hektoritu sme zistili, že vzdialenosť vrstiev je pre
montmorillonit 1,24 nm a hektoritu 0,45 nm, z čoho môžme povedať, že medzivrstvový
priestor montmorillonitu je väčší ako medzivrstvový priestor hektoritu.
IČ spektrá montmorillonitu a hektoritu boli porovnateľné s publikovanými hodnotami
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pásov 471 (479), 520 (537), 1050 (1059), 3650 (3629) cm-1. a hektorit 469 (459), 679 (688),
1020 (1032), 3700 (3706) cm-1. Hodnoty vlnočtou boli priradené k jednotlivým vibráciám OH, Si-O, Si-O-Si, Al-O-Al, Al-O-Si.
Pomocou THz spektroskopie sa získali typické pásy v THz oblasti, ktoré boli pre
montmorillonit 9.06, 20.59, 28.35, 30.92, 56.96, 125.79, 127.27, 138.92 cm-1.
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Technológia PSInSAR a jej využitie na monitorovanie deformácií
zemského povrchu
Kristína Bátorová
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Abstrakt
Metóda stálych odrazových bodov (PSInSAR) umožňuje monitorovať časový vývoj deformácií
zemského povrchu s milimetrovou presnosťou. Na určenie veľkosti deformácie sa využívajú mapy rýchlostí
pohybu, alebo časový posun radu množiny dát, ktoré získame vyhodnotením SAR snímok. SAR súbory je
potrebné spracovať pomocou základného matematického výpočtu prezentovaného v práci s dôrazom na
parametre využívané v geológií. Rozsiahle spracovanie viacerých SAR snímok ukázal, že môžu byť využívané
pri monitorovaní terénu pomocou presnej identifikácie objektov na zemskom povrchu, ktoré poskytujú stabilný
odraz radarových lúčov vysielaných zo satelitu. Tieto objekty sú známe ako stále odrazové body (PS). PS môžu
byť georeferencované, čo umožňuje presné určenie veľkosti pohybu deformácie zemského povrchu. V práci je
prezentovaný príklad využitia technológie PSInSAR na monitorovanie svahových pohybov na území SR.

Kľúčové slová: satelitná radarová interferometria; odrazové body; monitoring; svahové pohyby.

Úvod a formulácia cieľa
K narušeniu stability územia dochádza v dôsledku aktivizácie geologických hazardov.
Medzi najvýznamnejšie geologické hazardy, ktoré ovplyvňujú racionálne využívanie
prostredia, patria predovšetkým svahové pohyby. Ohrozujú a ovplyvňujú sociálnoekonomické podmienky príslušného regiónu, podobne ako v oblasti, kde bol realizovaný
výskum.
Medzi typické metódy využívané na detekciu, monitorovanie a posúdenie stability
územia patrí diaľkový prieskum Zeme (DPZ), pričom jednou z novších metód využitia DPZ
je satelitná radarová interferometria.
Vedecké pokroky v optickom radarovom snímkovaní umožnili vývoj technológie
založenej na interferometrickej analýze radarových snímok. Metóda odrazových bodov
a možnosť ich

georeferencovania dramaticky zvýšili potenciál DPZ pri hodnotení stability

územia a štúdiu svahových pohybov. Predložený príspevok je zameraný na využitie satelitnej
radarovej interferometrie a metódy odrazových bodov na monitorovanie deformácií zemského
povrchu na území Slovenska. Príspevok predstavuje komplexné zhodnotenie procesu výpočtu
stability záujmového územia, pričom progresívna metóda DPZ bola využitá na monitorovanie
deformácií v oblasti Žiarskej kotliny.
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Materiál a metódy
Radar so syntetickou apertúrou využívaný na snímkovanie zemského povrchu je prístroj
schopný merať deformáciu zemského povrchu so submilimetrovou presnosťou na základe
interferometrie elektromagnetických vĺn. Prvý krát bola satelitná radarová interferometria
využitá v 90-tych rokoch 20. stor., keď sa na základe kombinácie viacerých interferogramov
preukázalo, že DInSAR (diferenciálna satelitná radarová interferometria) môže byť využitá na
detekciu porušenia povrchu územia na úrovni niekoľkých centimetrov. Pri využití DInSAR
bol zameraný pohyb územia pozdĺž priamej viditeľnosti radarového lúča vyslaného satelitom
(line of sight – LOS) v časovom období, ktoré bolo určené dvoma po sebe nasledujúcimi SAR
obrazmi [1]. Skúsenosti s využívaním DInSAR odhalili nepriaznivý vplyv atmosféry na
výsledky zhodnotenia veľkosti pohybu zemského povrchu záujmovej oblasti. Práve tento
problém viedol vedcov k vynájdeniu novej metódy, ktorá by bola schopná identifikovať
a eliminovať atmosférické vplyvy. V roku 1999 Polytechnický inštitút v Miláne prezentoval
metódu PSInSAR. Ako jediná veličina, ktorá zapríčiňuje fázový posun vyslaného a prijatého
signálu lúča vyslaného z radaru, ktorým sa snímkuje zemský povrch, je považovaná veľkosť
deformácie zemského povrchu [2].
Vyhodnotenie PSInSAR meraní poskytuje informácie pre lepšie pochopenie vývoja
a prognózy vzniku nových geologických hazardov.
Pre zhodnotenie stability územia na základe spracovania a vyhodnotenia satelitných
snímok je prvým krokom, okrem získania (zakúpenia) vstupných údajov z ESA (European
Space Agency), potrebná inštalácia požadovaných softvérov. ESA a iné organizácie využívajú
komerčné softvéry, ktoré nie sú voľne dostupné. Problematike nekomerčného softvérového
spracovania vstupných (raw) údajov sa venuje predovšetkým Technická Univerzita v Delfte,
Holandsko. Jedná sa o zložitý výpočet s využitím viacerých algoritmov a pre celkové
spracovanie PSInSAR technológie je potrebných 7 samostatných softvérov, ktoré pracujú pod
operačným systémom LINUX.
Vstupné údaje sú klasifikované v tab. 1. K dispozícií bolo celkom 56 SAR záznamov.
Tab. 1: Klasifikácia raw údajov
Satelit a orbita

Počet SAR
záznamov

Časový rozsah

ERS 1

desc.

15

8.11.1992

17.5.1995

ERS 2

desc.

41

18.10.1995

11.10.2000
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Raw údaje boli autorom poskytnuté na základe projektu SAFER riešeným na Katedre
inžinierskej geológie, PRIF UK v Bratislave. Metodiku ich spracovania možno rozdeliť na
niekoľko krokov. Ich postupnosť riešenia je uvedená na obr. 1.

Obr. 1: Postupnosť metodického spracovania technológie PSInSAR

Výsledky a diskusia
Údaje získané zo satelitov ERS 1 a ERS 2 sú v podobe hrubých (raw) údajov. Je
potrebné ich predspracovanie na jednoduché komplexné obrazy (Single Look Complex – SLC)
[3], k čomu je potrebný softvér ROI_PAC.

Obr. 2 SLC a výrez záujmovej oblasti

Ukážka SLC je znázornená na obr. 2. Celkové spracovanie jednej SAR scény je
náročné z hľadiska pamäte počítača, preto je potrebné z SLC obrazu vytýčiť oblasť záujmu.
Na obr. 2 je vidieť celý SLC obraz a rovnako aj jeho vyrezanú časť, ktorá reprezentuje
modelové územie, na ktorom bola využitá metóda PSInSAR. Neskúsenému užívateľovi sa
môže zdať obraz nejasný. Avšak skúsený užívateľ na SLC obraze vidí geomorfologické
pomery územia. Tmavé časti na obraze predstavujú vodné plochy, nakoľko voda
nepredstavuje médium, cez ktoré je možný prestup elektromagnetických vĺn. (Na uvedenom
obrázku je vidieť vodnú nádrž Nosice). Šedá farba predstavuje nížinné oblasti, ktoré sú
lemované tmavšie sfarbenými pohoriami.
Zo spracovaných SLC obrazov je potrebné určiť master obraz. Jeho výber je založený
na výpočte najvyššej rho hodnoty, ktorá je závislá od časovej, priestorovej a kolmej základne
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vyslaného lúča zo satelitu, teda od jeho dekolerácie [4]. (Počas krátkeho časového obdobia
preletu satelitu nad daným miestom nedôjde ku veľkej priestorovej zmene územia). Pri
spracovaní 56 ERS dát z rôzneho časového obdobia bol master obraz na základe výpočtov
stanovený na dátum 22.10.1997, pričom hodnota rho je rovná 19,38.

Obr. 3: Interferogram s časovou základňou 1 deň

Interferogram na obr. 3 tvorí výsledný obraz, ktorý je zložený z rozdielu hodnôt fáz
master a slave obrazu. V našom prípade má ideálny interferogram (s výraznými farebnými
prstencami) časovú základňu jeden deň. Na interferometrické spracovanie bol použitý softvér
Doris.
Po interferometrickom spracovaní jednotlivých SAR scén možno prejsť k samotnému
spracovaniu vstupných údajov pomocou PSInSAR technológie. PS proces spočíva v analýze
každej bunky rastrového obrazu, pomocou ktorej určíme všetky PS vyskytujúce sa v danej
oblasti. PS predstavujú objekty s dobrou reflektivitou. Za takéto objekty sú považované veľké
skalné bralá, budovy, alebo iné objekty, ktoré sú schopné odrážať vyslané signály späť do
satelitu. Samotný PS proces prebieha v programovom prostredí MATLAB. Z dôvodu využitia
viacerých algoritmov je doba výpočtu zdĺhavá. Čas výpočtu závisí od výkonnosti počítača,
veľkosti záujmového územia a rovnako od počtu PS, ktoré sa v území vyskytujú. Výpočet je
rozdelený na 7 samostatných krokov, pričom každý krok je kontrolovaný mnohými
parametrami, ktorých definície sú uvedené v [3].
Ako je vidieť na obr. 4, PS sú vo veľkej miere situované v obytných oblastiach a sú
reprezentované budovami. V iných prípadoch môžu PS predstavovať stĺpy vysokého napätia.
Ako príklad možno uviesť trafostanicu spoločnosti SEPS so sídlom v obci Horná Ždaňa. Na
obr. 4 je červeným kruhom vyznačený PS, ktorý predstavuje stĺpy vysokého elektrického
napätia. Trafostanica v obci Horná Ždaňa je situovaná v zosuvnom území. V jej blízkosti sa
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vyskytuje aktívny plošný zosuv s celkovou plochou 2086 m2 [5]. Zosuv predstavuje vysoký
stupeň ohrozenia časti energetickej sústavy daného územia.

Obr. 4: Vizualizácia odrazových bodov, ich georeferencia a priemerná rýchlosť deformácie

Na základe analýzy každej bunky rastrového obrazu bolo zistené, že PS lokalizované
v západnej časti územia ( v oblasti trafostanice Horná Ždaňa), majú priemernú hodnotu
rýchlosti deformácie v osi viditeľnosti lúča vyslaného zo satelitu približne 2,7

mm/rok

smerom ku satelitu. Tento pohyb je spôsobený deformáciou zemského povrchu v dôsledku
aktivizácie svahovej deformácie. Pre jednotlivé body je možné vykresliť grafy, ktoré
naznačujú ich pohyb v sledovanom období. Na obr. 5 je znázornený pohyb a veľkosť
deformácie PS vyskytujúcich sa na území trafostanice. Ako vidieť z grafu, v sledovanom
období od roku 1992 až po rok 2000 je celková veľkosť deformácie zemského povrchu
približne 10 mm.

Obr. 5: Závislosť veľkosti deformácie od času
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Záver
Farebná škála jednotlivých PS na obr. 3 predstavuje veľkosť rýchlosti deformácie
zemského povrchu v závislosti od LOS (Line Of Sight - v osi viditeľnosti lúča) v mm/rok.
Najvyššia priemerná hodnota rýchlosti deformácie smerom od satelitu predstavuje hodnotu 5,7 mm/rok. Najvyššia priemerná hodnota rýchlosti deformácie smerom ku satelitu
predstavuje hodnotu 6,8 mm/rok. Na základe získaných výsledkov možno zhodnotiť, že
sledované územie predstavuje relatívne nestabilnú oblasť. Nestabilita územia je zapríčinená
zvýšeným výskytom aktívnych svahových deformácií.
Technológia PSInSAR umožňuje monitorovanie deformácií zemského povrchu so
submilimetrovou presnosťou. Výsledky v práci boli získané pomocou nekomerčných
softvérov. Pre objektívne zhodnotenie stability územia je preto potrebné ich porovnanie
s bežnými metódami monitorovania deformácií zemského povrchu, alebo porovnanie
výsledkov získaných na základe výpočtu stability územia pomocou nekomerčných softvérov.

Poďakovanie
Téma je v súlade so siedmym rámcovým projektom pre výskum a technologický
rozvoj EÚ - Projekt SAFER (Seismic Early warning For EuRope).
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Abstrakt
Archeologické nálezisko bošáckej kultúry pri Podolí bolo z časti odkryté a dokumentované v roku 1963.
Pri vykopávkach bol nájdený systém opevnenia, ako aj množstvo úlomkov unikátnej keramiky. Podrobné
záznamy o vykopávkach sa však nedochovali. Geofyzikálny výskum za pomoci magnetometrie ukázal
pravdepodobne celý systém opevnenia tohoto eneolitického sídla ako aj isté štruktúry vo vnútri, ktoré môžu byť
zvyškami budov alebo ohnísk.

Kľúčové slová: archeogeofyzika; magnetometria;Podolie; stredný eneolit; bošácka kultúra

Úvod
Bošácka kultúra vznikla po zániku bádenskej kultúry, kedy sa do oblasti stredného
Podunajska a Potisia rozšírila kostolacká kultúra. Časové zaradenie Bošáckej kultúry patrí do
obdobia 3 200 - 2 900 BC [1], čiže do neskorej doby kamennej (eneolitu). Pre príslušníkov
tejto skupiny bola typická výroba už medených predmetov a predovšetkým ju preslávila
v rámci strednej Európy špecifická keramika. Hlavne krčahovité nádoby – tzv. črpáky
s jedinečnou výzdobou [2]. Svojich mŕtvych pochovávali do hrobov v skrčenej polohe na
ľavom boku, pričom pohrebnú výzdobu tvorila keramika, drobné keramické a kamenné
predmety. Jeden žiarový pohreb je dochovaný z Jelšovíc pri Nitre [3]
Archeologická lokalita bošáckej kultúry pri Podolí (okr. Nové Mesto nad Váhom) sa
nachádza na terénnej vlne tvorenej pleistocénnymi fluviálnymi sedimentami a sprašami.
Bošácke sídlisko pri Podolí je situované na cípovitom výbežku nad paleo-korytom Váhu,
alebo jedného z jeho mŕtvych ramien. Počas terénnych archeologických prác, ktoré boli
vykonané v lete 1963 pod vedením Viery Němejcovej-Pavúkovej, bolo odkryté a preskúmané
opevnenie. Výskum nepotvrdil stopy valu alebo palisády, a ani neboli identifikované zvyšky
chát, kedže sa výskum nerozšíril v rámci areálu osady ale sústredil sa iba na teleso priekopy.
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Boli vykopané dve sondy (3x23,5 m) „Obr. 1“ priečne pretínajúce teleso priekopy. Údaje
o situovaní sond sa nezachovali. Podľa doterajších poznatkov sa na bádenských sídliskách
objavujú zväčša priekopy so špicatým alebo zaobleným dnom [4], no Podolie je plochým
dnom a takmer zvislými stenami priekop unikátne. Jedinou analógiou je sídlisko bádenskej
kultúry pri Uhreskom Borode v Kyčkove. Výplň priekop tvorilo množstvo črepov, zvieracích
kostí a drobné kamenné predmety ako aj vrstevnaté a prepálené spraše, uhlíky alebo
nepravidelné kopy balvanov z vápencov a pieskovcov. Podľa nálezovej situácie je možné
predpokladať, že priekopy boli zámerne zasypané ešte počas používania sídliska [5].
Cieľom geofyzikálneho prieskumu bolo pomocou magnetometrie vykonať plošné
vymapovanie sídliska, hlavne jeho vonkajšieho opevnenia, ako aj možných zvyškov ohnísk,
pecí a chát v jeho centre.

Obr. 1 Dve sondy vykopané počas archeologického prieskumu v roku 1963 [3].

Materiál a metódy
Na vymapovanie štruktúr ako sú priekopy, zbytky valov z opevnení alebo pecí je
z geofyzikálnych metód najvhodnejšia magnetometria. Magnetometrický prieskum je
postavený na kontraste magnetických vlastností (magnetizácia a magnetická susceptibilita)
medzi okolitým prostredím a našou oblasťou záujmu [6]. K zmenám magnetických vlastností
v prípade archeologických objektov dochádza buď vplyvom teploty presahujúcej Curieho
teplotu (vypalovanie keramiky, spalovanie mŕtvych a pod.) alebo vplyvom fermentácie za
prítomnosti anaeróbnych baktérií z rozkladajúceho sa organického materiálu. Ďalším
spôsobom, ako sa môže zvýšiť magnetický kontrast je navievanie spraší, ktoré majú zvýšenú
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koncentráciu oxidov železa. Keďže z archeologického výskumu vyplýva, že obranný val bol
budovaný z drevených kolov a priekopy boli už počas osídlenia priebežne zasypávané rôznym
odpadom, bol vysoký predpoklad zachytenia magnetickej anomálie vytvorenej degradáciou
organického materiálu.
Merania boli vykonané magnetometrom Ferrex DLG počas Letnej školy geofyziky
2012 v spolupráci s Christian-Albrechts-Universität Kiel. Magnetometer pozostával zo 6
vertikálnych sond umiestnených 0,5 m od seba. Merané boli paralélne profily o šírke 3 m vo
vytýčenej lokálnej sieti. Navigácia prebiehala zo základnej stanice Leica DGPS.

Výsledky a diskusia

Výsledky geofyzikálneho prieskumu sú najlepšie dokumentované na „Obr. 2“, ktorý
zachytáva tri rovnobežné, lineárne, poloblúkovité anomálie. Tie reprezentujú sústavu
obranných priekop a valu, ktoré tvorili ochranný prvok z vonkajšej strany osídlenia. Smerom
k paleo-Váhu bolo sídlisko otvorené. Dve prerušenia sú pravdepodobne vchody. Vo vnútri
sídliska je viacero silných anomálií, ktoré môžu byť záznamom o peciach či ohniskách, no tak
isto to môžu byť len recentné kusy železného odpadu. Celkové zhodnotenie však prináleží
archeológom.

Záver
Výsledky nášho výskumu pomohli spresniť poznatky o celkovej priestorovej stavbe
významnej archeologickej lokality eneolitickej bošáckej kultúry pri obci Podolie. Pomocou
magnetometrie bola vymapovaná obranná línia okolo sídliska, ako aj rôzne anomálie vo
vnútri. Ich ďalšie skúmanie je však záležitosťou archeológov.

Poďakovanie
Autori ďakujú grantovej agentúre APVV (grant č. APVV-0194-10) a VEGA (grant č.
1/0095/12).
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Obr. 2 Výsledok magnetického prieskumu na lokalite Podolie. Tmavou farbou sú vykreslené magnetické
anomálie zodpovedajúce systému obranných priekop. Svetlý cíp v JV časti je pozostatok ostrohy paleo-Váhu.
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Abstrakt
Povrchové vlastnosti dobre kryštalického syntetického goethitu a hematitu boli študované fyzikálnochemickými metódami (BET metóda, FT-IR, XRD, DTA-TGA). Štruktúra a povrchové vlastnosti sorbentu sú
jedným z aspektov sorpcie oxoaniónov na oxo-hydroxidy železa. Pri tepelnej úprave gothitu dochádza k jeho
premene na hematit, pričom táto transformácia výrazne ovplyvňuje povrchové vlastnosti. Táto premena zohráva
dôležitú úlohu pri mnohých procesoch prebiehajúcich v životnom prostredí. Merný povrch goethitu resp.
hematitu rastie so vzrastajúcou teplotou a dosahuje maximum 82,3 m2.g-1 pri 250 °C. Pri tejto teplote vzrástli
množstvá voľných sorpčných miest takmer o 200%, a preto ju považujeme za najvhodnejšiu pre transformáciu
goethitu na hematit z hľadiska sorpčných vlastností. Ďalšie vykonané analýzy potvrdzujú úplnu transformaciu
goethitu na hematit medzi teplotami 200-250°C a to vymiznutím absorpčných pásov pri ~800 a ~900 cm-1 na FTIR spektre a výrazný pokles hmotnosti medzi týmito teplotami, čo zodpovedá teplote dehydroxylácie.

Kľúčové slová: Fe oxo-hydroxidy; sorpcia; BET metóda; FT-IR; XRD; DTA-TGA

Úvod a formulácia cieľa
Oxo-hydroxidy železa sú bežné zlúčeniny, ktoré sú rozšírené v prírode a ľahko sa dajú
pripraviť v laboratóriách. Sú prítomné takmer vo všetkých zložkách životného prostredia:
atmosféra, pedosféra, biosféra, hydrosféra a litosféra a podieľajú sa na vzájomných vzťahov
medzi nimi. Oxo-hydroxidy železa môžu slúži ako modelové systémy pre štúdium
rozpúšťacích mechanizmov, adsorpcie iónov a molekúl, redukčných a katalytických reakcií
[1]. Medzi ďalšie charakteristiky Fe oxo-hydorxidov patrí, nízka rozpustnosť (= vysoká
stabilita), lesklá farba, čiastočná substitúcia Fe v štruktúre inými katiónmi (prevažne
hliníkom) a vysoký špecifický povrch, často >100 m2.g-1, ktorý z nich robí efektívny sorbent
pre množstvo rozpustných iónov, molekúl a plyny [2].
Medzi špecifickým povrchom oxo-hydroxidov a veľkosťou kryštálov existuje inverzný
vzťah. Veľké kryštály niektorých minerálov môžu mať špecifický povrch << 1 m2g-1. Veľkosť
kryštálov prírodných minerálov je vo veľkej miere ovplyvnená chemickými podmienkami
prostredia, ktorým boli vystavené počas ich vzniku. Špecifický povrch synteticky
pripravených oxidov závisí od metódy akou boli pripravené [1]. Pórovitosť sa vzťahuje na
množstvo a veľkosť pórov pevného telesa. Môže ovplyvňovať kinetiku sorpcie. Póry môžu
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mať rôznu veľkosť a tvar. Pórovitosť, veľkosť častíc a tým aj špecifický povrch oxohydroxidov železa vo veľkej miere závisí od prírodných podmienok za ktorých kryštály
vznikali. Napríklad vysoká rýchlosť rastu kryštálov pri nízkej teplote môže viesť k slabo
usporiadaným kryštálom so špecifickým povrchom väčším ako niekoľko stoviek m2.g-1. Nižší
špecifický povrch majú kryštály, ktoré rastú pri vyššej teplote a menšou rýchlosťou.
Syntetické metódy umožňujú ovplyvniť rast kryštálov a ich špecifický povrch vo veľkom
rozsahu a to zmenou faktorov ako sú: teplota, zdroj Fe (Fe(II), Fe(III)), alebo prítomnosť
iných iónov ako sú Al, Mn a Si [3]. Charakteristické pre oxo-hydroxidy železa je množstvo
rôznych premien medzi jednotlivými formami. Táto ich vlastnosť vyplýva z podobností v
štruktúre, pričom pri transformácii dochádza iba k preusporiadaniu katiónov a strate OH
skupín. Za vhodných podmienok môže byť takmer každý oxid zmenený na najmenej dva
ďalšie. Tieto premeny zohrávajú dôležitú úlohu pri mnohých procesoch prebiehajúcich v
životnom prostredí. Často ovplyvňujú mobilitu niektorých prvkov, a tým ich vplyv na životné
prostredie [4]. Goethit sa môže mechanizmom dehydroxilácie transformovať na hematit, a to
buď vplyvom ohrievania alebo mechanického tlaku (rovnica I) [5].
2α − FeOOH → α − Fe2O3 + H 2O

[I]

Premenu goethitu na hematit uľahčuje ich podobné aniónové usporiadanie v štruktúre. Toto
ostáva viac menej neporušené zatiaľ čo dochádza k strate vody a preusporiadaniu katiónov
[6]. V životnom prostredí dochádza k dôležitým interakciám na rozhraní pevná fáza-voda.
Povrchy minerálov sú schopné viazať ióny a tým regulovať ich bioprístupnosť, zadržiavanie,
uvoľnovanie či migráciu [7]. Procesy na fázovom rozhraní minerál-voda riadia rovnováhu v
systéme pevná látka-kvapalina. Vzhľadom na to, že ílové minerály a iné sedimentárne častice
sú obyčajne veľmi malé, ich špecifický povrch je veľký. Koncentrácie mnohých stopových
prvkov v potokoch, riekach a oceánoch nie sú do veľkej miery ovplyvňované zrážacími
reakcia a rozpúšťaním, ale práve adsorpciou a desorpciou prostredníctvom minerálov.
Cieľom práce je štúdium povrchových vlastností sorbentu, ktoré majú vplyv na rozsah sorpcie
mnohých prvkov v prírodnom prostredí. Získané výsledky môžu byť využité ako základné
informácie pri návrhu nových, resp. modifikácii existujúcich remediačných postupov
zameraných na odstránenie dôležitých anorganických polutantov s využitím prírodných, resp.
prírodne identických syntetických sorbentov.
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Materiál a metódy
Goethit bol pripravený metódou podľa Böhma [1]. Hematit bol získaný tepelnou
transformáciou goethitu (t=100-450°C) [1]. Pripravený goethit resp. hematit bol
charakterizovaný viacerými fyzikálno-chemickými metódami (BET metóda, FT-IR, XRD,
DTA-TGA)
Merný povrch goethitu resp. hematitu SBET bol stanovený metódou BET (analyzátor
ASAP 2400, Micromeritics) pomocou adsorpcie dusíka pri teplote kvapalného dusíka v
zmysle normy ISO 9277. Syntetizovaný goethit/hematit bol študovaný technikou FT-IR (FTIR
GENESIS (Mattson-Unicam)). Na overenie čistoty a štruktúry pripraveného goethitu/hematitu
bola použitá prášková XRD (difraktometer BRUKER D8 ADVANCE). Na meranie bolo
použité žiarenie Cu Kα. Zmeny fyzikálnych vlastností goethitu pri rôznych teplotách boli

sledované metódou DTA-TGA v rozsahu 20-800 °C (TA Instruments - SDT 2960
Simultaneous DSC-TGA).

Výsledky a diskusia
Merný povrch goethitu resp. hematitu SBET stanovený pomocou adsorpcie dusíka pri
teplote kvapalného dusíka sa zvyšuje so vzrastajúcou teplotou (má hodnotu 32,5 m2.g-1 pri
teplote 150 °C a 74,9 m2.g-1 pri teplote 200 °C). Maximum dosahuje pri teplote 250 °C a to
82,3 m2.g-1. Pri opätovnom zvýšení teploty dochádza k zníženiu špecifického povrchu a to až
na pôvodnú hodnotu (pri 300 °C na 51 m2.g-1 a pri 350 °C na 34,8 m2.g-1 ) (Obr. 1).
2
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Obr. 1 Merný povrch goethitu resp. hematitu SBET

Pre oxo-hydroxidy železa sa FT-IR spektroskopia používa na identifikáciu vzorky a
poskytuje informácie o morfológii kryštálov, stupeň kryštalinity a rozsahu substitúcie. Je tiež
využívaná na získanie informácií o charaktere povrchových komplexoch, povahe povrchových
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hydroxylových skupín a adsorbovanej vody [8]. Na FT-IR spektrách (Obr. 2) možno
pozorovať výrazné absorpčné pásy pri ~800 a ~900 cm-1 pri teplotách 150 °C a 200 °C, ktoré
prislúchajú funkčným skupinám –OH naviazaným na goethit. Pri 250 - 350 °C dochádza
k strate OH skupín z povrchu sorbentu mechanizmom dehydroxylácie (rovnica I), čo potvrdzuje
vymiznutie absorpčných pásov hydroxylu pri ~800 a ~900 cm-1 v FT-IR spektre.

Obr. 2 FT-IR spektrá poukazujúce na transformáciu goethitu na hematit počas zvyšovania teploty

Röntgenová (rtg.) prášková difrakcia patrí k najrozšírenejším metódam používaným na
identifikáciu a charakterizáciu nerudných materiálov, ako aj minerálov, ktoré sú s nimi nerozlučne
späté. Dobre kryštalizujúce minerály budú mať veľmi úzke a ostré piky, pričom minerály
kryštalizujúce horšie sa budú vyznačovať širšími a viac difúznimi píkmi. Na difraktogramoch
(Obr. 3) sú prítomné difrakčné maximá prislúchajúce kryštalickému goethitu pri 150 a 200 °C
a difrakčné maximá prislúchajúce kryštalickému hematitu pri 250-350 °C.

Obr. 3 XRD goethitu resp. hematitu modifikovaného pri rôznych teplotách

DTA-TGA záznam poskytuje informácie o zmene fyzikálnych vlastností oxo-hydroxidov
pri rôznych teplotách. Fe-oxidy obsahujúce vo svojej štruktúre OH skupiny, napríklad goethit
stráca hmotnosť v rozmedzí 250-400 ° C v procese dehydroxylácie. Čisté oxidy, ako je hematit
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neobsahujú OH v štruktúre. Zvyčajne obsahuje značné množstvo adsorbovanej vody, čo vedie
k poklesu hmotnosti medzi 100 a 200 °C [4]. Na zázname (Obr. 5) môžeme sledovať výrazný
pokles hmotnosti medzi teplotami 200 °C a 300 °C čo zodpovedá teplote dehydroxylácie a
premeny goethitu na hematit.

Obr. 4 Termická analýza (DTA-TGA) tepelne neupraveného goethitu

Hematit získaný ohrievaním pri nižších teplotách si zachováva ihlicovitú morfológiu
jeho predchodcu-goethitu [6]. 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 [6].
Záver
Zo získaných výsledkov možno urobiť nasledovné závary: zistený merný povrch je
32,5 m2.g-1 pri teplote 150 °C a 74,9 m2.g-1 pri teplote 200 °C, maximum dosahuje pri teplote
250 °C a to 82,3 m2.g-1. V rozhraní teplôt 300-350 °C dochádza k opätovnému zníženiu
špecifického povrchu a to až na pôvodnú hodnotu (51,0 m2.g-1 resp. 34,8 m2.g-1), čo je
spôsobené štrukturálnymi zmenami na povrchu sorbentu. Pri 200 °C dochádza k strate
hydroxylových skupín z povrchu sorbentu mechanizmom dehydroxylácie, čo potvrdzuje
vymiznutie absorpčných pásov hydroxylu pri ~800 a ~900 cm-1 v FT-IR spektre. Goethit sa pri
teplote 200-250 °C transformuje na hematit, čoho je dôkazom aj pokles hmotnosti sorbentu pri
tejto teplote na DTA-TGA zázname spôsobeným stratou molekúl vody. Na RTG záznamoch
možno vidieť difrakčné maximá prislúchajúce kryštalickému goethitu pri 150 a 200 °C a difrakčné
maximá prislúchajúce kryštalickému hematitu pri 250-350 °C.
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Fosílne nálezy cicavcov z jaskýň Šarkanova diera a Homološova diera
(Volovské vrchy, východné Slovensko)
Tomáš Čeklovský
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; ceklovsky@fns.uniba.sk

Abstrakt
Paleontologické nálezy sú pomerne časté aj na archeologických lokalitách Spiša. Patria k nim aj
jaskyne Homološova diera a Šarkanova diera, ktoré sa nachádzajú na území Volovských vrchov. Celkovo bolo
zoštudovaných 1 269 fosílnych elementov, patriacich najmä medveďom zo skupiny spelaeus. Rádiometrické
datovanie (14C) poskytlo kalibrovaný vek 44 850 BP, čo zodpovedá obdobiu posledného zaľadnenia
(pravdepodobne záver interštadiálu moershoofd). Tafonomická analýza preukázala prítomnosť postmortálnych
procesov, ako sú frakturácia, transport fosílnych zvyškov vo vodnom prostredí, ohrýzanie predátormi (hyeny?),
mangánové povlaky a patologické nálezy. Fosílne zvyšky medveďov z oboch jaskýň boli porovnané s nálezmi
z vybraných európskych pleistocénnych lokalít. Fosílne spoločenstvo medveďov z jaskyne Šarkanova diera, v
ktorom dominovali dospelé jedince, dopĺňajú nálezy leva jaskynného (Panthera spelaea), zajaca (Lepus sp.) a
pravdepodobne aj hyeny jaskynnej (cf. Crocuta crocuta spelaea).

Kľúčové slová: Šarkanova diera; Homološova diera; medveď jaskynný; tafonómia

Úvod a formulácia cieľa
Jaskynné medvede zo skupiny spelaeus sú známe z mnohých lokalít situovaných od
Španielska až k európskej časti Ruska. Na území Slovenska sa spomína viac ako 60 lokalít
s fosílnymi zvyškami medveďa jaskynného z vrchného pleistocénu [1]. Na archeologických
lokalitách Spiša sú paleontologické nálezy taktiež pomerne časté, no nevenovala sa im žiadna,
alebo len malá pozornosť. K najznámejším spišským archeologickým lokalitám, ktoré
poskytli aj veľké množstvo fosílnych nálezov z obdobia vrchného pleistocénu, patria
Šarkanova diera a Homološova diera.
Jaskyňa Šarkanova diera (obr. 1) sa nachádza v blízkosti obce Poráč. Lokalita
predstavuje inaktívnu puklinovú fluviokrasovú jaskyňu dlhú 177 m s vchodom ležiacim v
nadmorskej výške 690 m n. m. [2] vo svetlých triasových vápencoch. Jaskyňa je známa od
roku 1253 pod názvom „Petra Dupe“. V roku 1878 ju skúmal S. Roth spolu s A. Münnichom
a P. Scholzom. Rozlíšili holocénnu vrstvu s neolitickými nálezmi prevažne bukovohorskej
kultúry a podložnú pleistocénnu vrstvu s paleontologickými nálezmi. Popri kostiach medveďa
jaskynného, vlka a jeleňa našli aj kosti leva jaskynného [3]. Holocénne vrstvy obsahujú
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zvyšky kostí jeleňa, srnca a divej svine [4]. Archeologickým výskumom v marci 1975 v
porušených pleistocénnych sedimentoch zozbieral F. Javorský paleontologický materiál.
Tento materiál spolu s materiálom zozbieraným v roku 2008 v Archeologickej sieni (časť
jaskyne) boli spracované v roku 2010/2011.
Jaskyňa Homološova diera (obr. 1) sa nachádza v blízkosti obce Slovinky. Lokalita
predstavuje inaktívnu puklinovú fluviokrasovú jaskyňu dlhú 91 m s vchodom ležiacim v
nadmorskej výške 776 m n. m. [2] vo svetlých strednotriasových vápencoch. Jaskyňa je
pomenovaná po zbojníkovi Homoľošovi. Ako prvý jaskyňu skúmal z paleontologického
pohľadu J. Pokorný v roku 1935. Ďalšie fosílne zvyšky sa našli počas archeologického
výskumu v roku 1951 (J. Bárta) a v roku 2000 (M. Soják) [5]. Fosílie ležali priamo na
povrchu pleistocénnych vrstiev porušených amatérskymi výkopmi z roku 1970.

Obr. 1 Situovanie jaskýň v geomorfologickej časti Galmus na výseku mapy.
1. Šarkanova diera; 2. Homološova diera.

Z dôvodu vyplniť čiastočne medzeru v zooarcheologickom výskume nálezov fosílnych
cicavcov z jaskynných lokalít na území Slovenska vznikla táto práca, k hlavným cieľom
ktorej patrí:
1. morfometrická analýza fosílnych zvyškov stavovcov zo študovaných archeologických
lokalít;
2. základné tafonomické vyhodnotenie paleontologických nálezov stavovcov zo študovaných
archeologických lokalít;
3. porovnanie zisteného spoločenstva s nálezmi v Európe.
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Materiál a metódy
Pri spracovávaní študijného materiálu sa použilo niekoľko skupín metód:
1. morfometrická analýza – je metóda, pomocou ktorej môžeme na základe určenia
základných morfologických znakov a meraní zubov a osteologického materiálu vyjadriť obraz
o vnútrodruhovej alebo medzidruhovej variabilite;
2. tafonomická analýza - procesy a zákonitosti pôsobiace na zvyšky organizmu od smrti až do
okamihu jeho objavenia, resp. do chvíle, keď sa stáva predmetom vedeckého záujmu
(fragmentácia, ohrýzanie inými zvieratami, abrázia, sedimentácia, farba) [6];
3. rádiometrická analýza – je založená na procese rozpadu izotopov (metóda použitá v tejto
práci je rádiouhlíkové (rádiokarbónové) datovanie, ktoré je založené na polčase rozpadu
izotopu 14C).
Základná morfometrická terminológia vychádzala z práce Gonzálesa [7] a Withalma
[8], určovanie abrázie stoličiek z práce Stinerovej [9] a určovanie morfotypov premolárov z
práce Rabedera [10].
Zo skúmaných lokalít bolo spracovaných 1 269 fosílnych elementov. Zo Šarkanovej
diery patrí 1 048 vzoriek medveďom zo skupiny spelaeus (Ursus ex. gr. spelaeus) (tab. 1). Tri
kosti patria druhu Panthera spelaea, jedna kosť zajacovi (Lepus sp.) a jeden zub
pravdepodobne hyene jaskynnej (cf. Crocuta crocuta spelaea. Z Homološovej diery bolo
spracovaných 216 vzoriek patriace medveďom zo skupiny spelaeus.

Tab. 1 Počet elementov Ursus ex gr. spelaeus zo Šarkanovej diery.
Typ kosti/zuba

NISP

MNE

MNI

juvenilné

subadultné

dospelé

I2
I3
i2
i3
I/i (fr.)
C
c
C/c (fr.)
P4
p4
M1
M2
m1
m2
m3
m (fr.)
mandibula

2
10
2
4
1
9
9
16
1
1
4
2
4
7
10
1
23

2
10
2
4
1
9
9
11
1
1
4
2
4
7
10
1
17

2
5
1
3
1
8
7
3
1
1
3
1
2
4
7
1
7

1
1

1
?
?
1
-

1
10
2
2

1
3
1
8

9
9
1
1
2
4
7
8
1
9
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cranium (fr.)
atlas
axis
v. cervicales (3.-7.)
v. thoracicae
v. lumbales
v . caudales
vertebrae (fr.)
costae (fr.)
scapula
humerus
radius
ulna
carpus
metacarpus
pelvis
femur
tibia
fibula
calcaneus
astragauls
tarsus
metatarsus
metapódia (fr.)
články prstov
fragmenty

12
6
2
14
36
18
2
41
367
13
4
6
3
6
20
7
11
1
5
6
2
2
31
12
16
299

6
6
2
12
33
18
2
12
?
7
4
4
2
6
20
5
8
1
3
6
2
2
31
11
16
?

3
6
2
3
3
4
1
1
?
4
2
2
2
1
6
2
4
1
2
4
2
1
6
1
1
?

1
2
2
1
-

?
1
2
?
?

5
6
2
12
33
18
2
12
6
4
4
2
6
20
3
4
1
3
5
2
2
31
16

Výsledky a diskusia
Skúmané spoločenstvo zo Šarkanovej diery pozostáva z 1048 zvyškov medveďa
jaskynného. Patria najmä dospelým jedincom (~ 90 %) s dominanciou samcov (2:1) (obr. 2),
čo poukazuje na využívanie jaskyne počas zimných mesiacov prevažne samcami
a negravidnými samicami. Presné druhové určenie nálezov medveďov jaskynných nie je
možné, pretože nebola uskutočnená žiadna paleogenetická analýza, a iba dva nájdené
premoláre poukazujú skôr primitívne štádium. Na základe toho boli skúmané medvedie fosílie
zo Šarkanovej diery zaradené len k medveďom zo skupiny spelaeus (Ursus ex gr. spelaeus).
Rádiokarbónové datovanie v laboratóriu VERA vo Viedni pomocou AMS-datovania
poskytlo kalibrovaný vek medvedích kostí 44 850 BP (tab. 3). To poukazuje na skutočnosť,
že Šarkanova diera bola obývaná medveďmi jaskynnými počas stredného vislanu
(pravdepodobne v záverečnej fáze interštadiálu moershoofd).

Tab. 3 Výsledok rádiokarbónového datovania fosílií medveďa jaskynného zo Šarkanovej diery.
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Tafonomická analýza nálezov preukázala prítomnosť rôznych postmortálnych
procesov. Z fraktúr prevláda pozdĺžna (39%), špirálna (32%) a priečna nepravidelná (19%).
Na kostiach medveďa jaskynného sa našli aj stopy po ohrýzaní predátormi, stopy po vodnej
abrázii či kvapkajúcej vode a patologické nálezy (exostózy), ktoré sú dôkazom pôsobenia
biotických a abiotických tafonomických činiteľov v jaskyni.
Fosílne spoločenstvo z jaskyne Šarkanova diera dopĺňajú nálezy leva jaskynného
(Panthera spelaea), zajaca (Lepus sp.) a pravdepodobne aj hyeny jaskynnej (cf. Crocuta
crocuta spelaea).
Študované spoločenstvo z Homološovej diery pozostáva z 216 zvyškov medveďov
jaskynných, patriacich väčšinou dospelým jedincom (~ 90 %) s pomerom medzi pohlaviami
približne 1:1, čo poukazuje na využite jaskyne medveďmi počas zimných mesiacov podobne
ako v prípade Šarkanovej diery. Presné druhové určenie nálezov nie je možné kvôli veľkej
fragmentácii fosílneho záznamu, pričom sa neuskutočnila ani paleogenetická analýza. Z tohto
dôvodu sú skúmané nálezy medveďov jaskynných z Homološovej diery zaradené len
k medveďom zo skupiny spelaeus (Ursus ex gr. spelaeus) z obdobia posledného zaľadnenia.
Vzorky vykazujú rôzne typy fraktúr, z ktorých prevláda pozdĺžna (32%), priečna
nepravidelná (27%) a špirálna (23%). Na kostiach sa našli tiež stopy po hryzení, mangánové
povlaky a stopy po kvapkajúcej vode. Na vzorkách z Homološovej diery sa nenašli stopy po
ohladení, čo poukazuje na absenciu transportu vo vodnom prostredí.

Záver
Na základe analyzovaných morfometrických a tafonomických údajov bolo možné
interpretovať niekoľko paleobiologických informácií o predmetnej populácii. V skúmaných
medvedích paleopopuláciách z oboch lokalít prevládajú dospelé zvieratá. Vzorky vykazujú
stredne ťažké poškodenia spôsobené transportom vo vodnom prostredí (Šarkanova diera) aj
činnosťou biotických činiteľov (pravdepodobne hyeny). Okrem rozlámaných kostí
spôsobených hryzením hyen vzorky z predmetných lokalít vykazujú rôzne typy fraktúr, či
patologické stopy. Na desiatich kostiach z Homološovej diery boli pozorované mangánove
povlaky, ktoré sa prejavujú tmavým až čiernym sfarbením na povrchu vzoriek. Keďže na
vzorkách zo Šarkanovej diery nebola zistená prítomnosť mangánových povlakov, poukazuje
to na odlišný chemizmus sedimentov na oboch lokalitách. Medvedia dentícia a kosti boli
porovnané s materiálom z vybraných európskych pleistocénných lokalít. Porovnanie
zistených spoločenstiev z oboch lokalít s nálezmi v Európe potvrdili zaradenie týchto
medveďov do skupiny spelaeus, z obdobia posledného zaľadnenia.
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Využitie blízkej digitálnej fotogrametrie pri stanovení koeficienta drsnosti
puklín (JRC)
Tomáš Drotár
Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; tomas.drotar@gmail.com
Abstrakt
Práca sa zaoberá stanovením koeficienta drsnosti puklín (JRC) v skalnom odkryve v odreze Devínskej
cesty v Bratislave založenom na metóde digitálnej fotogrametrie a jej porovnaním s metódou stanovenia JRC
pomocou lineárneho profilometrovania. Hodnota JRC sa používa na stanovenie šmykovej pevnosti diskontinuít
v horninovom masíve. Prvou metódou stanovenia JRC bola metóda s vyžitím hrebeňového profilometra. Profily
drsnosti prekreslené na papier boli následne zdigitalizované. Druhou metódou bolo využitie princípu digitálnej
fotogrametrie, ktorou bol vytvorený 3D model povrchu pukliny zo štyroch digitálnych snímok, z ktorého boli
vytvorené profily drsnosti. Profily získané oboma metódami boli vizuálne porovnané so štandardnými profilmi.
Hodnota JRC získaná oboma metódami bola stanovená v rozmedzí 14 – 16. Štandardná odchýlka bola v rozpätí
pod 5 %, čo naznačuje prijateľnosť fotogrametrie na stanovenie JRC.

Kľúčové slová: digitálna fotogrametria; JRC; hrebeňový profilometer; Bratislava - zárez Devínskej cesty

Úvod a formulácia cieľa
Prítomnosť diskontinuít ovplyvňuje horninové masívy, po ktorých ľahšie nastáva
ušmyknutie [1]. Tým, že drsnosť puklín má veľký vplyv aj na výslednú pevnosť, tuhosť
a priepustnosť horninových masívov, vznikli snahy o vytvorenie kritérií na stanovenie
šmykovej pevnosti diskontinuít [2]. S vývojom šmykových kritérií zahŕňajúcich drsnosť
puklín vzišla potreba merania povrchov diskontinuít. Metódy merania drsnosti puklín možno
rozdeliť do dvoch skupín. Prvú tvoria kontaktné metódy [2, 3]. Druhou skupinou sú
bezkontaktné metódy merania drsnosti puklín [4].
Táto práca sa venuje metóde merania a porovnania drsnosti puklín, ktorou je použitie
hrebeňového profilometra s bezkontaktnou metódou blízkej digitálnej terestriálnej
fotogrametrie a zhodnoteniu aplikovateľnosti tejto metódy v praxi na príklade skalného
odkryvu v odreze Devínskej cesty v Bratislave.

METODICKÝ POSTUP
Za účelom porovnania metód stanovenia JRC bol vybraný odrez Devínskej cesty v
Bratislave, ktorý je lokalizovaný v juhozápadnej časti mestskej časti Bratislava IV Karlova
Ves v tesnej blízkosti pozemnej komunikácie smerujúcej do Devína (Obr. 1). Odkryv
horninového masívu na lokalite sa nachádza v hercýnskych granitoch kryštalinika Malých
Karpát.
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Obr. 1 Lokalizácia odrezu granitového masívu Devínskej cesty; a – hrebeňový profilometer; b – prekreslenie
profilu drsnosti na papier.

Prvým krokom bolo prenesenie profilov povrchu diskontinuity s využitím metódy
lineárneho profilometrovania, presnejšie hrebeňového profilometra (Obr. 1a, b), následná
digitalizácia profilov a vykreslenie grafov, ktoré boli použité na stanovenie JRC a neskoršie
porovnanie s profilmi digitálneho 3D modelu [5].
Ďalším krokom bolo využitie metódy blízkej digitálnej terestriálnej fotogrametrie.
Jedná sa o bezkontaktnú metódu zisťovania drsnosti puklín, ktorá využíva proces získania 3D
informácie z dvoch alebo viacerých 2D snímok rovnakej scény, zosnímaných z rôznych
pozícií (Obr. 2) [5, 6].

Obr. 2 Vytvorenie stereoskopického obrazu priesekovou fotogrametriou.
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Najpoužívanejšou metódou pre stanovenie JRC a určenie šmykovej pevnosti
nevyplnených a nezvetraných diskontinuít v skalných masívoch je empirická metóda BartonChoubey [2]. Výsledný vzorec pre určenie šmykovej pevnosti diskontinuity (τ) pri danom
normálovom napätí (σn) má tvar:
[I.]

τ = σn . tan [φb + JRC.log10(JCS/ σn)]

Vzorec sa skladá z troch indexových parametrov JRC – koeficient drsnosti puklín (
Joint Roughness Coefficient), JCS – pevnosť povrchu pukliny v tlaku (Joint Wall
Compressive Strenght) a Φb – základný uhol vnútorného trenia (basic friction angle).
Koeficient drsnosti puklín JRC je parameter zhodnosti krivky profilu drsnosti s desiatimi
referenčnými krivkami podľa Barton & Choubey [2, 5]. Referenčné krivky boli stanovené na
základe laboratórnych vzoriek, preto je potrebné uvažovať s faktom, že v teréne môže byť
dĺžka povrchu diskontinuity až niekoľko metrov a hodnota JRC musí byť určená pre jej celú
dĺžku.
Posledným

krokom

bolo

vytvorenie

3D

modelu

povrchu

vo

fotogrametrických programoch PhotoModeler Scanner (ďalej PMSc) a VRMesh. Digitálne
snímky potrebné na vytvorenie 3D modelu povrchu diskontinuity boli vytvorené digitálnym
fotoaparátom Canon PowerShot A590 IS s rozlíšením 8 megapixelov, ktorý bol predtým
kalibrovaný v programe PMSc [5]. Na stenu bolo pred vyhotovením snímok pripevnených 15
fotogrametrických terčíkov (coded targets) zoradených v 4 pásoch (Obr. 3a), ktoré zrýchlili a
skvalitnili proces

tvorby mračna bodov. Orientácia snímok bola v súlade s princípmi

stereofotogrametrie, teda bol docielený stereoskopický pohľad (Obr. 2).

Obr. 3 Originálna digitálna snímka povrchu diskontinuity: a – s pripevnenými kódovými terčíkmi; b – 3D model
povrchu v riežkovom zobrazení; c – tieňovaný povrch; d – povrch potiahnutý textúrou.

1100

GEOLÓGIA

Zo štyroch digitálnych snímok bol vyhotovený 3D model povrchu diskontinuity v
programe PMSc. Týmto spôsobom sa vytvorila bodová sieťka (PointMesh) pozostávajúca z
361 513 bodov a 721 061 trojuholníkov. Povrch bol vykreslený v štyroch zobrazeniach ako
tieňovaný povrch (Obr. 3c), mriežku zobrazujúcu hrany trojuholníkov (Obr. 3b), ako
jednotlivé body, alebo ako textúrou potiahnutý povrch z pôvodných snímok (Obr. 3d).
Program PMSc nedokázal vytvoriť profil (rez) povrchu, a preto bolo potrebné exportovať
mračno bodov do programu VRMesh na vytvorenie jednotlivých profilov povrchu, ktoré boli
následne vynesené do grafov za účelom vizuálneho porovnania [5].

Výsledky a diskusia
Po spracovaní oboch metód bol stanovený výsledný koeficient drsnosti puklín JRC =
14–16 vizuálnym porovnaním s referenčnými profilmi drsnosti [2]. Treba brať do úvahy, že
dĺžka rezov nie je totožná, pretože štandardné rezy majú dĺžku 10 cm a výsledné rezy majú
dĺžku 15 cm. Avšak, na zmenu hodnôt takýto rozdiel nemá vplyv a vizuálne porovnanie je
dostačujúce. Z porovnania kriviek vyhotovených oboma metódami (Obr. 4) vyplýva, že
jednotlivé krivky sú si do veľkej miery podobné, s rovnakými maximami a minimami. Treba
podotknúť, že napriek označeniu začiatkov a koncov profilov v teréne, nebolo celkom možné
s milimetrovou presnosťou umiestniť rezy 3D modelu povrchu diskontinuity do rovnakých
miest a to aj z dôvodu deformácie textúry snímky pri naložení na 3D model. Napriek tomu
možno konštatovať, že metóda digitálnej fotogrametrie vizuálne poskytuje dostatočne presné
profily drsnosti puklín aj s fotoaparátom nižšej triedy a pre účely stanovenia koeficienta
drsnosti puklín (JRC) plne postačuje.

Obr. 4 Porovnanie kriviek drsnosti povrchu získaných fotogrametrickou metódou (A) a metódou lineárneho
profilometrovania (B), s krivkou vzájomných rozdielov (C) pre profil 16-17.
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Pre potreby štatistickej analýzy výsledkov (priemerná hodnota rozdielu, štandardná
odchýlka rozdielu, minimum a maximum rozdielu a medián rozdielu) obidvoch metód boli
krivkami drsnosti preložené regresné priamky a krivky boli rotované tak, aby mali
horizontálny priebeh. Vzájomným odčítaním kriviek bola dosiahnutá rozdielová krivka C
(Obr. 4).
Zo získaných rozdielov boli stanovené základné štatistické parametre pre profil 16-17,
pričom štandardná odchýlka bola 0,422 mm pre profil pri amplitúde drsnosti povrchu 9,5 mm,
čo predstavuje 4,4 %-tný podiel. Možno skonštatovať, že odchýlky boli menšie ako 5 %
z celkovej amplitúdy drsnosti povrchu pukliny, čo je plne postačujúce vzhľadom na i tak
subjektívny charakter určovania JRC [7].
Pri podrobnejšom pohľade na krivku získanú lineárnym profilometrovaním v detaile
obr. 4 – krivka B, sú zrejmé nerovnosti spôsobené krokom vzorkovania povrchu pri použití
hrebeňového profilometra, ktorého ihlice majú šírku 0,5 mm, takže po prekreslení na papier
vzniká typické “zúbkovanie“ profilu.
Z toho vyplýva aj fakt, že pri digitalizácii nemá zmenšovanie kroku vzorkovania pod
hodnotu 0,5 mm zmysel. K rovnakému záveru prišli aj Tatone & Grasseli [8]. Opísaná
skutočnosť je jednou z nevýhod použitia hrebeňového profilometra. Na druhej strane, pri
tvorbe 3D povrchu diskontinuity z mračna bodov získaných digitálnou fotogrametriou
dochádza k interpolácii medzi bodmi pri ich spájaní do mriežky, čo má za následok prílišné
vyhladenie krivky (Obr. 4 – krivka A). Ako už bolo spomenuté vyššie, koeficient JRC je do
veľkej miery subjektívnym parametrom, závisiacim od porovnania profilu drsnosti s
referenčnými profilmi podľa Bartona & Choubeyho [2].
Hlavná výhoda metódy digitálnej fotogrametrie je v skrátení času potrebného na zber
údajov, ktorý predstavuje len dobu potrebnú na realizáciu fotografických snímok spoločne
s možnosťou vytvorenia 3D modelu povrchu diskontinuity na väčších plochách a aj vo
fyzicky nedostupných miestach.

Záver
Stanovenie koeficienta drsnosti puklín (JRC) je najviac používanou metódou získania
informácií o nerovnosti povrchu diskontinuít, ktoré vstupujú do výpočtu šmykovej pevnosti
puklín. Šmyková pevnosť na pukline je rozhodujúcim parametrom pri výpočte stability
prirodzených alebo umelých svahov skalných masívov. Vstupuje ako kľúčový parameter pri
modelovaní a rôznych výpočtoch v mechanike skalných hornín a taktiež pri klasifikačnom
hodnotení horninových masívov pre realizáciu podzemných diel.
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Cieľom realizovanej práce bolo overiť možnosť stanovenia koeficienta drsnosti puklín
JRC na základe spracovania digitálnych stereosnímok zhotovených digitálnym fotoaparátom
nižšej triedy a zároveň porovnať výsledky s klasickou metódou určovania pomocou
lineárneho profilometrovania. Ako typová lokalita bol zvolený skalný odkryv v odreze
Devínskej cesty pozostávajúcom z granitu až granodioritu kryštalinika Malých Karpát. Na
vybranej

diskontinuite

boli

vyznačené

miesta

vzorkovacích

profilov

a lineárnym

profilometrovaním boli zostrojené krivky drsnosti na štyroch miestach. Tieto boli po
zdigitalizovaní vynesené do grafov na porovnanie.
Zo štyroch digitálnych snímok bol zhotovený 3D model povrchu diskontinuity a
v označených miestach, totožných s miestami vzorkovania lineárnym profilometrovaním boli
vytvorené rezy. Tieto boli navzájom porovnané vizuálne a pri profile 22-23 aj štatisticky.
Hodnota JRC pri vizuálnom porovnaní so štandardnými rezmi bola stanovená na 14-16. Z
výsledkov možno konštatovať, že vzhľadom na fakt, že štandardná odchýlka rozdielov medzi
profilmi drsnosti zhotovenými profilometrovaním a fotogrametricky tvorila menej ako 5 % z
celkovej amplitúdy drsnosti, je fotogrametricky zhotovený profil drsnosti plne akceptovateľný
ako dostatočne dôveryhodný spôsob stanovenia koeficienta drsnosti pukliny (JRC).
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Trofická štruktúra spoločenstva mäkkýšov vrchného bádenu z vrtov v okolí
Rohožníka (Viedenská panva)
Tomáš Fuksi

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská
dolina, Pavilón G, 84215 Bratislava, dragovitvlkina@gmail.com

Abstrakt
Fauna mäkkýšov nachádzajúcich sa vo vrtoch vyhotovených na lokalite Rohožník, v oblasti Viedenskej
panvy obsahovala 50 druhov ulitníkov, lastúrnikov, klovitovcov a chitónov. Podarilo sa určiť aj 27 rôznych
rodov, ktoré však vzhľadom na stav zachovania nebolo možné určiť druhovo. Vo vyzretom spoločenstve
mäkkýšov boli identifikované mäkkýše s rôznym typom potravinových stratégií: filtrátory (Scaphopoda,
Bivalvia), herbivory (časť Gastropoda, Polyplacophora) a najvyššie z hľadiska potravinového reťazca mäkkýšov
stáli dravé ulitníky. Dravé mäkkýše vo viacerých prípadoch vykazujú známky kanibalizmu. Študovaná fauna
predstavuje typické spoločenstvo plytkého mora litorálnej oblasti s nepravidelne sa striedajúcimi polohami
morského a brakického sedimentačného paleoprostredia, ktoré sú smerom do nadložia častejšie. Uvedené
zloženie meiofauny a zastúpenie trofických skupín poukazuje na prevažne bahnité dno, zarastené riasami,
zaznamenané sú však i piesčité časti.

Kľúčové slová: Rohožník, vrty, mäkkýše (ulitníky, lastúrniky), báden

Úvod a formulácia cieľa
V depozite Slovenského národného múzea sa nachádzajú nespracované zbery
mäkkýšov z vrtov v oblasti Rohožníka, pochádzajúce zo zberov prof. J. Švagrovského. Na
požiadanie kurátora zbierok bezstavovcov som začal spracovávať uvedený materiál.
Štandardným prístupom k metodike spracovania taxonómie ako aj k interpretáciám som sa
snažil dosiahnuť verifikovateľné výsledky. Počas mojej práce som sa stretol s viacerými
nezrovnalosťami v systéme i so zaujímavosťami vo fosílnom zachovaní životných prejavov
mäkkýšov. Materiál bol dostatočne bohatý a dobre zachovaný, jeho štúdiom vznikla bohatá
a ďalej použiteľná databáza údajov. Údaje boli štatisticky spracované použitím štatistických
programov s dôrazom na dosiahnutie hodnoverných výsledkov. V závere práce uvádzam na
základe výsledkov analýz paleoekologickú interpretáciu prostredia. Pri ekologickej
interpretácii som prihliadal aj na životné nároky a prejavy súčasných mäkkýšov.

Materiál a metódy
V práci bol spracovávaný materiál uložený v depozite Slovenského národného múzea
v Bratislave. Tento materiál pochádza z vrtov vykonávaných v okolí obce Rohožník v roku
1963 [1]. Obsahy vrtných jadier boli už laboratórne spracované – vyplavené na sitách
s priemerom oka 1mm.
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Jednotlivé taxóny boli určované na základe morfologických znakov [2] a zaradené do
systému v zmysle [3]. Určeným jedincom boli pridelené inventárne čísla, boli zaradené do
databázy SNM, ako aj do databázy autora. Na základe údajov v databáze boli pre každú
vzorku vyhodnocované: diverzita podľa Simpsovnho indexu [4], dominančné diagramy a
pomer herbivorné a dravé mäkkýše. Pri jednotlivých schránkach boli za účelom zistenia
vekovej skladby populácie merané nasledovné rozmery: výška schránky u ulitníkov
a dĺžkovo-šírkový index na schránkach lastúrnikov. Pri interpretácii paleoprostredia bola
interpolovaná vzájomná poloha a hĺbka vrtov, prevedená na nadmorskú výšku. Interpretácia
životných nárokov mäkkýšov vyplýva z aktuoekologických a paleoekologických prác [5].

Výsledky a diskusia
Sedimenty vrchného bádenu sú tvorené ílmi a piesčitými ílmi s rôznou prímesou
vápnika. V hlavnej miere sú tu zastúpené íly, ostatné vrstvy tvoria polohy piesčitých
sedimentov s priemernou hrúbkou 0,47 m. V nadloží neogénnych sedimentov sú kvartérne
pokryvné sedimenty. Úložné pomery na lokalite sú jednoduché, sedimenty sú generálne
uložené v smere východ-západ so sklonom na sever až severozápad [1].
Spoločenstvo mäkkýšov dosahuje najväčšiu diverzitu v hĺbke vrtu IG-III 20-23
metrov, v hĺbke 5-6 metrov vo vrte V-126A a vo vrte V-136 v hĺbke 3-12 metrov. Vo vrte V126A sú zaznamenané nálezy mäkkýšov v hĺbke od 2 do 8 metrov a potom ešte jeden výskyt
v hĺbke 15-16 metrov. Vrt 136 dosiahol 35 metrov, neobsahuje vzorky z hĺbok 13-14 metrov
a 28-32 metrov. Vrt IG-III je v rozpätí 5-33 metrov, bez úseku 11 - 13 m, 15 - 19 m a 23 - 31
metrov. Vrt V-33 dosahuje hĺbku 28 metrov, najbohatšie výskyty fosílnej malakofauny sú
identifikované v hĺbke 27 – 28 metrov. Z vrtu V-33A sú záznamy v rozpätí 0 - 29 metrov,
najbohatšie fosiliferné vrstvy sú v hĺbke 14 - 17 metrov. Vo vrtoch 33 a 33A neboli
vynechané žiadne úseky.
Vo vrte V-126A je najviac zastúpeným druhom Turritella erronea (16%). Ďalšími
pomerne častými druhmi sú Diloma orientalis (14%), Cardites partschi (13,2%), Euspira
catena helicina (13,9%) a Nucula nucleus (13,2%).
Vo vrte V-136 sa najhojnejšie vyskytuje druh Corbula (Variocorbula) gibba (28%) a
Cardites partschi (22%). Nucula nucleus sa v tomto vrte vyskytuje tiež pomerne hojne
(5,3%). Často sa vyskytujú aj Acanthocardia turonica (2,3%), Cerhitium procrenatum
(3,8%), Corbula (Caryocorbula) carinata (3%) a Turritella (Eichwaldela) bicarinata (2,2%).
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Najčastejšie zastúpený druh vo vrte V-33 je Cardites partshi (20,3%). Nasleduje
Chama graphoides s viac ako 9%. Ďalšími, pomerne hojne zastúpenými druhmi sú Turritella
sp., Lucinoma borealis, Ostrea sp. a Nucula sp..
Najfosílifernejším vrtom je V-33A. Tu sú najviac zastúpené druhy Turritella erronea
s viac ako 26% a Ostrea sp. (viac ako 13%). Hojné sú ešte Cardites sp, Cerithopsis sp
a Euspira catena helicina. Menej zastúpené sú Acteocina, Acanthocardia, Cerithium
procrenatum a Lucinoma borealis. Ostatné druhy sú zastúpené menej ako jedným percentom.
Vo vrte IG-III dominuje Alaba costellata anomala (12%), Nucula nucleus a
Calliostoma trigona (viac ako 9%),Alvania curta, Anadara turonica, Laevicardium digdense,
Nassarius illovensis, Parvilucina dentata (viac ako 4%). Vo vrte sú zastúpené ešte druhy
Amalda glandiformis, Cardites partschi, Clithon pictus, Vermetus intorsus, Cerithium bronni,
C. procrenatum, Conus dujardini, Euspira catena helicina, Neopycnodonte navicularis,
Turritella erronea.
V porovnaní s nálezmi publikovanými v starších prácach, kde nie sú uvádzané nálezy
zástupcov triedy Polyplacophora a Scaphopoda [6, 7, 8] majú študované vzorky z vrtov
vyššiu diverzitu mäkkýšov. Neuvádzaný druh Neopycnodonte navicularis sa v študovaných
výplavoch zriedkavo vyskytuje. Cubitostrea digitalina prítomná vo vrte IG-III je uvádzaná
ako vzácna [6], no v tomto vrte sú jej zástupcovia a ich úlomky pomerne hojné. Druh Chama
gryphoides je uvádzaný ako bežný [6] , čo korešponduje s výsledkami výskumu. Lastúrniky
rodu Glossus humanus sú uvádzané ako bežné [6] a vo vrtoch V-136 a IG-III sú hojne
zastúpené nenachádzajú sa v materiáli z vrtu V-126A.

Obr.1 Frekvencia výskytu rodov mäkkýšov vo vrtoch z okolia Rohožníka.

Frekvencia výskytu (Obr.1) v pomere s veľkosťou schránok vykazuje normálne
priebehy kriviek. Dá sa vysledovať trend narastajúci k veľkosti schránky v rozpätí 2-5
centimetrov s poklesom k väčším telesným rozmerom a vyššiemu veku populácie.
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Tab. 1 Frekvencia výskytu schránok mäkkýšov

V materiáli z vrtov okolia lokality Rohožník bolo zistené veľké množstvo schránok
mäkkýšov napadnutých dravcami. Podľa charakteru otvorov na ulitách a lastúrach predátormi
boli prevažne draví zástupcovia čeľade Naticidae. Ako dravé druhy sa uvádzajú Euspira
catena (helicina), Natica , ktorých stopy (ichnofosílie) nesú názov Oichnus paraboloides [7].
Schránky poškodené vŕtavou činnosťou patria najmä rodom Cerhitium, Corbula, Diloma,
Nassarianus, Polinices a Turitella. Výskyty jedincov napadnutých dravcami sú vo vrtoch
korelované s výskytmi dravcov, najmä druhu Euspira. Vo vrte V-33 sa nachádzajú
zástupcovia dravých gastropódov, avšak stopy po ich činnosti nie sú prítomné. Pomery
herbivorných a dravých mäkkýšov sú najvyššie vo vrte V-33, kde na jedného dravca pripadá
cca 38 herbivorov. Vo vrte IG-III je to 22 herbivorov na jedného dravca, vo vrte V-33A je 14
a V-126A je len 5(Obr. 2).
Porovnanie obsahu mäkkýšov v rôznych hĺbkach umožňuje interpretovať vývoj
paleoprostredia v čase. Výskyty stenohalinného rodu Dentalim novencostatum, [5] vo vrtoch
126A a 136 na hĺbku 5-6 metrov umožňujú v tomto horizonte interpretovať normálnu salinitu.
Všetky tu prítomné druhy žijú v moriach s piesčitým až bahnitým dnom, s výnimkou
chitónov, ktoré žijú na pevnom podklade.
Pokiaľ sledujeme výskyt euryhalinných a stenohalinných druhov, tak po interpolácii
vzhľadom na nadmorskú výšku vrtov IG-III, V-136, V-126A a V-33A sa v nadmorskej výške
200 metrov nachádza približne 1 meter hrubá, súvislá vrstva usadenín brakického prostredia,
zaznamenaná vo všetkých štyroch vrtoch (viď Obr.2). Vo vrte V-33, ktorý leží
v bezprostrednej blízkosti vrtov IG-III a V-33A, sa v tejto nadmorskej výške nenachádza
žiadna brakická fauna. Poloha brakických sedimentov zachytených vrtmi V-136 a V-126A sa
nachádza ešte v nadmorskej výške 214 až 211 metrov nad morom. Vo vrte V-33 sa objavuje
ďalšia poloha s brakickou faunou v hĺbke 17-18 metrov, čo korešponduje s podobnou polohou
vo vrte IG-III, v hĺbke 18-19 metrov. Po interpolácii sa táto vrstva nachádza v nadmorskej
výške 193 metrov nad morom. Vo vrte V-33A nachádzajúcom sa geograficky medzi týmito
dvoma vrtmi, bola brakická fauna identifikovaná v nadmorskej výške 193-189 metrov nad
morom. V hĺbke 26-28 metrov (182m n m.) sa nachádza daľšia poloha brakickej fauny. Ďalšie
výskyty brakickej fauny vo vrtoch sa zdajú byť lokálne, zaznamenané vždy v rozdielnom vrte
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a hĺbke, a budú spôsobené pravdepodobne topografiou morského dna a rôznorodosťou
prúdenia.

Obr.2 Polohy s výskytom brakickej(svetlo sivá) a morskej fauny(tmavo sivá), koláčové diagramy predstavujú
pomer dravých (tmavé) k herbivorným mäkkýšom (svetlé) v miestach ich výskytu (hrúbka šípky= hrúbka vrstvy)

Spoločenstvo mäkkýšov delíme podľa spôsobu života na málo pohyblivý bentos
(chitóny, väčšina lastúrnikov), pohyblivý bentos (cca10%), druhy zahrabávajúce sa do
sedimentu (cca 40%) a sesílny bentos (45%). V študovanom spoločenstve výrazne prevládali
druhy sesílne a druhy zahrabajúce sa do sedimentu. Z pohľadu trofického sa dá nájdené
spoločenstvo rozdeliť na filtrátory (Dentalium novencostatum, Nucula nucleus,...) a herbivory
(Cerithium, Jujubinus), ktorých bolo cca 85% a dravce (Euspira catena helicina, Natica
multipunctata, Natica sp.), ktorých bolo cca 15% (Obr. 2).

Záver
V predloženej práci bola spracovaná fauna mäkkýšov z vrtov V-126A, V- 136, IG-III,
V-33A a V-33 v Rohožníku. V revidovanom materiáli z vybraných vrtov z Rohožníka bolo
určených takmer 1400 jedincov. Najvyššia diverzita a abundancia fosílnych mäkkýšov bola
zaznamenaná vo vrte V-33A s 386 jedincami. V skúmanom materiáli som určil 50 druhov
ulitníkov, lastúrnikov, klovitovcov a chitónov, ako aj 27 rôznych rodov, ktoré doposiaľ ostali
v otvorenej klasifikácii.
Frekvencia výskytov rôznych veľkostí schránok poukazuje na ustálené spoločenstvo
stabilných ekologických podmienok. V spoločenstve boli identifikované mäkkýše s rôznym
typom potravinových stratégií: filtrátory (Scaphopoda, Bivalvia), herbivory (časť Gastropoda,
Chiton) a najvyššie z hľadiska potravinového reťazca mäkkýšov stáli dravé ulitníky. Dravé
mäkkýše vo viacerých prípadoch vykazujú známky kanibalizmu. Zastúpenie jednotlivých
trofických skupín potvrdzuje tézu o bahnitom dne pravdepodobne porastenom riasami.
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Na základe zistenej fauny interpretujeme sedimentačné podmienky ako podmienky
plytkého mora litorálnej oblasti s nepravidelne sa striedajúcimi polohami morskej a brakickej
sedimentácie. V nadmorskej výške 200 metrov sa nachádza asi 1 meter hrubá súvislá vrstva
brakických usadenín zaznamenaná v štyroch vrtoch, ktorá smerom na východ vykliňuje.
Súvislejšie polohy brakických sedimentov (V-136 a V-126A) sa nachádzajú aj v nadmorskej
výške 214 až 211 metrov nad morom, v nadmorskej výške 193 až 189 metrov (V-33, V-33A
a IG-III), pričom túto hrúbku dosahuje len vo vrte V-33A. Ostatné výskyty brakickej fauny vo
vrtoch sú pravdepodobne lokálne, vyskytujú sa v malých telesách šošovkovitého charakteru.
Polohy brakických sedimentov sú smerom do nadložia hrubšie a častejšie, čo by mohlo
znamenať vysladzovanie sedimentačného priestoru. Na základe životnej pozície a trofických
nárokov prevládajúcej skupiny mäkkýšov dno interpretujeme ako prevažne bahnité, miestami
i piesčité. Morfologické znaky schránok umožňujú záver, že prostredie bolo kľudné bez
väčších dynamických vplyvov.
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Abstrakt
2D integrované geofyzikálne modelovanie, ktoré kombinuje súčasne interpretáciu tepelného toku,
geoidu, tiažových dát a topografie, bolo použité na výpočet modelov litosféry v karpatsko-panónskej oblasti.
Takýto prístup umožňuje presnejšiu interpretáciu geofyzikálnych polí ako interpretácia každého geofyzikálneho
poľa zvlášť. V tomto článku sú prezentované dva výsledné 2D integrované geofyzikálne modely litosféry
zahrňujúce oblasti od Jadranského a Egejského mora až do oblasti Európskej platformy. Modely poskytujú
distribúciu hustoty v litosfére, ako aj hĺbku hlavných diskontinuít v nej.

Kľúčové slová: Integrované modelovanie, karpatsko-panónska oblasť, hustota, geoid, tepelný tok, topografia

Úvod a formulácia cieľa
Karpatsko-panónsky región ponúka vynikajúcu príležitosť pre štúdium interakcie
astenosférických a litosférických procesov, ich vzájomnej závislosti počas orogénnej činnosti,
vývoja sopečného oblúku, čelnej predhlbne a zaoblúkovej panvy. Karpatský oblúk tvoria
Západne, Východne a Južné Karpaty, tiahne sa do vzdialenosti takmer 1500 km a tvorí oblúk
viac ako 240 stupňov. Tento región je unikátny príklad stále aktívnej kontinentálnej kolízie
medzi mikroplatňami Alcapa a Tisza-Dacia a Európskou platformou [1].
V Karpatsko-panónskej oblasti bolo na prieskum stavby a zloženia litosféry použitých
množstvo geofyzikálnych metód, z nich najdôležitejšie sú seizmické (refrakčná a reflexná
seizmika) a seizmologické [2], gravimetrické, magnetotelurické [3], geotermické a
magnetometrické metódy [4]. Napriek použitiu viacerých geofyzikálnych metód, výsledky
boli použité jednotlivo. Takto došlo k viacerým interpretáciám geofyzikálnych polí, ktoré
ukázali niekoľko rozdielov a teda aj problémov, ktoré tým vznikli [5].
Cieľom tejto práce je prezentovať výsledky interpretácie geofyzikálnych polí v
karpatsko-panónskej oblasti použitím metódy 2D integrovaného geofyzikálneho modelovania,
a tým obohatiť poznatky o litosfére v tomto regióne.
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Materiál a metódy
2D integrované geofyzikálne modelovanie je metóda, ktorá v sebe spája spoločnú
interpretáciu a analýzu tiažového poľa, geoidu, teplotného poľa a topografie [6]. Interpretácia
viacerých geofyzikálnych polí súčasne znižuje viacznačnosť riešenia, a teda eliminuje
niektoré nedostatky separátnej interpretácie geofyzikálnych dát. Za pomoci tejto metódy je
možné určiť teplotnú a hustotnú distribúciu v litosfére a vypočítať jej hrúbku.
Termálnu štruktúru litosféry je možné určiť z meraní a následnej interpretácie
povrchovej hustoty tepelného toku (qL), zo známych hodnôt tepelnej produkcie (A) a tepelnej
vodivosti (λ) pre sedimenty, vrchnú kôru, spodnú kôru a litosférický plášť. Hlavným
problémom pri týchto výpočtoch je veľmi veľká nepresnosť nameraných dát povrchového
tepelného toku, predovšetkým v kontinentálnych oblastiach [7]. Ďalší problém je, že presná
distribúcia tepelnej produkcie a teplotnej vodivosti s hĺbkou nie je známa. Z uvedených
dôvodov je modelovanie litosféry iba na základe geotermálnych údajov veľmi nepresné až
špekulatívne.

Obr. 1 Dátový súbor použitý v práci - A. tepelný tok; B. free air; C. geoid; D. topografia

Integrácia gravimetrických meraní a topografie výrazným spôsobom napomáha k
spresneniu termálnych modelov litosféry, pretože tieto údaje poskytujú ďalšie informácie o
stavbe a hrúbke litosféry, a tým znižujú viacznačnosť riešenia danej úlohy. Takmer vždy sú
gravimetrické údaje interpretované spolu s údajmi seizmickými, čím poskytujú pomerne
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dobré informácie o kôrovej hustotnej distribúcii. Ak poznáme kôrovú hustotnú distribúciu a
využijeme lokálnu izostatickú kompenzáciu hmôt v litosfére, môžeme vypočítať absolútnu
topografiu, ktorá tiež závisí od zmeny hrúbky litosferického plášťa. Konečným cieľom tejto
metódy je definovať model hrúbky termálnej litosféry [1].
V tejto práci sú prezentované dva 2D integrované geofyzikálne modely litosféry
v karpatsko-panónskej oblasti. Hodnoty tepelného toku (Obr. 1A), z ktorých je zostavená
mapa, sú prevzaté z Pollackovej databázy [8]. Hodnoty anomálií na voľný vzduch (Obr. 1B)
boli prevzaté z databázy TOPEX-2min. Hodnoty anomálií geoidu (obr. 1C) boli prevzaté z
databázy EGM2008 [9]. Hodnoty topografie (Obr. 1D) boli prevzaté z databázy ETOPO 1
[10]. Profil A (Obr. 2) má svoj začiatok na východnej strane východných Karpát v ich
strednej

Obr. 2 Výsledný model – Profil A

časti a pokračuje ďalej na juh cez Transylvánsku panvu, Južné Karpaty, moezijskú platformu,
Balkanidy, Srednogorie, Rodopy a končí v Egejskom mori zhruba 100 km od pobrežia
Grécka, jeho dĺžka 830 km. Profil B (Obr. 3), je dlhý viac ako 1220 km, začína neďaleko
talianskeho pobrežia v Jadranskom mori a prechádza cez Dinaridy, panónsku panvu,
Apuseny, transylvánsku panvu, Východné Karpaty, ich flyšové pásmo a čelnú predhlbeň, a
končí na území Moldavska v európskej platforme.
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Obr. 3 Výsledný model – Profil B

Výsledky a diskusia
2D profily predstavené v tomto článku poskytujú vylepšený odhad distribúcie hustoty
v litosfére, hĺbku Moho diskontinuity a rozhranie litosféra – astenosféra. Hrúbka litosféry sa
mení od maximálnych hodnôt 240 km, ktoré sú dosiahnuté v oblasti Východných Karpát,
pokračuje hodnotami okolo 180 km pod Južnými Karpatami a Dinaridmi, 150 km v oblasti
moezijskej platformy a Jadranského mora, 110 km v Transylvánskej panve, 100 km
v Egejskom mori, a okolo 80 km v Panónskej panve.
V našom modeli, v ktorom sme dosiahli najlepšiu zhodu nameraných kriviek
s krivkami namodelovanými, moezijská platforma je charakterizovaná vyššími hustotami
kôry, čo je typické pre kratonické staré kôry, okolité jednotky sú o mnoho mladšie a preto
nedosahujú tak vysoké hodnoty hustôt. Navyše sme objavili zhrubnutie litosféry v oblasti pod
Južnými Karpatami, ktoré interpretujeme ako dôsledok podsunutia moezijskej platformy
smerom na sever pod Južné Karpaty. Toto podsunutie zatiaľ nikdy nebolo demonštrované na
konkrétnych modeloch, hoci niektorí vedci sa domnievali, že by mohlo existovať. Taktiež na
južnom okraji Moezijskej platformy bolo namodelované litosférické zhrubnutie, označujúce
oblasť podsúvania moezijskej platformy pod Balkanidy. Hrúbka litosféry panónskej panvy
bola v predchádzajúcich prácach predpokladaná na hodnoty okolo 60 km, v našom modeli
táto hrúbka dosahuje hodnoty viac ako 80 km, no profil neprechádza cez jej centrálnu časť.
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Záver
Súčasná interpretácia viacerých geofyzikálnych polí je nespornou výhodou 2D
integrovaného geofyzikálneho modelovania, pretože znižuje množstvo možných modelov.
Doplnenie takejto interpretácie o seizmické dáta vylepší výsledný model. V posledných
rokoch sa danou metódou v skúmanom území vykonáva systematické štúdium. Aj naše
výsledky sú pokračovaním a dovŕšením vedomostí o stavbe litosféry danej oblasti tohto
štúdia. Touto metódou bola preskúmaná karpatsko-panónska oblasť a bolo dosiahnutých
viacero zaujímavých výsledkov. Z nich najzaujímavejšie sú:
-

Podsunutie moezijskej platformy zo severu pod Južné Karpaty, z juhu pod
Balkanidy

-

Najväčšia hrúbka litosféry až 240 km je v oblasti Východných Karpát
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Petrographic and EMP study of metamorphic rocks from the Variscan
basement of Dinarides (Vranica Mountains, Bosnia and Herzegovina)
Samila Hrvanović
Department of Mineralogy and Petrology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University,
Mlynská Dolina 84 215, Bratislava, hrvanovic@fns.uniba.sk

Abstract
The Vranica Mountains are located in the middle part of Bosnia and Herzegovina or in the southeastern part of the Mid – Bosnian schist Mountains (MBSM). The Mid – Bosnian schist Mountains represent
one of the largest allochtonous Paleozoic terranes in the Dinarides. This region is characterized by a multistage
geodynamic evolution. The presented results concern Variscan metamorphism of the Silur-Devonian protolith
formations that occurred mainly during the Early Carboniferous in LT/MP greenschist facies. Petrographical
description of metamorphic rocks is completed by EMPA of muscovite, chlorite and chloritoid. The Early
Alpine metamorphic overprint is related to the closure of a Tethyan Basin and Early Cretaceous collision of the
Adria microplate with the Tissia-Moesia continental Blocks. The Neo-Alpine metamorphic overprint occurred
due to the collision of the African and Euroasian Plates.

Key words: Bosnia and Herzegovina, Vranica, Mid – Bosnian Schist Mountains, geology, metamorphic rocks
Introduction and geological setting
The presented results were achieved in framework of my diploma thesis at the Tuzla
University. Geological background was compiled mainly from a published paper [1].
The Mid – Bosnian Schist Mountains (MBSM) are the largest Paleozoic metamorphic
complex in the Dinarides which occupied about 3000 km2. Region of the Vranica Mountains
belongs to the Mid – Bosnian Schist Mountains and are characterized with interesting
complex with a geological composition which distinctly differs from all other parts of the
Dinarides. The MBSM are mainly composed of the Variscan and post – Variscan formations;
some gneisses and amphibolites in the northern part of the MBSM are interpreted as remnants
of a pre – Variscan basement [1, 2].
The pre – Variscan Complex is composed of phyllites and mica schists, interlayered
with metavolcanics, amphibolites and gneisses [1, 2].
The Variscan unit is composed of fossiliferous Silurian metaclastic formations with
pelagic limestones and cherts interlayers and metavolcanic rocks.The metaclastic rocks are
represented by slates, phyllites, quartz – muscovite schists, black graphite – bearing quartzitic
schists, chlorite – muscovite – quartz schists, chloritoid schists, calcic phyllites with
pyrophyllite schists, metasandstones and quartzites. The metavolcanic rocks correspond
mainly to metarhyolites. The Devonian formations is conformably overlying the Silurian
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metaclastic formations and composed of marbles, fossiliferous platform limestones,
dolomites, recrystallized limestones and dolomite [1, 2].
The post – Variscan Complex is represented by the Permian non – fossiliferous
formations composed of breccias and conglomerates, discordantly overlying the Variscan
Complex [1].
Stages of geodynamic evolution (MBSM) are: presumed pre – Variscan
metamorphism in amphibolites facies, formation of the Silurian-Devonian protoliths within
the Paleotethys Realm, the main Variscan low-grade metamorphism and deformation during
the Early Carboniferous, post – Variscan volcanism, the Early Alpine metamorphic overprint
related to the closure of a Tethyan Basin and Early Cretaceous collision of the Adria
microplate with the Tissia-Moesia continental Blocks; the Neo-Alpine metamorphic overprint
due to the collision of the African and Euroasian Plates [1].

Fig. 1 Geological map investigated area with points examined sample.and mapping units: 1 - QuaternaryTertiary sedimentary rocks, 2 – rhyolites, 3 – meta-rhyolites (Lower Carboniferous) , 4 - Qtz – Ser schists, 5 –
meta-rhyolites (Permian), 6 - limestones, dolomites, 7 - Tr schists, 8 - Chl - Ms schists, Ms –schists, Qtz – Ms
schists [3].

Mineral abbreviations in figures: Chl = chlorite, Ms = muscovite, Qtz = quartz, Ser =
sericite (Ms), Tr = tremolite.

1117

GEOLÓGIA

Table 1. Review of geochronological data of the Paleozoic metamorphic complex (MBMS) [1].
Sample
code

Locality

Rock type

Mineral association

Mineral, whole
rocks

40Ar/39Ar
Age Ma ±

3699 Bu 1

Busovača

phyllite

chlorite, white mica, quartz

whole rock

36.9 ± 1.8

3652 BER

Busovača

chloritoid scist

chloritoid, chlorite, white
mica, quartz, magnetite

whole rock

38.6 ± 1.5

3650 B 27

Busovača

metarhyolite

quartz, muscovite (sericite),
remnant of alkali feldspar

whole rock

120.7 ± 4.6

3728 BT–
2

Busovača

chloritoid
schist

chloritoid, chlorite, white
mica, quartz, magnetite

whole rock

43.0 ± 1.7

3654 F - 1

Fojnica

phyllite

white mucovite, chlorite,
quartz

whole rock

343.1 ± 13.0

3655 F - 4

Fojnica

chloritoid
schist

cloritoid, albite, white
mica, quartz

whole rock

37.7 ± 1.5

5244 F - 2

Fojnica River

white mica

white mica, quartz,
plagioclase, opaque
mineral(s), amphibole

muscovite

42.0 ± 1.7

Table 1 compiles different radiometric ages which indicate polyphase metamorphic
overprint. The obtained 40Ar/39Ar radiometric age of muscovite from a phyllite in Fojnica
area is 343.1 ± 1.30 and an age of of muscovite 36.9 ± 1.80 Ma in Busovača area are the first
ages which document Early Carboniferous and Middle Eocene metamorphic events [1].
Materials and methods
Hand samples were collected in the area between towns Fojnica and Kreševo. Thin
sections for optical microscopy and polished sections for electron microprobe analysis
(EMPA) were made from selected samples. Microprobe analyses were done at the Services
Ciantifico – Tecenics de la Universitate de Barselona [4, 5].
Results and discussion
In this part is given a review of experimental results from mineralogical and
petrological investigations obtained with optical microscope and EMP.
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Fig.2 Microphotographs of graphitic – quartz – muscovite schist a) PPL and b) XPL

The microphotograph (Fig. 2) shows graphitic – quartz – muscovite schist: lensoidal
mineral aggregate of fine-grained mica, elongated grains of quartz, layer of graphitic
substance and opaque minerals.
The mineralogical composition obtained by EMPA of rocks is as follows. Identified
minerals in metarhyolite are quartz, muscovite, chlorite, albite, ilmenorutile and orthoclase.
Minerals in intermediate metarhyolite and schist are muscovite, albite, chlorite, albite,
hematite and ankerite. Schists are composed of quartz, muscovite, chlorite, albite, hematite,
rutile and grossular garnet. The carbonate rocks are composed of dolomite, quartz, calcite,
chlorite and ankerite. Inspite that similarities mineral composition indicates several kinds of
rocks which are of the different genetic origin. They could be sorted in four groups:
-

metarhyolite (magmatic)

-

intermediate between metarhyolite and schist

-

schist (metamorphic)

-

carbonate rocks (sedimentary).

The results of microprobe analyses are presented in table 2 and formulas for minerals
were recalculated on fixed number of oxygen atoms [6]. Formula of muscovite was
calculated on the basis of 22 oxygens, formula of chlorite was calculated on the basis of 28
oxygens and formula of chloritoid was calculated on the basis of 12 oxygens.
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Tab. 2 Microprobe analyses of muscovite, chlorite and chloritoid from phyllites (location Kaćuni)

Sample
Point
SiO2
TiO2
Al2O3
MgO
CaO
MnO
FeO
Na2O
K 2O
Σ

muscovite
170 170
17
18
47.9 46.37
0.23 0.24
33.7 34.35
1.20 0.88
0.00 0.00
0.04 0.02
2.01 1.80
0.72 0.8
9.18 9.101
94.1 93.56

170
26
48.08
0.31
33.85
1.09
0.00
0.05
2.09
0.75
9.08
95.32

170
27
47.39
0.3
33.92
1.14
0.00
0.00
2.17
0.85
9.10
94.87

chlorite
170
12
26.11
0.08
24.10
8.54
0.03
0.58
28.11
0.048
0.04
87.64

170
13
26.92
0.09
25.27
9.35
0.02
0.56
28.46
0.00
0.00
90.66

170
14
23.88
0.07
22.24
9.84
0.03
0.62
31.18
0.00
0.03
87.90

170
31
23.51
0.12
22.33
10.17
0.00
0.62
31.05
0.00
0.01
87.80

chloritoid
170
170
23
24
24.41 24.52
0.00
0.02
40.57 40.93
1.49
1.67
0.03
0.02
1.45
1.41
25.27 25.05
0.00
0.00
0.00
0.00
93.23 93.62

170
25
24.39
0.00
40.97
1.63
0.01
1.30
24.98
0.00
0.00
93.26

170
2
24.88
0.00
41.04
1.69
0.02
1.42
24.47
0.00
0.02
93.53

Sample: 170, muscovite
Ideal formula: KAl2(AlSi3O10) (OH)2
Point 17 K 0.682 Na 0.0855 (Mn 0.117Fe 0.109 Mg 0.117Ti 0.011Al 1.707 )(Al 0.8Si 3.12O10) (OH) 2
Point 18 K 0.781 Na 0.104 (Mn 0.01 Fe 0.101 Mg 0.088 Ti 0.011 Al 1.847 )( Al 0.878 Si 3.122 O 10) (OH) 2
Point 26 K 0.765 Na 0.096 (Mn 0.002 Fe 0.115 Mg 0.107 Ti 0.015 Al 1.81 )( Al 0.825 Si 3.175 O 10) (OH) 2
Point 27 K 0.771 Na 0.284 ( Fe 0.117 Mg 0.115Ti 0.015 Al 1.81)( Al 0.85 Si 3.15 O 10) (OH) 2

Sample: 170, chlorite
Ideal formula: (R2+, R3+)6 (Si4-xAlxO10 ) (OH)8
Point 12 (Ca 0.0035 K 0.001 Na 0.0095 Mn 0.052 Fe 2.497 Mg 1.353 Ti 0.006 Al 1.794) (Si 2.775 Al 1.225 O10 )(OH)8
Point 13 (Ca 0.002 K 0.00025 Mn 0.049 Fe 2.48 Mg 1.425 Ti 0.006 Al 1.8) (Si 2.75 Al 1.25 O10 )(OH)8
Point 14 (Ca 0.0025 K 0.004 Mn 0.118 Fe 2.8425 Mg 1.598 Ti 0.06 Al 1.7945) (Si 2.6 Al 1.4 O10 )(OH)8
Point 31 ( K 0.0005 Mn 0.059 Fe 2.8315 Mg 1.6515 Ti 0.0065 Al 1.431) (Si 2.56 Al 1.44 O10 )(OH)8

Sample 170, chloritoid
Ideal formula: (Fe Mg)2Al4O2(SiO4)2(OH)4
Point 2 (K 0.0009 Ca 0.001 Mn 0.207 Fe 1.674 Mg 0.207 ) Al 3.96 O2 (Si 2.03 O8) (OH)4
Point 23 (Ca 0.002 Mn 0.102 Fe 1.745 Mg 0.184) Al 3.954 O2 (Si 2.02 O8) (OH)4
Point 24 (Ca 0.002 Mn 0.097 Fe 1.745 Mg 0.202 )(Ti 0.001 Al 3.959 O2 (Si 2.02 O8) (OH)4
Point 25 (Ca 0.0009 Mn 0.09 Fe 1.722 Mg 0.203 ) Al 3.978 O2 (Si 2.00 O8) (OH)4

Conclusion
Region of the Vranica Mountains metamorphic rocks is characterized by complex
geological history which is unclear still today. In this contribution the results from
mineralogy and petrology of the investigated area are briefly presented in context of
geological review of the Vranica Mountains. The results indicate a polyphase metamorphism
in greenschist facies. Despite the LT metamorphosis a few protoliths were still
distinguishable: rhyolitic, pelitic and carbonatic. Presence of chloritoid could indicate LT/MP
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metamorphic conditions. Metamorphism occurred mainly in the Variscan orogenic cycle and
during the Early and Neo-Alpine tectono-metamorphic overprints.
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Ag-teluridy na lokalite Treibolc pri obci Hodruša-Hámre
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Abstrakt
Ag-teluridy boli opísané v asociácii s galenitom, sfaleritom, chalkopyritom a bornitom vo vzorkách pri
skúmaní hydrotermálnej mineralizácie štiavnického stratovulkánu v intenzívne silicifikovaných sedimentoch
permského veku. Nájdené a potvrdené boli WDS analýzou. Ich výskyt na lokalite je veľmi ojedinelý bez
ekonomického využitia. Paragenéza vznikala pri teplote 250-270°C za prítomnosti fluíd s nulovou salinitou.

Kľúčové slová: hydrotermálna žilná mineralizácia; Ag-teluridy; hessit; benleonardit

Úvod a formulácia cieľa
Štiavnický rudný revír sa nachádza v centre najväčšieho stratovulkánu v
Stredoslovenských neovulkanitoch. V Štiavnickom stratovulkáne sa vyskytuje niekoľko typov
minerálnych paragenéz viazaných na neogénny vulkanizmus – epitermálne žilné, žilníkovoimpregnačné, Cu-porfýrové/skarnové, Fe-skarnové a niekoľko ďalších menej významných
mineralizácií [1].
Lokalita Treibolc sa nachádza v centre kaldery na hrebeni medzi obcami Hodruša –
Hámre a Vyhne. Lokalitu tvoria intenzívne silicifikované permské sedimenty (pieskovce,
arkózy a konglomeráty), ktoré vystupujú na povrch v intenzívne premenenom prostredí vo
forme skalných brál. Do týchto telies prenikajú epitermálne drahokovové žily, pravdepodobne
hodrušského typu s vysokým pomerom Ag voči Au [2].
V práci je zdokumentovaný výskyt Ag-teluridov a minerálna paragenéza. Ag-teluridy
boli

objavené

náhodne

pri

mikroskopickom

štúdiu.

Práca

obsahuje

výsledky

mikrotermometrických meraní fluidných inklúzií, ktoré poukazujú na jej vznik.

Materiál a metódy
Prvou fázou pre prípravu preparátov bol vhodný výber vzoriek odobratých pri
terénnom výskume. Bolo zhotovených 10 nábrusov, 2 leštené výbrusy a 4 obojstranne leštené
platničky kremeňa na meranie fluidných inklúzií.
Na mikroskopiu v odrazenom svetle bol použitý mikroskop Leica DM2500P s CCD
kamerou (VVCE Solipha, PriF UK). Na mikrotermometriu bol použitý mikroskop Olympus
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BX51 s CCD kamerou a stolíkom Linkam THMSG s rozsahom merania -190 až +600°C (PriF
UK).
Metódy BSE a EDS boli využité na mikroskope JEOL JXA-840 (PriF UK) a analýzy
minerálov boli robené na prístroji Cameca SX-100 pomocou EDS a WDS analytických metód
(ŠGÚDŠ). Pri meraní boli použité nasledovné štandardy s ich spektrálnymi čiarami: (CuFeS2
(Cu Kα, Fe Kα, S Kα), PbS (Pb Mα), Ag (Ag Kα),Cd (Cd Kα), Sb (Sb Lβ), Bi2Te3 (Te Lα),
Bi2Se3 (Se Lβ), FeAsS (As Lβ). Použité urýchľovacie napätie bolo 20 kV so vzorkovým
prúdom 8 a 10 nA s hrúbkou elektrónového lúča 3 µm.

Výsledky a diskusia
Makroskopicky bolo možné pozorovať minerálne agregáty galenitu, chalkopyritu
a sfaleritu vtrúsené v kremennej žilovine.
Metódou rudnej mikroskopie boli vo všetkých pozorovaných vzorkách objavené
primárne sulfidy vo forme galenitu, sfaleritu, chalkopyritu, čiastočne bornitu. Vo vzorke T-5
sa nachádzali aj Ag-teluridy – hessit a benleonardit. Hlavným nerudným minerálom bol
kremeň. Sekundárne minerály boli zastúpené pyritom, covellitom, anglesitom, Fe-oxidmi
a hydroxidmi a vzácne aj teluritom. Prítomnosť minerálov bola overená aj pomocou EDS.

Obr. 1 Mikrofotografia rudných minerálov v polarizovanom svetle v čiastočne skrížených nikoloch.
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Chalkopyrit tvorí alotriomorfné až hypidiomorfné zrná do veľkostí niekoľkých mm
vtrúsené v kremennej žilovine, prípadne ako drobné zrná v sfaleritoch. Asociuje s galenitom,
sfaleritom, Ag-teluridmi a sekundárnym pyritom a covellitom.
Galenit tvorí alotriomorfné zrná do veľkosti 1 cm vtrúsené v kremennej žilovine. Je
najhojnejším rudným minerálom. Má typické trojuholníkové vyštiepeniny a strednú
odraznosť, avšak niektoré zrná vyštiepeniny nemajú. Asociuje s chalkopyritom, sfaleritom,
Ag-teluridmi, covellitom, teluritom, anglesitom a Fe-oxidmi.
Sfalerit tvorí alotriomorfné zrná do veľkosti niekoľkých mm, avšak v menšom počte
ako galenit alebo chalkopyrit. Tvorí zrasty s chalkopyritom a galenitom a má lemy covellitu,
pravdepodobne spôsobené inklúziami chalkopyritu v sfalerite.
Bornit tvorí hypidiomorfné zrná do veľkosti 0,1 mm. Asociuje s chalkopyritom a tvorí
s ním zrasty.
Hessit sa vyskytoval iba v nábruse T-5 a tvoril alotriomorfné zrná do veľkosti 1520µm, ktoré zrastajú s benleonarditom a asociuje s chalkopyritom a galenitom. V odrazenom
svetle mal hessit sivú farbu a červené vnútorné reflexy, ktoré sú dobre viditeľné na Obr. 1.
Odlíšiteľný je od benleonarditu až pomocou BSE metódy, ktorá preukázala výrazné
prerastanie hessitu s benleonarditom na Obr. 2. Hessit bol preukázaný pomocou WDS
analýzy. Namerané hodnoty a vypočítané kryštalochemické vzorce sa nachádzajú v Tab.1
a Tab. 2.

Obr. 2 BSE obrázok hessitu (svetlosivý), benleonarditu (tmavosivý) a galenitu (biely) zo vzorky T-5.
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Benleonardit sa taktiež vyskytoval iba v nábruse T-5 a tvoril alotriomorfné zrná do
veľkosti 15µm. Zrastá s hessitom a asociuje s galenitom a chalkopyritom. Nájdený a určený
bol pomocou BSE, EDS a WDS analytických metód. Analýzy a kryštalochemické vzorke sa
nachádzajú v tab 1. a tab. 2. Vypočítané vzorce benleonarditu dokazujú vyšší podiel síry na
úkor telúru v porovnaní s vzorcom popísaným v tabuľkách [3]. Benleonardit je pomerne
vzácnym minerálom, ktorý je z územia Slovenskej republiky opísaný v Kremnici a na žile Ján
Benedikt vo Vyhniach v Stredoslovenských neovulkanitoch [4].

Tab. 1 Tabuľka nameraných analýz hessitu a benleonarditu (%)
Minerál
Anal. č.
Ag
S
Pb
Te
Au
Sb
Se
Fe
Cu
Cd
As
Total

hessit
4
63,56
0,59
0,12
36,14
0,10
–––
0,00
–––
0,30
–––
–––
100,80

hessit

hessit

5
62,56
0,55
0,06
35,80
0,00
–––
0,00
–––
0,92
–––
–––
99,89

6
62,59
0,58
0,12
36,41
0,00
–––
0,00
–––
0,62
–––
–––
100,32

benleon. benleon. benleon. benleon. benleon.
8
9
12
17
20
63,57
62,92
63,08
63,27
63,09
8,59
7,67
8,55
8,41
8,42
0,07
0,09
0,09
0,20
0,06
17,97
20,84
17,84
17,61
18,75
0,00
0,01
0,06
0,10
0,07
7,26
6,64
7,90
7,48
7,56
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,24
0,08
0,23
0,06
0,01
0,98
1,13
0,94
0,84
0,34
1,15
1,11
1,17
1,11
1,02
–––
–––
0,68
0,70
0,91
99,83
100,50
100,54
99,83
100,24

Tab. 2 Tabuľka kryštalochemických vzorcov hessitu a benleonarditu
Anal. č.
3
4
5
6
8
9
12
17
20

Minerál
hessit
hessit
hessit
hessit
benleonardit
benleonardit
benleonardit
benleonardit
benleonardit

Vypočítaný vzorec
Ag1,95Te1,03
Ag1,97Te0,95
Ag1,95Te0,94
Ag1,95Te0,96
Ag7,58(Sb0,77, As0,23)Te1,81S3,45
Ag7,63 (Sb0,71, As0,29)Te2,14S3,13
Ag7,47(Sb0,83, As0,12)Te1,79S3,41
Ag7,58(Sb0,79, As0,12)Te1,78S3,39
Ag7,55(Sb0,80, As0,16)Te1,90S3,39

Pyrit tvorí významnú rudnú zložku a tvoria ho drobné idiomorfné až hypidiomorfné
zrná rozptýlené v kremennej matrix, niekedy tvoria zrasty s chalkopyritom. Na niektorých
zrnách sa zistili lemy Fe-oxidov a hydroxidov.
Kremeň je hlavným nerudným minerálom. Tvorí idiomorfné zrná do 0,1 mm alebo
celistvú matrix.
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Meranie fluidných inklúzií sa uskutočnilo na primárnych inklúziách v obojstranne
leštených platničkách kremeňa zo vzoriek T6 a T7a. Veľkosť meraných inklúzií dosahovala
rozmery 1,5-10µm. Merané boli teploty roztavenia ľadu a homogenizačné teploty, ktoré
korešpondujú s teplotou zachytenia fluidnej inklúzie. Teplota roztavenia ľadu (Tm) vo
všetkých meraných inklúziach mala hodnotu 0°C, čo poukazuje na nulovú salinitu fluida.
Nulová salinita bola potvrdená pomocou PC softwaru FLINCOR [5]. Hodnoty
homogenizačných

teplôt

(Th) sa

pohybovali

v rozmedzí

250-270°C

s priemernou

homogenizačnou teplotou 258,8°C. Histogram nameraných hodnôt homogenizačných teplôt
znázorňuje Obr. 3. Kritická teplota fluida (Tc) bola vypočítaná na hodnotu 374,1°C. Zo
všetkých vypočítaných údajov je jasný meteorický pôvod fluida.

6
5

počet

4
3
2
1
0
250,0

255,0

260,0

265,0

270,0

275,0

Th

Obr. 3 Histogram homogenizačných teplôt fluidných inklúzií z kryštálov kremeňa.

Záver
Vo vzorkách z lokality Treibolc boli identifikované bežné rudné minerály galenit,
chalkopyrit, sfalerit pyrit a vzácnejšie Ag minerály forme teluridov – hessitu a benleonarditu.
Ag-teluridy tvoria mikroskopické zrná do 20µm a ich výskyt vo vzorkách je veľmi zriedkavý.
Iné drahokovové minerály nájdené neboli. Daná minerálna paragenéza naznačuje, že sa jedná
o mineralizáciu tzv. hodrušského typu s vysokým pomerom Ag:Au. Meraním fluidných
inklúzií zachytených v kremeni sme zistili teplotu vzniku primárneho kremeňa asociujúceho
s primárnymi rudnými sulfidmi a teluridmi v rozmedzí 250-270°C s nulovou salinitou fluíd
poukazujúcich na meteorický pôvod fluíd.
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3D interpretácia tiažového poľa: hustotné modelovanie v Turčianskej
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Abstrakt
V posledných rokoch bolo získaných veľa nových výsledkov, ktoré umoţnili zostaviť mapu
predterciérneho podloţia Turčianskej kotliny, ktorá nám dovolila vypočítať 3D tiaţový účinok sedimentárnej
výplne kotliny a následne aj odkrytú mapu na predterciérne podloţie. Tiaţový účinok bol stanovený pre dva
rôzne hustotné predpoklady, konštantnú a exponenciálne narastajúcu hustotu. Po odstránení tiaţového účinku
sedimentárnej výplne z mapy úplných Bouguerových anomálií boli získané prvé originálne odkryté mapy.
Analýza odkrytých máp naznačuje, ţe severná, severovýchodná a centrálna časť podloţia kotliny by mohla
pozostávať najmä z mezozoických hornín Hronika a Fatrika, Situácia v juţnej časti kotliny je zloţitejšia, čo je
zrejme spôsobené prítomnosťou neogénnych vulkanitov Kremnických vrchov v podloţí. Tiaţové pole
predterciérneho podloţia naznačuje, ţe paleogénne sedimenty netvoria súčasť sedimentárnej výplne juţnej časti
kotliny. Porovnanie tiaţových gradientov na styku kotliny s okolitými pohoriami signalizuje strmšie zanorenie
Lúčanskej Malej Fatry pod kotlinu ako v prípade Veľkej Fatry.

Kľúčové slová: gravimetria; 3D hustotné modelovanie; Turčianska kotlina; tiažový účinok
Úvod a formulácia cieľa
Turčianska kotlina je najsevernejšia vnútro horská depresia Centrálnych Západných
Karpát, ktorá je vyplnená paleogénnymi, neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi. Zo severu je
ohraničená Krivánskou Malou Fatrou a z juhu Ţiarskymi vrchmi tvorenými predovšetkým
horninami kryštalinika várijského veku patriace tektonickej jednotke Tatrika. Vulkanity
Kremnických vrchov sa vyskytujú výlučne v juhovýchodnej časti Turčianskej kotliny.
Lúčanská Malá Fatra tvorí západnú a Veľká Fatra východnú hranicu kotliny. Obidve pohoria
sú zloţené z kryštalických hornín Tatrika a mezozoických príkrovov Fatrika a Hronika.
Turčianska kotlina má na západ uklonenú „halfgrabenovú“ štruktúru s dvomi hlavnými
depocentrami, jedno v severnej a druhé v juţnej časti kotliny [1]. Najväčšie hrúbky neogénnej
sedimentárnej výplne sa vyskytujú v juţnej časti kotliny, kde ich mocnosť dosahuje aţ 1200
m [2]. Predneogénne podloţie juţnej časti kotliny pozostáva z vrchného Paleozoika
a Mezozoika

tektonických

jednotiek

Fatrika

a Hronika

[3]

a tieţ

z paleogénneho

sedimentárneho pokryvu v jeho severnej časti. Paleogénne a spodno miocénne usadeniny sa
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vynárajú na povrch na východnom a severovýchodnom okraji a nachádzajú sa aj v podloţí
miocénnej výplne.
Cieľom tejto práce bolo 3D hustotné modelovanie a interpretácia tiaţového účinku na
území Turčianskej kotliny. Na základe 3D hustotného modelovania boli vytvorené dve mapy
tiaţového účinku sedimentárnej výplne kotliny a následne aj dve odkryté tiaţové mapy na
predterciérne podloţie. Odkryté tiaţové mapy a mapy tiaţového účinku sedimentov boli
vypočítané pomocou softvéru GMT-AUTO. Nakoniec bola uskutočnená aj geofyzikálna
interpretácia získaných výsledkov.
Materiál a metódy
Pre 3D hustotné modelovanie bola zvolená metóda odkrytých máp. Táto metóda je
veľmi uţitočná pri štúdiu podloţí a hlbokých štruktúr sedimentárnych bazénov [4]. Tiaţový
účinok sedimentárnej výplne Turčianskej kotliny bol vypočítaný pomocou softvéru GMTAUTO [5]. Princíp tejto metódy spočíva v rozdelení geologických telies na horizontálne
vrstvy s ľubovoľnými hustotami v kaţdej vrstve,. Geologické štruktúry sú aproximované
nehomogénnymi, ľubovoľne zrezanými vertikálnymi prizmami. Pri procese modelovania je
veľmi uţitočná automatizácia digitalizácie vstupných grafických informácií – máp [6].
Tiaţový účinok 3D telies môţe byť vypočítaný nielen s konštantnou hustotou ale aj lineárnou
a exponenciálnou zmenou hustôt. Po výpočte tiaţových účinkov terciérnej a kvartérnej výplne
Turčianskej kotliny, boli tieto odpočítané od mapy úplných Bouguerových anomálií za
získaním odkrytých máp.
Vstupnými údajmi pre výpočet odkrytých máp bola mapa úplných Bouguerových
anomálií [7] a mapa hĺbok predterciérneho podloţia Turčianskej kotliny „Obr.1“ [7].
Tiaţový účinok sedimentárnej výplne kotliny bol vypočítaný pre dva rôzne hustotné
predpoklady. Najprv bola pouţitá konštantná hustota 2,45 gcm-3 na základe práce Grinča [8].
Druhý hustotný predpoklad vychádzal z analýzy hustôt sedimentov, kde sa predpokladal
exponenciálny nárast hustôt s hĺbkou od 2,0 gcm-3 na povrchu po 2,67 gcm-3 na báze
predterciérneho podloţia.
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Obr.1 Mapa hĺbok predterciérneho podloţia Turčianskej kotliny [7]

Výsledky a diskusia
Na mapách tiaţového účinku sú pozorovateľné vyššie amplitúdy (aţ -12 mGal)
v prípade, ţe hustota sedimentárnej výplne kotliny narastá exponenciálne s hĺbkou „Obr.
2B“, pri konštantnej hustote sedimentov dosahuje amplitúda maximálne -7 mGal „Obr. 2A“.
Všeobecne moţno povedať, ţe priebeh tiaţového účinku je u oboch hustotných
predpokladoch podobný, taktieţ dosahujú svoje maximá nad najväčšími mocnosťami
sedimentárnej

výplne.

Najniţšie

tiaţové

hodnoty

odkrytých

máp

sa

nachádzajú
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v severozápadnej časti kotliny, čo by mohlo byť spôsobené kryštalickými horninami Tatrika
Krivánskej Malej Fatry a tektonicky rozrušenými mezozoickými horninami s niţšou hustotou.

Obr.2 Tiaţový účinok sedimentárnej výplne s A – konštantnou, B – exponenciálne narastajúcou hustotou

Obidva výsledky odkrytých tiaţových máp Turčianskej kotliny „Obr.3“ ukazujú
stratu dominancie tiaţových miním z mapy úplných Bouguerových anomálií, najmä v odkrytej
tiaţovej mape, kde sa predpokladal exponenciálny nárast hustôt s hĺbkou. Na základnej
detailnej analýzy moţno predpokladať, ţe severná a severovýchodná časť predterciérneho
podloţia pozostáva prevaţne z mezozoických hornín Hronika a Fatrika, podobná situácia je aj
v centrálnej časti kotliny. Stavba juţnej časti predterciérneho podloţia kotliny sa javí
komplikovanejšia, čo je pravdepodobne spôsobené prítomnosťou neogénnych vulkanitov
Kremnických vrchov v podloţí. Tiaţové pole indikuje, ţe v juţnej časti kotliny, na rozdiel od
severnej časti, sa pravdepodobne nenachádzajú paleogénne sedimenty. Juţná hranica výskytu
paleogénnych sedimentov v Turčianskej kotline je pribliţne severne od Moškovca.
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Obr.3 Odkryté tiaţové mapy pre A – konštantnú, B – exponenciálne narastajúcu hustotou

Priľahlé oblasti Turčianskej kotliny, Lúčanská Mála Fatra a Veľká Fatra, sú
charakterizované relatívne plochým tiaţovým poľom pozvoľne klesajúcim smerom na sever.
Toto ploché tiaţové pole neodráţa komplikovanú geologickú stavbu oboch pohorí, ktoré sú
tvorené kryštalickými horninami Tatrika a mezozoickými komplexmi. Je otázne či je to
spôsobené nedostatočným hustotným kontrastom hornín týchto dvoch tektonických jednotiek.
Ţiarske vrchy sa vyznačujú na oboch odkrytých tiaţových mapách rovnako – výraznou
tiaţovou relatívnou eleváciou dosahujúcou v centre hodnoty aţ -8 mGal.
Vzhľadom na rozdielne tiaţové gradienty na kontakte kotliny s pohoriami Veľkej
a Lúčanskej Malej Fatry moţno konštatovať, ţe zanorenie Lúčanskej Malej Fatry pod
Turčiansku kotlinu je výrazne strmšie ako v prípade Veľkej Fatry. Tento záver podporujú aj
výsledky 2D hustotného modelovania v Turčianskej kotline Grinča [8].
Záver
Vo výsledných odkrytých tiaţových mapách sú stále pozorovateľné slabšie tiaţové
minimá nad oblasťami s najväčšími hrúbkami sedimentárnej výplne kotliny. Tieto tiaţové
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minimá sú výraznejšie v odkrytej tiaţovej mape, kde sa predpokladal exponenciálny nárast
hustoty sedimentov s hĺbkou. Tento jav môţe byť vysvetliteľný dvoma spôsobmi. V prvom
prípade môţu byť tieto minimá spôsobené topografiou, ktorá zatiaľ nevstupovala do výpočtu
tiaţových účinkov sedimentárnej výplne Turčianskej kotliny. Druhou moţnosťou by mohol
byť nepresný odhad skutočnej priemernej hustoty sedimentárnej výplne, prípadne jej
mocnosti.
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HYDROTERMÁLNA Pb-Zn SULFIDICKÁ MINERALIZÁCIA NA
LOKALITE MARIANKA (MALÉ KARPATY)
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Abstrakt
Hydrotermálna Pb-Zn sulfidická mineralizácia pri obci Marianka v Malých Karpatoch sa vyskytuje
v staropaleozoických metapelitných horninách kryštalinika tatrika. Mineralizáciu tvorí rudná šošovka. Typická je
páskovaná textúra rúd. Hlavné rudné minerály sú sfalerit a galenit sprevádzané bournonitom, boulangeritom,
meneghinitom, pyritom, chalkopyritom, tetraedritom, markazitom a pyrotitom. Kremeň je hlavný nerudný
minerál. Ďalšie nerudné minerály sú kalcit, ankerit, siderit a dolomit. Mikrotermometrické merania fluidných
inklúzií v kremeni poukazujú na vznik mineralizácie pravdepodobne z nízko salinných fluíd (0,1 - 20 hm. %
NaCl ekv.) pri teplote 100 - 150°C.

Kľúčové slová: Pb-Zn mineralizácia; sfalerit; galenit; fluidné inklúzie; Marianka; Malé Karpaty
Úvod a formulácia cieľa
Pb-Zn mineralizácia sa vyskytuje v staropaleozoických metamorfovaných horninách
kryštalinika tatrika v Malých Karpatoch, kde v minulosti prebiehala pomerne málo rozsiahla
povrchová ťažba s využitím horniny na stavebné účely. Z hľadiska celkového výskytu
mineralizácií v tomto pohorí sa zaraďuje k ekonomicky bezvýznamným. Podobná
mineralizácia v blízkosti študovanej lokality bola zistená v roku 1985 [1]. V predloženej práci
sú modernými analytickými metódami identifikované prítomné minerály a štúdiom fluidných
inklúzií určený pravdepodobný charakter hydrotermálnych fluíd a podmienky vzniku
mineralizácie. Na základe výsledkov je skúmaná mineralizáciu porovnaná s podobnou Pb-Zn
mineralizáciou v Západných Karpatoch.
Materiál a metódy
Leštené preparáty sa pozorovali v odrazenom polarizovanom svetle mikroskopom Zeiss
Jena Jenapol a Leica DM2500P (Solipha, PriF UK Bratislava). Vzájomné vzťahy sa študovali
a snímali v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE) pomocou elektrónového mikroanalyzátora
JEOL JXA 840 (Cleom, PriF UK Bratislava). Na druhom pracovisku (ŠGÚDŠ Bratislava) sa
vzorky skúmali metódou BSE a EDS a elektrónové mikroanalýzy sa vyhotovili metódou
WDS na prístroji CAMECA SX 100. Kryštalochemické vzorce sulfosolí sú vypočítané podľa
práce [2]. Mikrotermometrické merania fluidných inklúzií sa vykonávali prístrojom Linkam
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THMSG-600 schopného pracovať v rozsahu teplôt -196 až +600°C, upevneného na
mikroskop Olympus BX-51. (PriF UK Bratislava). Merala sa homogenizačná teplota Th a
teplota tavenia ľadu Tmi. Na výpočet salinity sa použila rovnica publikovaná v práci [3]
a hustoty stavová rovnica v práci [4] pomocou programu Flincor [5].
Výsledky a diskusia
Mineralizácia je lokalizovaná v kameňolome v údolí Mariánskeho potoka na V konci obce
Marianka. SZ od lomu sa nachádza rozhranie kryštalinika s jurskými sedimentárnymi
čiernymi bridlicami. Smerom na JV sa mení horninové prostredie, fylitické bridlice, fylity až
kvarcity prechádzajú do zóny svorov a pararúl až do granitoidov „Obr. 1a“. Vo fylitoch
vystupuje hydrotermálne alterovaná šošovka (2x1,5 m) „Obr. 1b“, na ktorú sa viažu rudné
minerály. Smer šošovky je 230° na SV-JZ a sklon je 55° na JV. Jej orientácia je totožná
s metamorfnou bridličnatosťou okolitých hornín. Vlastné zrudnenie je nepravidelne vyvinuté.
Rudné minerály vytvárajú prevažne páskované textúry. Základom je väčšinou kremeň
v podobe žily z obidvoch strán lemovaný alterovanou horninou, na ktorej okrajoch sa
vyskytujú rudné minerály najčastejšie v podobe prúžkov.

Obr. 1. a - geologická mapa okolia Marianky [6]. Legenda: 1 - granity (perm); 2 - svory a pararuly; 3 - fylity; 4
- fylity až kvarcity; 5 - amfibolity; 6 - vápnité bridlice (jura); 7 - štrky (pleistocén);
- skúmaná mineralizácia;
b - rudná šošovka (hnedá) v okolitej hornine

Sfalerit a galenit „Obr. 2a“ sú najhojnejšie sa vyskytujúce sulfidické minerály na
lokalite. Galenit veľmi často vystupuje s Pb-Sb sulfosoľami a to najmä bournonitom, s ktorým
sa väčšinou myrmekiticky prerastá. WDS analýzy sú uvedené v „Tab. 1“. U sfaleritu sa zistil
zvýšený obsah Fe do 6,49 hm. %, čo zapríčiňuje tmavé sfarbenie. Obsah Cd je do 0,58 hm. %,
Cu do 0,46 hm. % a Sb do 0,57 hm. %. U galenitu sa zriedkavo vyskytli zvýšené obsahy Sb
maximálne do 0,24 hm. %, Cu do 0,19 hm. %, Ag do 0,12 hm. % a Bi do 0,23 hm. %.
Priemerný vzorec sfaleritu a galenitu počítaný na sumu katiónov rovných jednej môžeme
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napísať ako (Zn0,91Fe0,09)1,00S1,00 a Pb0,99S1,01. Z Pb-Sb sulfosolí bol analýzami identifikovaný
bournonit, ktorý bol najviac zastúpený, ďalej boulangerit a meneghinit v častej spoločnej
asociácii s galenitom a sfaleritom „Obr. 2b – c“. Boulangerit tvorí mikroskopicky
najčastejšie všesmerne usporiadané ihličkovité agregáty. Okrem samotného meneghinitu boli
pozorované aj pravdepodobné produkty jeho rozpadu - myrmekitické prerastanie bournonitu
a galenitu s emulziovitou textúrou „Obr. 2b“. WDS analýzy sulfosolí sú uvedené v tab. 2.
Priemerný vzorec bournonitu počítaný na sumu 3 katiónov môžeme napísať ako
Pb0,98Cu1,02Sb1,00S2,96, vzorec boulangeritu na sumu 9 katiónov ako Pb4,96Sb4,03S11,06 a
meneghinitu na sumu 21 katiónov ako Pb12,83Cu1,01Sb7,13S24,04.

Obr. 2 a - sfalerit s galenitom v kremeni (BSE); b - myrmekitické prerastanie galenitu s bournonitom (BSE); c Pb-Sb sulfosoli s galenitom v kremeni (BSE); d - bournonit s galenitom v kremeni v asociácii s pyritom,
chalkopyritom a karbonátmi (BSE). Použité skratky: Bnn - bournonit, Blg - boulangerit, Mng - meneghinit,
Gn - galenit, Sph - sfalerit, Ccp - chalkopyrit, Py - pyrit, Cc - kalcit, Qtz - kremeň

Tetraedrit a chalkopyrit boli identifikované mikroskopicky v odrazenom svetle. Väčšinou
vzájomne prerastali s bournonitom, galenitom a sfaleritom. WDS analýzy sú v „Tab. 2 a 3“.
U tetraedritu sa zistil zvýšený obsah Ag do 17,32 hm. %. Obsah iných prímesí bol pre Cd do
0,38 hm. % a Zn do 2,28 hm. %. Priemerný vzorec tetraedritu počítaný na sumu 16 katiónov
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môžeme napísať ako

(Cu3,63Ag2,37)6,00[Cu3,80(Zn0,67Fe1,41Cd0,05)2,13]5,93Sb4,06S12,74 a vzorec

chalkopyritu na 2 katiónov ako Cu0,99Fe1,01S1,98. Z ďalších sulfidov bol mikroskopicky
identifikovaný pyrit „Obr. 2d“ v asociácii najmä s bournonitom a galenitom, markazit so
sfaleritom, boulangeritom, pyritom a chalkopyritom a pyrotit v podobe malých zŕn
v bournonite. Z nerudných minerálov bol identifikovaný kremeň, kalcit, ankerit, dolomit
a siderit

„Obr.

2d“.

Priemerný

Ca1,07(Fe0,55Mg0,28Mn0,09)0,92(CO3)2,

vzorec
sideritu

kalcitu

je

Ca0,95CO3,

Fe0,77Mg0,15CO3

ankeritu

a

dolomitu

Ca0,99(Mg0,42Fe0,40Mn0,20)1,02 (CO3)2.
Tab. 1 Elektrónové mikroanalýzy sulfidov (hm. %)
Minerál/Prvok
sfalerit
sfalerit
sfalerit
sfalerit
sfalerit
sfalerit
sfalerit
sfalerit
sfalerit
galenit
galenit
galenit
galenit
galenit
chalkopyrit
chalkopyrit
chalkopyrit
chalkopyrit

S
33,32
33,00
32,67
32,78
33,63
33,22
33,31
33,19
33,23
13,68
13,72
13,43
13,56
13,61
34,55
34,56
34,69
34,83

Minerál/Prvok
bournonit
bournonit
bournonit
bournonit
bournonit
boulangerit
boulangerit
boulangerit
boulangerit
boulangerit
meneghinit
meneghinit
meneghinit
meneghinit
meneghinit

Pb
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
86,44
86,59
86,02
85,61
85,37
n.a
n.a
n.a
n.a

S
19,79
19,15
19,39
19,72
19,75
18,74
18,95
18,63
18,90
19,09
17,50
17,68
17,45
17,52
17,71

Fe
3,90
3,59
2,76
6,20
5,65
5,76
5,63
6,40
6,49
0,00
0,02
0,00
0,02
0,04
30,69
30,83
30,82
30,78

Ag
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cd
0,58
0,57
0,54
0,32
0,35
0,36
0,32
0,36
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00

Cu
0,00
0,46
0,42
0,01
0,00
0,06
0,02
0,00
0,00
0,02
0,17
0,19
0,02
0,01
34,59
34,28
34,15
34,16

Sb
0,03
0,56
0,57
0,01
0,03
0,05
0,05
0,00
0,04
0,00
0,24
0,09
0,06
0,09
0,02
0,01
0,00
0,00

Bi
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
0,13
0,14
0,07
0,15
0,23
n.a
n.a
n.a
n.a

Tab. 2 Elektrónové mikroanalýzy sulfosolí (hm. %)
Pb
Ag
Cl
Cu
Sb
Fe
42,30
0,00
0,03
13,33 25,31 0,01
41,46
0,00
0,03
13,28 25,30 0,00
41,60
0,00
0,03
13,26 25,09 0,00
41,65
0,00
0,03
13,53 24,84 0,04
41,95
0,00
0,03
13,43 25,08 0,00
55,20
0,00
0,05
0,02
26,29 0,01
54,90
0,00
0,03
0,02
26,21 0,01
54,16
0,00
0,06
0,01
25,82 0,02
54,41
0,00
0,03
0,03
25,55 0,02
54,83
0,00
0,05
0,00
26,65 0,05
60,98
0,00
0,05
1,49
19,81 0,02
61,11
0,00
0,03
1,43
19,77 0,02
60,48
0,00
0,04
1,51
19,55 0,02
60,46
0,00
0,01
1,53
19,87 0,00
60,00
0,00
0,04
1,37
20,02 0,01

Zn
62,23
61,35
62,28
59,58
61,09
60,58
61,20
60,31
60,35
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,05
0,15
0,27
0,02

Bi
0,00
0,16
0,15
0,15
0,19
0,13
0,03
0,00
0,03
0,14
0,15
0,05
0,12
0,10
0,15

Cl
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
0,09
0,10
0,09
0,06
0,06
n.a
n.a
n.a
n.a

Zn
0,01
0,02
0,00
0,02
0,05
0,01
0,00
1,28
0,00
0,03
0,00
0,08
0,00
0,01
0,00

Ʃ
100,22
99,76
99,46
99,08
100,88
100,14
100,64
100,39
100,56
100,37
101,11
99,92
99,48
99,41
99,98
99,87
100,03
99,83

Ʃ
100,79
99,41
99,57
99,99
100,47
100,47
100,16
99,98
98,98
100,84
100,03
100,18
99,19
99,49
99,30
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Tab. 3 Elektrónové mikroanalýzy tetraedritu (hm. %)
Fe

Bi

Cd

Zn

As

Ʃ

25,55 28,33

4,96

0,00

0,38

1,74

0,00

101,76

0,02

27,19 28,26

4,83

0,12

0,31

2,28

0,04

101,91

15,21

0,02

25,55 28,19

3,65

0,06

0,32

3,28

0,02

99,68

0,06

13,26

0,04

26,62 27,48

4,59

0,14

0,28

2,76

0,03

98,07

0,06

11,49

0,02

29,71 28,35

4,50

0,05

0,25

2,35

0,10

100,39

Min./Prvok

S

Pb

Ag

Cl

tetraedrit

23,30

0,07

17,32

0,03

tetraedrit

23,48

0,07

15,31

tetraedrit

23,21

0,16

tetraedrit

22,82

tetraedrit

23,51

Cu

Sb

Dvojfázové (L+V) fluidné inklúzie sa študovali v kremeni. Ich veľkosť sa pohybuje od 1
do 7 μm. Pri meraní sa zahrievali po dosiahnutie homogenizačnej teploty Th. Homogenizácia
na kvapalnú fázu „Obr. 3a“ prebiehala v intervale od 100 do 150°C s maximom hodnôt
v intervale od 120 do 130°C. Interval zamŕzania inklúzií bol od -40 do -60°C. Teplota tavenia
ľadu Tmi sa pohybovala v intervale od -15,5 do -0,1°C. Eutektickú teplotu Te nebolo možné
vzhľadom na malé rozmery inklúzií odmerať. Nízke teploty tavenia ľadu Tmi indikujú, že
v inklúziách je uzavreté fluidum zloženia H2O-NaCl. Podľa práce [7], je Te pre dané zloženie
-21,2°C. Vypočítaná priemerná hodnota salinity je 7,2 hm. % NaCl ekv. „Obr. 3b“.
Vypočítaná hodnota hustoty zachyteného fluida sa pohybuje v intervale od 0,841 do 1,058
g/cm3.

Obr. 3 a - Histogram teplôt homogenizácie; b - histogram hodnôt salinity FI v kremeni; n - počet meraní

Záver
Skúmanú mineralizáciu tvorí šošovka hydrotermálneho kremeňa s rudnými minerálmi.
Prevláda páskovaná textúra. Jej smer a sklon je totožný s metamorfnou bridličnatosťou
paleozoických fylitických bridlíc až fylitov. Identifikovaný bol sfalerit, galenit, Pb-Sb
sulfosoli - bournonit, boulangerit a meneghinit, zriedkavejší je chalkopyrit, pyrit, pyrotit,
markazit a tetraedrit. Tetraedrit vykazuje zvýšený obsah striebra a sfalerit železa.
Charakteristický pre túto lokalitu je výskyt meneghinitu, ktorý je v Západných Karpatoch
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zriedkavý. Opísaný bol na lokalite Jasenie - Soviansko [8] v Nízkych Tatrách a na ložisku
Mária - Margita pri Ochtinej [9]. Z nerudných minerálov bol identifikovaný kremeň,
zriedkavý je kalcit, dolomit, ankerit a siderit. Štúdiom fluidných inklúzií sa zistila
kryštalizácia rúd z nízko salinných fluíd (priemer 7,2 hm. % NaCl ekv.) pri teplote 100 - 150
°C. Fluidum uzavreté v inklúziách má hustotu 0,841 - 1,058 g/cm3 a na základe nízkych teplôt
tavenia ľadu je pravdepodobne zloženia H2O-NaCl. Veľmi pravdepodobné je miešanie
hydrotermálnych fluíd s meteorickými.
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Prieskum podzemných priestorov komplexom geofyzikálnych metód –
príkladová štúdia Dvorníky
David Kušnirák, Ivan Dostál
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a
environmentálnej geofyziky, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, kusnirak@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom štúdie je demonštrácia využitia geofyzikálnych metód pri prieskume dutých podzemných
štruktúr. Prieskum bol realizovaný v priestoroch cintorína v Dvorníkoch (okr. Hlohovec) s cieľom detekovať
kryptu, ktorá mala byť pozostatkom po zbúranom kostole. Pri tomto prieskume boli použité paralelne 3 odlišné
geofyzikálne metódy – mikrogravimetria, elektrická odporová tomografia a georadar, pričom každá z nich
preukázala prítomnosť prázdneho priestoru v záujmovej oblasti, navyše v niektorých častiach boli zachytené aj
relikty pôvodných múrov stavby.

Kľúčové slová: mikrogravimetria; georadar; ERT; krypta; geofyzika
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom merania bolo pomocou geofyzikálnych metód preskúmať vymedzenú plochu
cintorína v obci Dvorníky (okr. Hlohovec), kde v minulosti stál kostol, ktorý bol zbúraný. Na
vymedzenie a vymapovanie múrových reliktov stavby bola využitý georadar, pomocou
ktorého bola lokalizovaná aj krypta v vnútri bývalého kostola. Táto bola potvrdená aj ďalšími
geofyzikálnym metódami – elektrickou odporovou tomografiou (ERT) a mikrogravimetriou.
Všetky merania boli realizované v tej istej trojrozmernej meracej sieti, kvôli maximálnej
možnej korelovateľnosti výsledkov. Hlavným cieľom príspevku je porovnanie rozlišovacej
schopnosti metód pri prieskume dutín a podzemných priestorov.

Metodika merania
Voľba geofyzikálnych metód bola založená na vysokom kontraste fyzikálnych
vlastností

v oblasti

prázdnych

priestorov

a ich

bezprostredného

okolia.

V prípade

mikrogravimetrie sa dutina prejavuje v nameranom poli prejavuje zníženými hodnotami
gravitácie, spôsobenými

chýbajúcimi

hmotami

v priestore dutiny. Kontrast hustôt

horninového okolia a vzduchu vnútri dutiny je súčasnými prístrojmi jednoznačne
detekovateľný. Pri elektrickej odporovej tomografii sa v nameranom poli prázdne priestory
prejavujú naopak výrazným nárastom hodnôt zdanlivého odporu, keďže meranou veličinou je
merný elektrický odpor, ktorý je pre vzduch definovaný ako nekonečne veľký. Princíp
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merania pomocou georadaru je založený na emitácii elektromagnetickým vĺn do horninového
prostredia a ich následnej registrácii po odraze. Z nameraných údajov je možné identifikovať
silné reflektory v prostredí, ktoré sú miesta s výraznou zmenou impedancie. Rozhranie medzi
prázdnym priestorom a horninovým prostredím sa správa ako veľmi silný reflektor a polohu
dutiny je teda možné jednoznačne identifikovať.
Meranie bolo realizované v obdĺžnikovej meracej sieti, pričom pre prvotnú fázu boli
vytýčené meracie profily pre ERT, ktoré zároveň čiastočne slúžili aj ako mikrogravimetrické
profily, navyše boli premerané aj doplňujúce profily medzi elektrickými profilmi. Prieskum
pomocou GPR bol, vzhľadom na povahu metódy realizovaný na celej ploche, tak aby bola
zabezpečené kontinuálne pokrytie celej záujmovej oblasti.
Všetky meracie body a profily boli zamerané totálnou stanicou naviazanou na
súradnicový systém S-JTSK pomocou dvojfrekvenčných GPS meraní s dlhou dobou
observácie. Kvôli prehľadnosti sú výsledky prezentované v lokálnych súradniciach.
Namerané gravimetrické údaje boli spracované do formy neúplných Bouguerových
anomálií podľa vzťahu [1]:
Δg = g – gn + (0,3086 – 0,0419ρ)h ,

[I.]

kde g sú namerané údaje, gn je normálne pole, ρ je redukčná hustota (pre prieskum bola
použitá hustota 2.67 g.cm-3), h je nadmorská výška bodu merania. Uvedená forma výpočtu
Bouguerových anomálií je zjednodušená o krok zavádzania topokorekcií. Tieto boli
zanedbané vzhľadom na značnú monotónnosť terénu na profiloch a aj v ich tesnej blízkosti.
Meranie bolo realizované v pravidelnej sieti 1x1 m.
Meranie elektrickej odporovej tomografie bolo realizované v 3D variante s použitím
konfigurácii elektród pól-pól a dipól-dipól. Krok medzi elektródami bol 1 m a rozostup medzi
profilmi 2 m. Namerané hodnoty zdanlivých odporov boli použité na výpočet obrátenej úlohy
pomocou softvéru RES3DINV [2], ktorého výstup je distribúcia merného elektrického odporu
v priestore.
Georadarový prieskum bol realizovaný s využitím 400Mhz antény ako doplnková
metóda. Spracovanie zaznamenaných údajov bolo obmedzené na odstránenie priamej vlny
a filtrácie hornopriepustným filtrom.
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Výsledky meraní
Výsledný model rozloženia merného elektrického odporu je na Obr. 1. Účelom
odporového merania bolo zistenie prítomnosti priestorov pod povrchom. Tie sa mali prejaviť
vysokými hodnotami merného odporu. Najvyššie hodnoty merného odporu (viac ako 1000
Ohm.m) sa systematicky nachádzajú pozdĺž metráže 9 na osi y od profilu č.1 až po profil č.3
čo zodpovedá dĺžke anomálie ~6 m. Jej laterálne rozmery boli stanovené na 2 m a hĺbka
horného okraja je približne 1 m pod reliéfom. Okolie anomálneho telesa je navyše vo vrchnej
časti obklopené prostredím s pomerne vysokými hodnotami, ktoré prudko prechádzajú do
výrazne nižších (okolo 300 Ohm.m). Navyše podobnosť hodnôt merného odporu vnútri
a okolí telesa môže nasvedčovať tomu, že krypta je sčasti vyplnená týmto materiálom. Toto
rozloženie materiálu by mohlo byť spôsobené navážkou materiálu pri zarovnávaní skúmanej
plochy.

Anomálny prejav

Obr. 1 Mapa distribúcie merného elektrického odporu. Identifikovaná poloha krypty je znázornená šípkou.
Mapa neúplných Bouguerových anomálií (obr. 2) má jednoznačné minimum vo
vyznačenej oblasti, ktorá reprezentuje priemet anomálie určenej z elektrickej odporovej
tomografie. Jej tvar sa však javí pretiahnutý v smere kolmom na os telesa identifikovaného
z elektrickej odporovej tomografie. Amplitúda anomálie dosahuje v jej maxime iba 14 µgal,
čo taktiež nasvedčuje, že kauzatívne teleso nieje celé vyplnená vzduchom, ale bola zčasti

1142

GEOLÓGIA

zavalené okolitým materiálom, znížené hodnoty mimo priemetu telesa z určeného z metódy
ERT možno interpretovať ako zdrojové zóny materiálu zavalujúceho kryptu. Túto hypotézu
potvrdzuje aj interpretácia georadarových meraní, ktorých kvalita je síce výrazne znížená
kvôli premočenosti pôdy v čase merania, v najhlavnejších rysoch však podporuje výsledky
získané pomocou mikrogravimetrie a elektrickej odporovej tomografie.

Obr. 2 Mapa neúplných Bouguerových anomálií s redukčnou hustotou 2,67 g.cm-3. Prerušovanou čiarou je
znázornený priemet anomálneho prejavu z metódy ERT.

Záver
Voľba komplexu metód pozostávajúcich z mikrogravimetrie, ERT a georadaru sa javí
ako najvodnejšia kombinácia pre lokalizáciu podzemných priestorov. Jej vhodnosť bola
preukázaná aj na lokalite Dvorníky, kde všetky metódy preukázali prítomnosť krypty.
Vhodnou voľbou interpretačných postupov je tak možné zistiť aj geometriu telesa.
Poďakovanie
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Kuchynsko-orešanský kras vo svetle nových poznatkov (jaskyne Sová 1 a
Husí stok 1)
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Abstrakt
Článok prináša aktuálne výsledky z výskumu dvoch najvýznamnejších jaskýň Kuchynsko-orešanského
krasu, ktorému nebol v minulosti pripisovaný aţ taký veľký význam, ako okolitým krasovým územiam. Napriek
tomu ide o vyvinutý kras s takmer všetkými krasovými fenoménmi, ktoré sa v krasových územiach vyskytujú.
Snahou autora bolo metódami geologického, petrografického a speleologického výskumu prispieť k objasneniu
vzniku najvýznamnejších jaskýň tohto krasu – Sová 1 a Husí stok 1.

Kľúčové slová: Malé Karpaty; Kuchynsko-orešanský kras; genéza krasu; jaskyne; Husí stok 1; Sová 1
Úvod a formulácia cieľa
Kuchynsko – orešanský kras sa nachádza v severnej časti Pezinských Malých Karpát
medzi obcami Kuchyňa a Horné Orešany. Vytvorený je na karbonátoch fatrika
a mezozoických sedimentárnych komplexoch tatrika v oblasti.
Územie, v ktorom je kras vyvinutý, je tvorené mezozoickými súvrstviami, ktoré
vystupujú v pruhoch, v ktorých sa striedajú karbonátové a nekarbonátové horniny, čo
negatívne vplýva na vývoj a rozsah krasu. To sa odzrkadľuje aj na veľkosti jaskýň, ktorých
dĺţka preskúmaných časti nepresahuje 40 m.
Na druhej strane ide o pomerne pestré krasové územie, kde moţno pozorovať takmer
všetky krasové javy od vyvieračiek, ponorov, závrtov, priepastí, jaskýň, či škrapov na
povrchu.
Názov Kuchynsko – orešanský kras zaviedol Stankoviansky [1] a oddelil toto územie
od Smolenického krasu, za ktoré bolo niektorými autormi dovtedy povaţované.
V súčasnosti aj vďaka jaskyniarom evidujeme v tomto krase 41 jaskýň a pribliţne 100
krasových závrtov. Nie sú však vylúčené ani nové objavy, pretoţe časť územia nie je zatiaľ
podrobne speleologicky preskúmaná. Cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľov s dvoma
najdlhšími a najvýznamnejšími jaskyňami tohto krasu – jaskyňou Sová 1 a Husí stok 1 „Obr.
1“.
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Obr. 1 Lokalizácia Kuchynsko-orešanského krasu s bliţším určením opisovaných jaskýň.

Materiál a metódy
Sová 1, lokalizácia (JTSK):-550388.64,-1248608.47, nadmorská výška: 339 m n. m.
Jaskyňa Sová 1 je lokalizovaná pod menšou plošinkou v skalnatom svahu, asi 500 metrov na
západ od kóty Soviná (459 m n. m.) v nadmorskej výške 339 m n. m.
Táto horizontálna jaskyňa je fluviokrasového pôvodu a dosahuje dĺţky 35. Hlavná chodba
smeruje severným smerom priamo do masívu. V minulosti v nej aktívne pracovala staršia
generácia jaskyniarov z OS Dolné Orešany, ktorí sedimentárnu výplň jaskyne - suť a hlinu
prakticky celú odstránili. V jej koncových častiach je moţné ďalej pokračovať v prieskume a
výkopových prácach.
Čo sa týka genézy jaskyne, mohlo by ísť o výverovú jaskyňu. 200 m na východ od
vchodu sa vo svahu nachádzajú občasné vyvieračky, pod ktorými sú výplavové kuţele
obsahujúce úlomky hornín a vyplavenú hlinu. Dá sa teda analogicky predpokladať podobná
situácia v dnes uţ neaktívnej jaskyni.
Samotná jaskyňa vznikla vo svetlosivých rohovcových vápencoch s kalcifikovanými
radioláriami, ktoré patria do lučivnianského súvrstvia (valangin-hoteriv), ktoré je súčasťou
sedimentárneho komplexu tatrika. Nad jaskyňou je na povrchu vyvinutá línia menších
misovitých závrtov kopírujúcich priebeh jaskyne na povrchu.
V roku 2010 bol v jaskynnej výplni vykopaný profil, pri ktorom boli odobrané vzorky
usadenín - sedimentov. Pri laboratórnych prácach na Katedre inţinierskej geológie UK bol
materiál rozplavený a bola vyhotovená zrnitostná krivka odobraných vrstiev horniny. Podľa
nej patrí výplň do triedy piesčitý íl.
V rámci odberu vzoriek v jaskyni sa našli aj obliaky pestrého zloţenia (pieskovce,
ílovce, karbonáty a i.) „Obr. 2“, ktoré boli dobre opracované. Niektoré z nich dosahovali
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takmer sférický tvar. Sú to alochtonné klasty, ktoré sa do jaskyne dostali fluviálnou činnosťou
povrchového a neskôr podzemného vodného toku. Veľmi podobné sedimenty (zloţením aj
veľkosťou) boli najdené aj v jaskyni Husí stok 1. Vo výbruse jedného z obliakov bolo zistené
zloţenie pieskovca s prechodom aţ do ílovitej frakcie „Obr. 3“.

Obr. 2 Nekarbonátové – alochtonné obliaky zo Sovej 1,
zaliate v ţivici a pripravené na výbrus. Foto: A. Lačný

Obr. 3 Pieskovec s prechodom do ílovitej frakcie
zo Sovej 1. Foto: A. Lačný

Husí stok 1, lokalizácia (JTSK):-550416.56, -1247266.44, nadmorská výška: 346 m n. m.
Jaskyňa Husí stok 1 je lokalizovaná na začiatku Parinskej doliny. Bola vytvorená
v jursko-kriedových vápencoch vysockého (kríţňanského) príkrovu. Jaskyňa sa nachádza
šikmo povyše krasovej vyvieračky Husí stok, asi 25 výškových metrov nad ňou v nadmorskej
výške 342 m n. m.
Keďţe sa vchod do jaskyne nachádza v blízkosti lesnej cesty, dá sa predpokladať, ţe
jaskyňa je známa od nepamäti. Autorom jej prvého opisu je Pavol Nemček [2], ktorý jaskyňu
po prvý raz aj orientačne zmapoval. V jeho práci sú informácie o lokalizácii miest výmeny
vzduchu – prievanov. Výkopové práce tu neskôr realizovali aj budúci členovia jaskyniarskej
skupiny OS Chtelnica.
Od roku 2006 po súčasnosť pracujú na lokalite členovia Speleoklubu Trnava. Počas
ich prieskumnej činnosti sa v roku 2008 po prerazení presintreného sedimentu podarilo
objaviť jemný, naplavený sediment. V ňom boli nájdené rôzne opracované alochtonné
nekrasové obliačiky, ktoré majú fluviálny pôvod. Medzi nimi nachádzame najmä pieskovce
a ílovce veľkosti do 2 cm. Z toho vyplýva predpoklad, drenovania masívu Dlhého vrchu
podzemným tokom SJ smerom. Domnievame sa, ţe jaskyňa Husí stok 1 je pravdepodobne
stará vyvieračka [3].
V roku 2011 bolo objavených 22,5 m nových, doteraz neznámych jaskynných
priestorov. Chodba smerujúca na SZ po 9 m narazila na poruchu SV-JZ smeru „Obr. 4“. Na
tejto subvertikálnej pukline prišlo k objavu voľných priestorov s peknou krasovou výzdobou.
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Riečny náplav sa nachádza v JZ sienke, nazvanej „Objavná sienka“, kde naďalej pokračujeme
vo výkopových prácach [4].

Obr. 4 Mapa jaskyne Husí stok 1.

Obr. 5 Svetlý, tektonicky deformovaný
vápenec. Foto: A. Lačný

Z prieskumných prác vyplýva, ţe jaskyňa patrí medzi inaktívne fluviokrasové
horizontálne jaskyne. Je odkrytá - prístupná v dĺţke 31,5 m. Pod jaskynným komínom sa na
strope nachádzajú vymodelované evorzné hrnce, čo tieţ svedčí o aktívnej účasti vody pri
procesoch vzniku jaskyne. Zároveň treba spomenúť, ţe objavená puklina smeru SV-JZ je
analogická so smerom hlavnej pukliny povedľa leţiacej jaskyne Husí stok 2.
Pri dne sme si však všimli, ţe strany pukliny sú z odlišnej horniny. Po odobraní hornín
a následného mikroskopického štúdia sa našli mikrofosílie, na základe ktorých moţno určiť
o aký karbonát sa jedná a akého je veku.
Výsledky a diskusia
Svetlá hornina z jaskyne Husí stok 1 „Obr. 5“ bol karbonát značne tektonizovaný,
mikritický, wackestone, ktorý obsahoval tintinidy „Obr. 6“, ďalej sakokómy, aptychy,
ostrakódy, foraminifery a časti krinoidových článkov. Na základe tejto asociácie bol zaradený
do obdobia titón-berias (súvrstvie Padlej vody) [5].
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Obr. 6 Kalpionelidy vo výbruse.
Foto: A. Lačný

Obr. 7 Tmavočervený vápenec so sieťou klacitových ţiliek
rôznej orientácie. Foto: A. Lačný

Tmavočervená hornina „Obr. 7“ – karbonát, tektonizovaný, so stylolitmi po tlakovom
rozpúšťaní, hľuznatý, s mnoţstvom puklín vyhojených kalcitom, ktoré sú ešte presekávané
novými puklinami. Karbonát má mikritickú, sčasti rekryštalizovanú štruktúru (wackestone).
Pri mikroskopickej analýze karbonát obsahoval články krinoidov, sakokómy, „Obr. 8“,
aptychy, foraminifery, ostne jeţoviek a foraminifery zo skupiny protoglobuligerín „Obr. 9“.
Sedimentácia vápenca odpovedá obdobiu kimeridţ - titón (jaseninské súvrstvie) [5].

Obr. 8 Úlomok planktonického krinoida
rodu Saccocoma Agassiz. Foto: A. Lačný

Obr. 9 Určujúca mikrofosília - Protoglobuligerina sp.
Foto: A. Lačný

Na základe týchto zistení, sa moţno domnievať, ţe puklina vznikla na litologickom
rozhraní dvoch typov karbonátov. Toto rozhranie bolo neskôr tektonizované. V mladšom
období vyuţil túto poruchu podzemný tok, ktorý ju vo vrchných partiách rozšíril do
súčasných priestorov.
V jaskyni Sová 1 sa analogicky našli opracované alochtonné obliačiky, ktoré
napovedajú o fluviálnom vzniku jaskyne. No na rozdiel od jaskyne Husí stok 1, nepôjde
o vznik jaskyne na rozhraní litologickom, ale tektonickom.
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Záver
Výsledky výskumu potvrdili, ţe jaskyne Husí stok 1 a Sová 1 sú fluviokrasovými
jaskyňami. Napriek tomu, ţe vznikli v odlišných karbonátových horninách azda
najvýznamnejšiu úlohu zohrala porušenosť masívu, či uţ litologická alebo tektonická, no
najmä prítomnosť vodného toku, ktorý sa zanáral do týchto jaskýň. Jaskyne zároveň ponúkajú
moţnosti na ďalší speleologický prieskum a následné získanie nových poznatkov z týchto
jaskýň.
Poďakovanie
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Abstrakt
Zoborská časť pohoria Tribeč má dómatickú štruktúru, jadro ktorej je budované granitoidnými
horninami. Okraj štruktúry je tvorený mylonitmi granitoidov a tektonicky / metamorfne postihnutými sedimentmi
obalovej sekvencie. Kinematické indikátory analyzované v horninách kryštalinika a mezozoika poukazujú na
reţim tektonického odstrešovania, ktorý sa uplatňoval v období najvrchnejšej kriedy aţ spodného paleogénu.

Kľúčové slová: granitoidy; mylonit; tektonické odstrešovanie; Tribeč; Západné Karpaty
Úvod a formulácia cieľa
Pohorie Tribeč leţí na území západného Slovenska, má rozlohu asi 760 km2. V rámci
Západných Karpát patrí do tatransko-fatranského pásma jadrových pohorí. Je to najzápadnejší
výbeţok vnútorného pásma jadrových pohorí obnaţený spod treťohorných sedimentov
Podunajskej panvy. Tvorí hrásť, ktorá je výrazne zlomovo ohraničená. Má juhozápadseverovýchodný smer, so sklonom osovej časti k juhozápadu. Tribeč susedí na východe s
Ţitavskou pahorkatinou, na juhu a na západe s Tribečským podhorím a Nitrianskou nivou, na
severovýchode s pohorím Vtáčnik a na juhovýchode s Povaţským Inovcom.
Z hľadiska regionálne geologického členenia [1] je pohorie Tribeč rozdelené na
zoborskú a rázdielsku časť „Obr. 1“. Základná koncepcia geologickej stavby Tribeča bola
vyjadrená na geologických mapách v mierke 1:50 000 [2, 3]. Tatrikum, v zoborskej časti, je
tvorené kryštalickým

fundamentom

a jeho sedimentárnym mezozoickým obalom.

Kryštalinikum tatrika je tvorené viacerými petrografickými varietami granitoidov [4]. Značná
časť granitoidov je postihnutá mylonitizáciou „Obr. 1“. Vek vzniku mylonitov bol stanovený
na 71 – 63 Ma [5]. Tektonický postih granitoidných hornín spoločne s obalovým mezozoikom
bol na juhovýchodnom okraji zoborskej časti interpretovaný ako rozsiahla extenzná štruktúra
[6]. Nové výskumy preukázali, ţe podobným tektonickým fenoménom je postihnutý aj
severozápadný okraj zoborskej časti Tribeča.
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Obr. 1 Geologická schéma pohoria Tribeč.

Cieľom výskumu bolo zistiť kinematický charakter tektonického procesu, v rámci
ktorého vznikli štruktúry mylonitov a deformačné štruktúry v obalovom mezozoiku.
Materiál a metódy
Oblasťou výskumu bola zoborská časť pohoria Tribeč [1]. Predmetom štruktúrneho
výskumu boli tektonické deformácie postihujúce obalové mezozoikum a kryštalinikum, so
zameraním sa na určenie kinematického charakteru deformácií. Získané výsledky sú
vyhodnotené pomocou metodík štruktúrnej analýzy [7].
Výsledky a diskusia
Centrálna časť skúmaného územia je tvorená granitoidnými horninami, ktoré na
rozdiel od okrajových častí nepodľahli mylonitizácii. Metamorfované sedimenty obalového
mezozoika [3] sú vyvinuté len na okrajoch granitoidného masívu. Sú postihnuté
deformáciami, ktorých kinematický charakter poukazuje na mechanizmus tektonického
odstrešovania „Obr. 2“ (tectonic unroofing). Na základe datovania vzniku mylonitov
v granitoidoch [5] je moţno predpokladať, ţe tento proces sa uplatnil na rozhraní vrchnej
kriedy a paleogénu.
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Obr. 2 Model tektonického odstrešovania zoborskej časti Tribeča.

Záver
V zoborskej časti pohoria Tribeč je lokalizovaná dómatická štruktúra, v jadre ktorej
vystupujú granitoidné horniny. Okraj štruktúry je budovaný mylonitmi granitoidov
a tektonicky/metamorfne

postihnutými

sedimentmi

obalovej

sekvencie.

Kinematické

indikátory analyzované v horninách kryštalinika a mezozoika „Obr. 3“ poukazujú na reţim
tektonického odstrešovania, ktorý sa uplatňoval v období najvrchnejšej kriedy aţ spodného
paleogénu.

Obr. 3: Šípky indikujú smer tektonického transportu.
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Abstrakt
Článok hodnotí neotektonické pomery na severných svahoch Nízkych Tatier v oblasti Liptovského Jána.
Výsledky poukazujú na existenciu dvoch generácii zlomov: vrchnopliocénno-spodnopleistocénnych extenzných zlomov
východno-západnej orientácie a vrchnopleistocénno-holocénnych severo-južne orientovaných extenzných zlomov, čo
poukazuje na zmenu napäťového poľa zo severo-južne orientovanej tenzie na východo-západnú tenziu.

Kľúčové slová: neotektonika; riečne terasy; travertíny; Liptovský Ján; Nízke Tatry
Úvod a formulácia cieľa
Záujmová oblasť sa nachádza na severných svahoch Nízkych Tatier v okolí obce Liptovský
Ján. Na geologickej stavbe sa podieľajú najmä sedimenty hronika a kvartérne sedimenty (Obr. 1). V
minulosti bola študovaná Grossom a Köhlerom [1] a Bielym [2, 3]. Územie je porušené dvoma
zlomovými systémami. Starší je orientovaný východo-západným smerom a mladší severo-južným
smerom. Severo-južne orientovaný zlom prebieha údolím potoku Štiavnička a sú naň viazané
výskyty travertínov a vývery podzemných vôd. Dolina Štiavničky má asymetrický charakter a
riečne terasy sú vyvinuté len na ľavej strane toku.

Obr. 1 Geologická mapa predmetného územia [2] so zvýrazneným perovitým charakterom riečnej siete.

Cieľom práce je definícia veku a kinematického charakteru hlavných zlomových rozhraní a
stým spojená definícia charakteru napäťového poľa v kvartéri.
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Materiál a metódy
V rámci výskumu boli použité metódy a metodiky geologického a neotektonického
výskumu. Geologický výskum sa zameriaval na štruktúrne mapovanie. Neotektonický výskum
využíval morfotektonické metódy a metódy štruktúrnej geológie (travitonics [4]). Použité boli aj
aplikácie mapového softvéru GRASS-GIS, na vytvorenie máp tieňovaného reliéfu, orientácie,
sklonu, elevácie svahov a priečneho profilu riečnym údolím [5],[6].
Výsledky a diskusia
1.

Perovitý vzor riečnej siete (Obr. 1) poukazuje na neotektonickú aktivitu
predmetného územia. Toky majú lineárny charakter, pričom prítoky Štiavničky sú
kolmé na hlavný tok. Časť tokov sleduje vymapované zlomové línie a možno
predpokladať, že aj ostatné toky v rámci perovitého vzoru sledujú zlomové línie,
ktoré však nie je možné v prostredí lunzského súvrstvia geologicky verifikovať.

2. Predbežné výsledky reambulácie geologickej mapy približne súhlasia s mapou
Bieleho [2]. Stavba mezozoických členov hronika je rozsegmentovaná niekoľkými
zlomami východo-západnej orientácie. Generálne platí, že na ľavom brehu
Štiavničky na povrch vystupujú mladšie sedimentárne sekvencie hronika ako na
pravom brehu. Na severovýchod od kóty 877 (Hrádok) boli nájdené ďalšie izolované
výskyty hlavných dolomitov, čo svedčí o existencii zatiaľ bližšie nešpecifikovaných
východo-západných zlomov.
3. Kvartérne sedimenty sa vyskytujú v podobe svahovín, riečnych terás a travertínov. V
záujmovej

oblasti sa vyskytujú riečne terasy dvoch riek:

terasa Váhu

strednopleistocénneho veku a dve terasy Štiavničky strednopleistocénneho veku [2].
Terasy Štiavničky nie sú segmentované východno-západnými zlomami, vyskytujú sa
výlučne na ľavom brehu (Obr. 2). V kontraste s predošlým výskumom [2] nie sú
výskyty travertínov zaznamenané na pravom brehu, pričom sú tu prítomné svahové
pohyby.
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Obr. 2 Priečny profil údolím Štiavničky s interpretovaným zlomom. Jeho lokalizácia je vyznačená na Obr. 1 červenou
čiarou. Západná strana sa nachádza na ľavej strane.

4. Výstupy z mapového softvéru poukazujú na existenciu aspoň dvoch zlomových
rozhraní. Východo-západne orientovaný zlom s facetovanými svahmi situovanými
južne od zlomu a severo-južne orientovaný zlom situovaný v doline Štiavničky,
s výrazne facetovanými východnými svahmi (Obr. 3). Prítomnosť facetových
svahov poukazuje na poklesový charakter zlomov.

Obr. 3 Tieňovaná mapa reliéfu s interpretovanými zlomami.

Záver
Na severných svahoch Nízkych Tatier, v doline riečky Štiavničky pretekajúcej Liptovským
Jánom je možno vyčleniť dva systémy zlomov. Staršie zlomové porušenie má smer východ – západ,
mladší severo – južne orientovaný poklesový zlom je situovaný v doline Štiavničky. Na základe
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asymetricky vyvinutých svahov a asymetricky vyvinutých terás doliny Štiavničky možno
predpokladať, že zlom sa ukláňa na západ a vek jeho aktivity indikovaný vekom riečnych terás a
travertínov, je vrchný pleistocén až holocén. Pravouhlý vzor riečnej siete, ktorý vo viacerých
prípadoch kopíruje zlomové porušenie indikuje rôzny vek zlomových štruktúr a zmenu napäťového
poľa zo severo – južnej tenzie počas ?vrchného pliocénu až spodného pleistocénu na východno –
západnú tenziu počas vrchného pleistocénu až holocénu. Rovnaká zmena napäťového poľa je
opísaná aj zo západnej časti Liptovskej kotliny [7].
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Abstrakt
V súčasnosti patrí medzi hlavné priority spoločnosti ochrana a využívanie prírodných zdrojov a
ekosystémov pred znečistením. Na území Slovenska, ale aj v celej Európe sa ako najcitlivejšie javia otázky
spojené s využívaním vodných zdrojov, preto má ekologické hospodárenie s vodou nesmierny význam pre celú
spoločnosť. Odhaduje sa, že 85 miliónov ľudí (cca. 10 %) v Európe žije bez prístupu k bezpečnej čistej pitnej
vode (a 1,1 miliardy ľudí na Zemi). Na území Slovenska, predstavuje dunajská panva so svojimi zásobami
podzemných vôd najvýznamnejšie prírodné dedičstvo a ochrana tohto zdroja by mala byť nadradená nad ostatné
činnosti. Centrálna depresia panvy je vyplnená zvodnenými vrstvami, dunajským štrkom a pieskom, ktoré tvoria
jeden z najdôležitejších zvodnených komplexov v strednej Európe. Hlavným zdrojom dopĺňania zásob je
infiltrácia vôd z Dunaja. Cieľom práce je zostrojenie 3D kvalitatívneho a kvantitatívneho geoelektrického
modelu štrkopiesčitých horizontov v oblasti strednej časti dunajskej panvy na základe reinterpretácie databanky
geofyzikálnych meraní VES.

Kľúčové slová: VES; kvalitatívna interpretácia; kvantitatívna interpretácia; dunajská panva
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom práce je zostrojenie 3D kvalitatívneho a kvantitatívneho geoelektrického
modelu štrkopiesčitých horizontov v oblasti strednej časti dunajskej panvy na základe
reinterpretácie databanky geofyzikálnych meraní vertikálneho elektrického sondovania (ďalej
len VES).
Naša pozornosť sa v prvom kroku sústredila na kvalitatívnu interpretáciu
geoelektrických dát a to, na zhotovenie 2D horizontálnych máp izoohm pre rôzne hĺbkové
úrovne AB/2, ktoré nám neskôr poslúžia na kontrolu kvality 3D kvalitatívneho modelu
štrkopiesčitých horizontov v strednej časti dunajskej panvy. Mapy poslúžia aj na sledovanie
litofaciálnych zmien výplne dunajskej panvy a lokalizáciu výraznejších tektonických línií.
Materiál a metódy
Kvalitatívna interpretácia pri spracovaní výsledkov VES slúži k získaniu predstavy o
odporových vlastnostiach horninového prostredia. Aj keď nám neslúži na stanovenie
jednotlivých mocností a merných odporov jednotlivých horizontálnych vrstiev a súvrství pod
bodom merania ako kvantitatívna interpretácia, môžeme dospieť k dôležitým informáciám aj
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na základe kvalitatívnej interpretácie a zvoliť vhodnú možnosť použitia interpretačných
spôsobov, prípadne nám pomôže pri konečnej kvantitatívnej interpretácii [1].
Najčastejšie sa v praxi zostrojujú rezy izoohm, tzv. pseudorezy ,,Obr. 1“ alebo mapy
izoohm pre konkrétny rozostup ρz (AB/2). Rozostup AB/2 volíme podľa hĺbky, ktorá nás
zaujíma. Zvolený rozostup však nie je skutočná hĺbka, ku ktorej je možné prisúdiť ρz (AB/2),
ale iba jej približným ukazovateľom. Tak isto zdanlivý merný odpor ρz (AB/2) nie je skutočný
merný odpor pre zvolenú hĺbku, ale môžeme povedať, že ρz (AB/2) je obrazom odporových
skutočností v hĺbke h = 0,6 až 1 AB/2. Takto môžeme voľbou rozostupu zhodnotiť
geoelektrické podmienky v rovnakej hĺbke a môžeme sledovať faciálne zmeny litologických
útvarov v horizontálnom smere [2].

Obr. 1 Príklady kvalitatívnych interpretačných schém pre lokalizáciu kontaktov v podloží [3]

Všetky kvalitatívne parametre sú odrazom geologického prostredia a sú na ňom
závislé, všetky súvisia so štruktúrnou mapou a je vhodné ich porovnávať s výsledkami iných
geofyzikálnych metód.

Obr. 2 Skúmané územie s lokalizáciou sond VES, s rozostupom prúdových elektród AB 2001 – 4000 m
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Pre našu úlohu sme vybrali ako prvý mapový list v mierke 1 : 50 000, 45 - 13, ku
ktorému bude v budúcnosti pripojený mapový list 45 - 31 a 45 - 32 ,,Obr. 2“. V našom
študovanom území sa nachádza celkovo 1512 sond VES s rôznymi rozostupmi prúdových
elektród AB.
Záujmové územie je ohraničené spojnicou obcí Vlky, Horná Potôň, Holice, Malá
Budafa, Kvetoslavov a Štvrtok na Ostrove. V prieskumnom území bolo v roku 1988 [4]
vytýčených 4 geofyzikálne profily (DS II – DS V). Vzdialenosť stanovíšť VES na profile je
cca 500 m a vzdialenosť medzi profilmi je cca 4 km ,,Obr. 2“.
Naša pozornosť sa sústredila na reinterpretáciu týchto profilov, upresnenie
litofaciálnych zmien výplne panvy a hlavne sledovanie výraznejších tektonických línií.
Výsledky a diskusia
Namerané hodnoty zdanlivého merného odporu ρz jednotlivých VES sme vyniesli do
bilogaritmickej súradnicovej sústavy o module 6,25 cm ako funkciu ρz = ρz (r) v závislosti na
dĺžke roztiahnutia AB/2. Následne sa výsledky zobrazené vo forme sondážnych kriviek VES
spracovali použitím kvalitatívnej interpretácie. Z upravených sondážnych kriviek boli
odčítané hodnoty ρz pre rôzne hĺbkové úrovne AB/2. Pre získanie prehľadu o distribúcii
zdanlivého merného odporu v hĺbke zodpovedajúcej rozostupu prúdových elektród AB/2 boli
zostrojené mapy izoohm pre hĺbkovú úroveň AB/2 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
500 a 1000 m.
Mapa izoohm pre AB/2 10 a 20 m mám indikuje veľmi rôznorodé sedimentačné
prostredie. Striedajú sa tu chaoticky oblasti s vyššími a nižšími zdanlivými mernými odpormi.
Regionálnejší trend majú znížené odpory v juhozápadnej časti sledovaného územia, ktoré sa
pohybujú pod 100 ohmm, čo nám poukazuje na to, že v oblasti sú rozšírené horniny
s prevahou piesčitej frakcie. Odpory pod 50 ohmm nám charakterizujú ešte jemnejšie frakcie,
napr. ílové polohy, ako sú piesky ílovité až íly piesčité, odpory od 100 – 400 ohmm
charakterizujú štrkopiesčité až štrkovité polohy a odpory nad 400 ohmm suché štrkopiesky
bez prímesi ílovitej frakcie.
Mapa izoohm pre AB/2 50 m má už odlišný litofaciálny vývoj. Ílovitopiesčité až
ílovité polohy sedimentov sa nachádzajú ako v juhozápadnej časti sledovaného územia, tak aj
v severovýchodnej časti. Severozápadnú a centrálnu časť územia reprezentujú vyššie hodnoty
odporov, ktoré zastupujú štrky a štrkopiesky.
Mapy izoohm pre AB/2 od 100 m do 1000 m majú veľmi podobný charakter. Severnú
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časť územia reprezentuje piesčitý vývoj (odpory 100 - 200 ohmm), ktorý miestami prechádza
do piesčitoílovitého vývoja (odpory 50 – 100 ohmm) s ojedinelými polohami ílov až ílov
piesčitých (pod 50 ohmm).
Je potrebné upozorniť, že mapa izoohm pre AB/2 1000 m, má len orientačný
charakter, pretože iba každá štvrtá VES na profile mala hĺbkový dosah väčší ako AB/2 1000
m.
Pri analýze máp izoohm z hľadiska tektoniky sme dospeli k záveru, že v sledovanom
území sa nachádzajú dve výrazné tektonické poruchové pásma, ktorých orientácia je v smere
severovýchod až juhozápad. Prvá poruchová línia prechádza kolmo cez všetky štyri
geofyzikálne profily. Profil DS II križuje v oblasti medzi VES 7 a VES 8, pokračuje na
juhozápad, kde profil DS III križuje v oblasti medzi VES 1 a VES 2, profil DS IV pretína
medzi VES 9 a VES 10 a profil DS V medzi VES 12 a VES 13. Z máp izoohm pre všetky
hĺbkové úrovne sa javí, že tektonická poruchová zóna pokračuje kolmo dole od hĺbky cca 10
m do hĺbky 500 m, v oblasti profilu DS IV a DS V. V oblasti profilu DS III pre hĺbkovú
úroveň AB/2 100 m sa začína pomaly stáčať na východ do oblasti medzi VES 2 a VES 3. Od
100 m pokračuje kolmo dole až do hĺbky cca 500 m. V mieste, kde poruchová zóna pretína
profil DS II je podobná situácia. V hĺbke cca 10 m poruchovú zónu registrujeme medzi VES 7
a VES 8, smerom do hĺbky sa pomaly stáča na východ do oblasti medzi VES 10 a 11 a to, od
cca 90 až 150 m a následne sa pomaly stáča späť na západ do polohy medzi VES 7 a 8.
Približne od 200 m hĺbky pokračuje kolmo dole do hĺbky 500 m.
Druhá tektonická poruchová línia má podobný charakter. Pretína všetky štyri
geofyzikálne profily, profil DS II v oblasti medzi VES 17 a 18, profil DS III v oblasti medzi
VES 8 a 9, profil DS IV v oblasti medzi VES 15 a 16 a profil DS V v oblasti VES 15 a 16.
Tektonická línia v oblasti medzi profilmi DS III a DS V má vertikálny charakter, kde od hĺbky
cca 10 m smeruje kolmo dole hĺbky približne 500 m. V oblasti profilu DS V sa zlom pomaly
stáča od hĺbky 50 m na východ, približne do oblasti medzi VES 19 a 20 a od hĺbky 150 m
pokračuje kolmo dole až do 500 m. Podobný charakter má oblasť križovania tektonickej
poruchovej zóny s profilom DS II, tu registrujeme poruchovú zónu od hĺbky 10 m v oblasti
medzi VES 17 a 18. Poruchová línia sa pomaly stáča na západ približne v hĺbke 50 m a
následne v hĺbke od 100 do 200 m na východ, do oblasti medzi VES 18 a 19. V hĺbke 250 m
poruchovú zónu neregistrujeme.
Priebeh týchto dvoch výrazných tektonických poruchových zón sme porovnali s
interpretáciou profilov z roku 1988 [4], kde registrovali iba jednu poruchovú zónu, ktorá tiež
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pretína všetky štyri profily. Poruchové pásmo pretína profil DS II v oblasti medzi VES 3 a 4,
profil DS III medzi VES 3 a 4, profil DS IV medzi VES 11 a 12 a profil DS V v oblasti VES
14. Výsledky oboch interpretácií sú odlišné, preto správnosť výsledkov môžeme len
predpokladať. Spresnenie a overenie správnosti našich predpokladov môžeme v budúcnosti
zabezpečiť použitím iných geofyzikálnych metód, napr. seizmikou, magnetotelurikou alebo
inými zdrojmi, napr. vrtmi.
Záver
Reinterpretáciou VES v oblasti strednej časti dunajskej panvy sme dospeli k záveru, že
sa tu nachádzajú dve výrazne tektonické poruchové pásma a sedimentačné prostredie má v
smere zo severu na juh charakter generálne prechádzať z jemnozrnnejších ílovitopiesčitých
sedimentov do hrubozrnnejších štrkopiesčitých sedimentov.
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Abstrakt
Údolné odkalisko nad obcou Slovinky, ležiace v katastri mesta Krompachy obsahuje banský odpad po úprave
a spracovaní Fe rudy z ložiska Slovinky, ktorý bol deponovaný vo forme flotačných kalov. Odkalisko s druhom
ukladaného materiálu R (kal z úpravy rudy), podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je kategorizované ako
odpad O (ostatný odpad). Odkalisko je v súčasnosti nevyužité, vo vrchnej časti je pokryté súvislou vrstvou
jemnozrnnej priemyselnej strusky (s hrúbkou cca 5-6 m) z Kovohút Krompachy. V predkladanej štúdii boli
porovnané vylúhované množstvá vybraných kontaminantov As a Sb z materiálu odkaliska do vodného prostredia
a do extrakčných roztokoch podľa procedúry TCLP. Štúdia lúhovateľnosti flotačných kalov na lokalite Slovinky
a zhodnotenie potenciálneho rizika mobilizácie toxických prvkov nebolo doteraz predmetom žiadneho výskumu.
Z výsledkov vykonaných štandardizovaných extrakčných metód môžeme odkaliskový sediment hodnotiť ako nie
nebezpečný.

Kľúčové slová: arzén, antimón, potenciál vylúhovateľnosti, frakcionácia prvkov, odkalisko, Slovinky

Úvod a formulácia cieľa
Mobilita špécií arzénu a antimónu v sedimentoch závisí na type a množstve
adsorbujúcich minerálnych zložiek, hodnote pH, redox potenciálu. Zlúčeniny As a Sb môžu
byť adsorbované na oxidoch a hydroxidoch Fe(III), Al(III), Mn(III/IV), na humínových
látkach a ílových mineráloch. Pri vysokých hodnotách redox potenciálu a pH v alkalickej
oblasti možno predpokladať, že mobilita týchto kontaminantov bude nízka.
Väčšina Sb v prírodných vodách je prítomná v rozpustenej forme, len malý podiel Sb
je viazaný na suspendované tuhé častice, na rozdiel od As, ktorého dominantná časť sa vo
vodnom prostredí zvyčajne viaže na suspendované častice [1].
Projekt „Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí vznikajúcich
banskou činnosťou“, vytvoril základnú inventarizáciu ohrozených lokalít a vyčlenil lokalitu
Slovinky (ťažba Fe-rúd) ako ôsmu najohrozenejšiu, kde sanačné riešenie negatívnych vplyvov
banskej činnosti na životné prostredie je nevyhnutné [2]. Primárny minerálny materiál
odkaliska tvorí hlavne kremeň, siderit a sulfidické minerály, ktoré zastupujú chalkopyrit,
tetraedrit, arzenopyrit, pyrit, zriedkavo galenit, sfalerit, bornit, bournonit, jamesonit,
antimonit, Cu-arzenopyrit [3].
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Cieľom nášho výskumu bolo zhodnotiť potenciál vylúhovateľnosti As, Sb z materiálu
odkaliska do vodného prostredia, do slabokyslých roztokoch na základe limitných hodnôt
a určiť frakcionácie týchto kontaminantov na základe sekvenčnej extrakcie.

Materiál a metódy
Vzorky odkaliskových sedimentov boli odobrané z vrtov SLO 1, SLO 2 do hĺbky cca
20 m s vertikálnou nadväznosťou. Hodnoty pH boli stanovené na vzorkách s prirodzenou
vlhkosťou metódou nasýtenej pôdnej pasty. Vzorky boli vysušené pri teplote 20±2oC a
preosiate na frakciu menšiu ako 1mm, zhomogenizované. Celkový obsah As, Sb vo vzorkách
bol stanovený v ACME Analytical Labs., Ltd. Vancouver, (Kanada).
Pre zistenie potenciálu mobility As, Sb do vodného prostredia bola použitá extrakčná
metóda EN 12457 Charakterizácia odpadov vylúhovaním [4]. 5 g vzorky bolo extrahovaných
24 hodín v 50 ml filtrovanej deionizovanej vody. Miešanie vzorky prebiehalo na rotátore
rýchlosťou 10 otáčok/min.
Pre určenie potenciálu vylúhovateľnosti odpadov bola využitá extrakcia Toxic
Characteristic Leaching Procedure - TCLP [5]. 2,5 g vzorky boli miešané 18 h, následne sa
zmes nechala 6 h sedimentovať. Miešanie prebiehalo rýchlosťou 30 otáčok/min. Pre prípravu
extraktov boli pripravené 2 druhy extrakčných roztokov s kyselinou octovou, prvý roztok s pH
4,93 ± 0,05, druhý roztok s pH 2,88 ± 0,05.
Procedúra sekvenčnej extrakcie [4, 6, 7] bola využitá s cieľom izolovať a rozpustiť
vybrané minerálne fázy viazané na geochemické frakcie As a Sb. Schéma postupu upravenej
4-krokovej sekvenčnej extrakcie je sprehľadnená v „Tab. 1“. Extrahovaný bol 1g suchej
vzorky v 20 ml extrakčného činidla v 50 ml plastovej nádobke rýchlosťou 10 otáčok/min.
Výluhy boli po extrakcii filtrované (Pragopor, 0,4µm). Extrakcie boli realizované duplicitne
pre zachovanie reprodukovateľnosti výsledkov. Koncentrácie chemických prvkov boli
stanovené štandardnými metódami AAS, AES-ICP a AAS-HG.

Krok
1
2
3
4

Tab. 1 Schéma postupu sekvenčnej extrakčnej procedúry
L/S pomer Trvanie
Minerálna fáza/frakcia
(ml.g-1)
(h)
20:1
18h
vodorozpustná
viazané iónovou väzbou/
1 M MgCl2
20:1
1h
výmenná
karbonáty, Mn oxidy, veľmi
0,1 N HCl
20:1
2h
amorfné Fe hydroxidy
0,1 N NaOH
20:1
17h
Amorfné Fe hydroxidy
Extrakčný
roztok
H 2O

Literatúra
[4]
[6]
[6]
[7]

1165

GEOLÓGIA

Výsledky a diskusia
Potenciometrické meranie pH v nasýtenej pôdnej paste, totálne obsahy sledovaných
stopových prvkov zobrazuje „Tab.2“. Hodnoty pH sedimentov poukázali na pomerne stabilné
alkalické hodnoty v rozmedzí 7,7 – 8,8. Celkové obsahy As (93 – 649 mg.kg-1), Sb (29,7 –
3791 mg.kg-1) predstavujú vysoké koncentrácie potenciálne toxických prvkov viazaných
v primárnych (sulfidy, sulfosoli) a sekundárnych (oxidy, oxyhydroxidy Fe, sírany) minerálnych
fázach. Pomerne vyššie hodnoty sledovaných prvkov As a Sb dosahovali vrchné horizonty vrtu
SLO 1, vysoké koncentrácie obsahuje vrchná vrstva strusky. Hrúbka tejto vrstvy dosahuje cca
5- 6 m. Koncentrácie kontaminantov v nižších horizontoch odkaliskového sedimentu v oboch
vrtoch nedosiahli také vysoké hodnoty „Tab. 2“.
Hodnoty uvoľnených prvkov „Tab. 2“ vo vodnom výluhu EN 12457 dosahovali
hodnoty: As max. 0,16 mg.l-1, Sb max. 1,83 mg.l-1. Vylúhované koncentrácie antimónu
v podmienkach extrakcie EN 12457 dosiahli vyššie hodnoty, čo poukazuje na jeho vyššiu
mobilitu v daných podmienkach v porovnaní s arzénom. Tieto výsledky súhlasia s vyššie
uvedenou prácou [1].
Tab. 2 Hodnoty pH odkaliskových sedimentov, totálne obsahy AsTOT, SbTOT (mg.kg-1), koncentrácie
vylúhovaných prvkov vo vodnom výluhu (EN 124 57, mg.l-1), v slabokyslom výluhu (TCLP, mg.l-1),
v jednotlivých hĺbkových horizontoch odkaliskového sedimentu na lokalite Slovinky
Vrt

SLO 1

SLO 2

Hĺbka
(m)
0-1
2-3
6-7
10 - 11
14-15
18-19
0,2-1
2-3
6-7
10 - 11
14-15
18-19

pH

AsTOT.

AsEN

AsTCLP

SbTOT.

SbEN

SbTCLP

8,7
8,5
7,7
7,7
7,7
8,4
8,1
8,8
8,3
8,4
8
7,9

443
236
610
649
414
169
93
150
375
186
186
285

0,023
0,022
0,036
0,035
0,157
0,140
0,027
0,013
0,028
0,025
0,021
0,025

0,007
0,004
0,009
0,01
0,038
0,012
0,001
0,001
0,002
0,006
0,002
0,001

3791
797,6
130,3
859,4
81,9
223,7
49,8
121,5
49,1
63,6
34,4
29,7

1,833
0,268
0,345
0,257
0,285
0,650
0,032
0,080
0,053
0,078
0,073
0,060

0,824
0,072
0,102
0,074
0,024
0,121
0,005
0,008
0,027
0,013
0,044
0,002

Pre interpretáciu výsledkov z EN 12457 sa využívajú limitné rozsahy hodnôt
koncentrácií prvkov pre odlíšenie nie nebezpečných a nebezpečných odpadov [8]. Podľa
„Tab. 3“ extrahované množstvá As dosahujú v oboch vrtoch hodnoty nižšie ako limitné
hodnoty pre nebezpečný odpad. Extrahované koncentrácie Sb dosiahli „Tab. 2“ max. 0,65
mg.l-1 (horizont 18 – 19 m), resp. 1,83 mg.l-1 (horizont 0 - 1 m). Tieto hodnoty prekračujú
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limitnú hodnotu 0,5 mg.l-1 „Tab. 3“, čo môže byť klasifikované ako koncentrácia pre
nebezpečný odpad. Avšak prekročenie limity u 1, resp. 2 hodnôt nie je signifikantné pre
celkový skúmaný materiál odkaliska, nakoľko priemerné extrahované hodnoty neprekračujú
danú limitu „Tab. 3“.
Tab. 3 Koncentrácie As, Sb vo vodnom výluhu podľa metodiky EN 12457. Limitné hodnoty Van Gerven et al.
(2005) pre hodnotenie As (0,2 mg.l-1 pre nie-nebezpečný odpad, 2,5 mg.l-1pre nebezpečný odpad), Sb (0,07 mg.l1
pre nie-nebezpečný odpad, 0,5 mg.l-1pre nebezpečný odpad). Koncentrácie As, Sb v slabokyslých výluhoch
(TCLP 1311). Limitné hodnoty pre hodnotenie nebezpečných odpadov (USEPA 2005): As - 5 mg.l-1 pre
nebezpečný odpad, Sb- bez limitnej hodnoty, triedy vylúhovateľnosti odpadov vo vode (606/1992).
mg.l-1
EN 124 57
SLO 1
SLO 2
SLO 1
SLO 2
PRIEMER As
PRIEMER Sb

0,069
0,024
mg.l-1
0,607
0,063
0,046
0,335

mg.l-1
Limity pre
nebezpečný
odpad [8]
2,5
2,5
mg.l-1
0,5
0,5
0,2
0,5

As

mg.l-1

TCLP

US EPA
limit [10]

0,013
0,002
Sb
0,203
0,017
0,008
0,11

5
5
mg.l-1
--5
--

mg.l-1
Triedy
lúhovateľnosti
odpadov
II.
I.
mg.l-1
II.
II.
I.
II.

Výsledky TCLP „Tab. 2“ extrakčnej metódy ukázali, že chovanie sledovaných
kontaminatov je v porovnaní s vodným výluhom odlišné. Stanovené koncentrácie As presiahli
len hodnotu hranice detekčného limitu (As max 0,038 mg.l-1). USEPA [9] definuje pre nie
nebezpečné odpady pre As najvyššiu limitnú hodnotu 5 mg.l-1 „Tab. 3“. Pre Sb hodnoty nie sú
definované. Porovnávanie As, Sb vo výluhoch SLO 1 a SLO 2 s limitnými hodnotami podľa
nariadenia vlády [10] ukázalo, že priemerné množstvo vylúhovaného As spadá do triedy
vylúhovateľnosti I, Sb spadá do triedy vylúhovateľnosti II.
Hoci cieľom sekvenčnej extrakcie je izolovať a rozpustiť vždy jednu konkrétnu
geochemickú frakciu, účinnosť extrakcie do veľkej miery závisí od afinity a špecifickosti
extračnej chemikálie pre cieľovú fázu. Z výsledkov realizovanej sekvenčnej analýzy
odkaliskových sedimentov vyplýva, že 1,05 – 3,13 mg.kg-1 (1,36 – 1,63 %) arzénu a 1,90 –
3,87 mg.kg-1 (4,70 – 10,89 %) antimónu vo vzorkách vrtov SLO 1, SLO 2 bolo viazaných na
vodorozpustnú frakciu. Len približne 0,35 – 0,94 mg.kg-1 (0,46 – 0,49 %) arzénu a 0,52 – 4,17
mg.kg-1 (2,96 – 5,06 %) antimónu vo vzorkách vrtov SLO 1, SLO 2 bolo viazaných na iónovýmennú frakciu. Významné extrahované množstvá 15,87 – 38,86 mg.kg-1 (20,26 – 20,66 %)
arzénu a 2,60 – 7,08 mg.kg-1 (8,61 – 14,87 %) antimónu vo vzorkách vrtov SLO 1, SLO 2
bolo viazaných na karbonátovú frakciu a na Mn oxidy a veľmi amorfné oxyhydroxidy Fe.

1167

GEOLÓGIA

Najvyššie extrahované hodnoty boli zistené pri 4 frakcii (väzba s amorfnými Fe a Al
hydroxidmi), ktoré dosiahli u As 59,58 – 148,84 mg.kg-1 (až 77,52 – 77,62 %), u Sb 12,46 –
67,15 mg.kg-1 (až 71,29 – 81,63 %) z celkového extrahovaného množstva As, Sb vo vzorkách
odkaliskových sedimentov z vrtov SLO 1, resp. SLO 2.
Významný nárast As s vysokým pH pri extrakcii s 0,1 N NaOH možno pripísať
výmene hydroxylových iónov s As na sorpčných miestach Fe(OH)3, čo vedie k desorpcii As
oxyaniónov do roztoku [11], ktoré môžu zabrániť opätovnej adsorpcii arzénu, pretože
prevládajúce záporne nabité kryštalické oxidy nepriťahujú negatívne nabité oxyanióny [12].

FRAKCIA
FRAKCIA
FRAKCIA
FRAKCIA

Sb

SLO 2

1
2
3
4

As

Sb

SLO 1
As

0

50

100

mg.kg-1

150

200

250

Obr. 1 Extrahované podiely As a Sb (mg.kg-1) v jednotlivých frakciách z celkového extrahovaného množstva
(frakcia 1: vodorozpustná; frakcia 2: ióno-výmenná; frakcia 3: karbonátová, Mn oxidy, veľmi amorfné Fe
hydroxidy; frakcia 4: amorfné Fe hydroxidy

Záver
Štúdia bola zameraná na porovnanie potenciálu vylúhovateľnosti kontaminantov As,
Sb z pevného materiálu sedimentov neaktívneho odkaliska Slovinky štandardizovanými
extrakčnými metódami a modifikovanou 4-krokovou sekvenčnou extrakčnou procedúrou.
Vylúhované vodorozpustné podiely nepreukázali zvýšené hodnoty arzénu (As max.
0,16 mg.l-1), pri antimóne boli zistené dve prekročenia limitnej hodnoty (Sb 0,65 mg.l-1. 1,83
mg.l-1). Z vylúhovaných podielov v slabokyslom výluhu podľa hodnotenia nariadenia vlády
SR č. 606/1992 Zb. vyplýva, že množstvo vylúhovaného As vyhovuje triede vylúhovateľnosti
I, Sb spadá do triedy vylúhovateľnosti II. Antimón vo vodnom prostredí sa javí ako mobilnejší
prvok v porovnaní s arzénom.
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Výsledky sekvenčnej extrakčnej procedúry poukázali, že najväčšie množstvá
vylúhovaných podielov As 59,58 – 148,84 mg.kg-1 (77,52 – 77,62 %), Sb 12,46 – 67,15
mg.kg-1 (71,29 – 81,63 %) z celkového extrahovaného množstva As, Sb vo vzorkách vrtov
SLO 1, resp. SLO 2 sa prednostne viažu na oxidy a oxyhydroxidy Fe.
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VZORKOVANIE ODPADOV S OBSAHOM DRAHÉHO KOVU A
NÁSLEDNÝ VPLYV NA CENU ODPADU
Róbert Polc
SLOVNAFT, a.s. – SD & HSE Rafinéria, robert.polc@slovnaft.sk
Abstrakt
Niektoré špecifické druhy odpadov, predstavujú cenný zdroj drahých kovov, takže ich sekundárne
spracovanie (materiálové zhodnotenie) sa javí ako zhodná cesta šetrenia surovinovej základne. Vzhľadom na
obsah drahého kovu sú tieto odpady cenné aj pre producenta odpadu. Determinujúcim faktorom stanovenia ceny
odpadu s obsahom drahého kovu je technika a odobratie priemernej vzorky a stanovenie reálnej ceny na
svetových obchodných burzách. V našom prípade sa jedná o odpadových katalyzátor 16 08 01 v zmysle vyhlášky
283/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, ktorý sa využíva na prípravu etylénoxidu.

Kľúčové slová: odpad, vzorkovanie, drahé kovy ,cena kovu, svetová burza,
Úvod a formulácia cieľa
V rámci technologického procesu spracovania niektorých frakcii ropy v rafinérskom
komplexe, vznikajú aj špecifické druhy odpadov, ktoré môžeme zaradiť do skupiny tzv.
odpadov z technologického procesu. V našom prípade sa jedná o použitý odpadový
katalyzátor s obsahom drahého kovu - Ag, ktorý je v zmysle vyhlášky 284/2001 Z.z., ktorou
sa ustanovuje katalóg odpadov [1], klasifikovaný ako odpad 16 08 01 – použité katalyzátory
obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07
kategórie O – ostatní, čo znamená, že odpad nevykazuje žiadne nebezpečné vlastnosti.
Odpadový resp. čerstvý katalyzátor sa používa na výrobu etylénoxidu.
Vzhľadom na obsah kovu, obsiahnutého priamo v čerstvom katalyzátore je tento
odpad cenný z hľadiska separácie kovov a druhotného spracovania odpadu. Samotný proces
môže byť definovaný ako metóda R8 – Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov alebo
metóda R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
Keďže odpad obsahuje určité množstvo drahého kovu odpad má reálnu hodnotu, ktorá závisí
najmä na:
1. Kvalifikovanom odobratí priemernej vzorky
2. Cene drahého kovu na svetovej burze
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Vzhľadom na to, že uvedený proces sa vykonáva mimo územia SR, odpad je potrebné
prepraviť do zariadenia, ktorá technológiou na spracovanie odpadu disponuje. Keďže odpad
nevykazuje žiadne nebezpečné vlastnosti, je možné odpad prepraviť na tzv. „zelený list“
Bazilejského zoznamu. Základné legislatívne požiadavky na cezhraničnú prepravu odpadu sú
upravené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 14. júna 2006 o preprave odpadu č.
1013/2006/ES [2]. Súčasťou organizácie cezhraničnej prepravy odpadu je zmluva
(environmentálny kontrakt), ktorá obsahuje povinnosti definované v článku 5 Nariadenia.
Cieľom príspevku je poukázať na praktické skúsenosti so zhodnocovaním
špecifických druhov odpadov, ktoré vzhľadom na svoje zloženie, prítomnosť drahého kovu,
môžu mať pre producenta zaujímavú hodnotu. Výsledný profit pre producenta odpadu závisí
od odborne odobranej vzorky (viacerých vzoriek), ktoré reprezentujú priemerný obsah
drahého kovu, a od aktuálnej ceny kovu na svetových trhov resp. aj od vhodne zvoleného
postupu predaja drahého kovu.
Materiál a metódy - Funkcia a opis vzniku odpadového katalyzátor
Etylénoxid je reaktívny chemický produkt používaný pre prípravu širokého sortimentu
výrobkov ako glykoly, etanolamíny, glykolétery, neiónogénne povrchovo-aktívne látky
a podobne. Priemyselná výroba etylénoxidu je možná dvomi spôsobmi. Starší je
chlórhydrínový proces, novší a ekonomicky výhodnejší je priamy oxidačný proces, v ktorom
sa etylén oxiduje na striebornom katalyzátore na etylénoxid podľa reakcie [3]:

[I.]

Reakcia kyslíka s etylénom prebieha pri teplote 220 až 250°C (v závislosti od veku
katalyzátora). Katalyzátor je nutné vymeniť po znížení jeho aktivity pod kritický hranicu.
Základné fyzikálno-chemické charakteristiky opotrebovaného katalyzátora sú uvedené
v tab. 1. Za účelom zvýšenia hraníc horenia cirkulačného plynu, sa ako zrieďovací plyn
pridáva metán. V tejto sekcii reaguje etylén, ktorý je súčasťou cirkulačného plynu s
pridávaným kyslíkom za tvorby etylénoxidu a vedľajších produktov CO2 a H2O. Čistý
etylénoxid ako produkt, sa skladuje v hlavných skladovacích zásobníkoch. Všetky nádrže
musia byť pod ochrannou dusíkovou atmosférou s reguláciou tlaku.
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Výsledky a diskusia - Proces homogenizácie a odobratia reprezentatívnej vzorky
Samotná čistá váha opotrebovaného katalyzátora sa stanovuje vážením jednotlivých
prepravných nádob (najčastejšie 200 l sudy) na certifikovaných váhach, pričom každý sud
dostáva identifikačné číslo. Obsah nádob je presypávaný do 1 m3 nádob, pričom prázdne
nádoby sú opätovne vážené. Z jednotlivých rozdielov hmotností je následne počítaná čistá
váha katalyzátora.
Tab.1 Základné charakteristiky opotrebovaného katalyzátora

Druh
Interná špecifikácia

Použité katalyzátory obsahujúce

Kód odpadu

16 08 01

Ag

Kategória

Ostatný

Ag katalyzátor S-882

Pôvodná

-

špecifikácia
Obsah sušiny

99,91 %

Alumina – Al2O3

76,00 %

Síra

8,4 mg/kg

TOC

< 1 g/kg

Uhľovodíky (NEL)

8,0 mg/kg

Fyzikálno chemické vlastnosti

Inertné prstence priemeru 8 mma dĺžky 8 mm na ktorom je nanesené striebro.
Chemicky stabilný.

Druhý krok v získavaní reprezentatívnej vzorky predstavuje separácia katalyzátora na
tri základné frakcie. Separácia sa deje na pohyblivom – vibrujúcom lôžku, ktoré rozdelí
katalyzátor na najjemnejšiu – prachovú frakciu, strednú frakciu – tzv. pelety a nadsitnú frakciu
– „oversize“ frakcia. Prachovú frakciu tvoria jemné častice katalyzátora, ktoré boli rozdrobené
buď priamo v reaktore pri výrobe etylénoxidu alebo počas vyberania katalyzátora, skladovania
alebo prepravy. Zo skúsenosti môžeme povedať, že prachovú frakciu tvorí asi 10 % objemu
materiálu. Z hľadiska obsahu drahého kovu, ide o frakciu s vyšším obsahom, keďže kov je
„nanesený“ na povrchu nosiča – peliet, takže prachová frakcia predstavuje určitý
prekoncentrát. Hlavnú frakciu tvoria samotné pelety opotrebovaného katalyzátora, čo
predstavuje asi 80 % objemu, pričom objem, resp. hmotnosť môže byť variabilnejšia.
Nadsitnú frakciu tvoria hrubé nečistoty, najčastejšie keramické guličky – inertný materiál,
ktoré tvoria v reaktore lôžko pre katalyzátor. Objem a hmotnosť inertného materiálu je dosť
kolísavé a závisí hlavne od techniky vysypávania opotrebovaného katalyzátora z reaktora.
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Nadsitná frakcia predstavuje frakciu bez obsahu drahého kovu. Každá frakcia je následne
vážená za účelom získania presnej hmotnosti.
Časť peletickej frakcie asi 10 % sa oddeľuje do samostatnej šarže, z ktorej sa následne
ďalších 10 % oddeľuje vibračným dopravníkom do samostatnej frakcie. Takto máme
oddelené zhruba 1 % hlavnej peletickej frakcie, z ktorej sa budú pripravovať vzorky na
analýzu. Všetky postupy sa dejú na automatickom zariadení, pričom výsledná hmotnosť
vzorky je približne 0,5 kg. Na obrázku č. 1 vidieť zapečatenú vzorku odpadu. Základným
pravidlom je, že časť odobratých vzoriek si ponecháva spracovateľ odpadu, časť producent
odpadu, časť sa ponecháva pre rozhodcovskú komisiu a časť vzoriek sa archivuje. Uvedené
platí aj pre prachovú frakciu. Po stanovení obsahu drahého kovu sa určuje tolerancia odchýlky
výsledku (tolerancia závisí od dohodu medzi spracovateľom a zákazníkom), ktorá ak nie je
dosiahnutá, stanovuje sa obsah kovu v náhradných vzorkách.

Obr. 1 Príklad zapečatenej vzorky odpadu.

Stanovenie ceny
Stanovenie ceny sa odvíja od celkové obsahu drahé kovu a jej aktuálnej ceny na
svetových burzách. Na obr. 2 [4] vidíme volatilizáciu ceny Ag za trójsku uncu, pričom graf
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jasne demonštruje výrazné výkyvy v cene kovu počas štvorročného obdobia. Ďalším
dôležitým prvkom ceny je technika predaja, kedy producent odpadu môže predávať tzv.
„spot“ – aktuálna cena alebo tzv. „forwardový“ obchod kedy sa môže predajca poistiť proti
výkyvom cien na svetových burzách. Spôsobov predaja opotrebovaného katalyzátora resp.
drahého kovu je viacero, pričom spôsob závisí hlavane od dohody medzi zákazníkom
a spracovateľom odpadu.

Obr. 2 Vývoj ceny Ag za trójsku uncu na Londýnskej burze za obdobie 2007 až prelom rokov 20011/2012

Záver
Niektoré špecifické druhy odpadov predstavujú zdroj drahých kovov, takže ich
sekundárne spracovanie (materiálové zhodnotenie) hrá dôležitú úlohu v šetrení surovinovej
základne, pričom hodnota odpadu (drahého kovu) môže byť zaujímavá aj pre producenta
odpadu. Pre správne ohodnotenie a stanovene ceny je kľúčové správne odobratie
reprezentatívnej vzorky ale aj stanovenie času a spôsobu predaja drahého kovu.
Poďakovanie
Príspevok vznikol s podporou grantovej úlohy VEGA 1/0989/12.
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Zmena zásob vody v povodí Ľupčianky
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Abstrakt
Pri využívaní vodných zdrojov sa čoraz viac zameriavame na malé horské povodia. Medzi malé horské
povodia patrí aj povodie Ľupčianky, ktoré sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier. Cieľom príspevku je
teda určiť zmenu zásob vody v povodí Ľupčianky za obdobie hydrologických rokov 1994 - 2003 pomocou
hydrologickej bilančnej rovnice, nakoľko v skúmanom území ešte nebola stanovená a poskytuje nám dôležitú
informáciu o množstve podzemných vôd v povodí.

Kľúčové slová: povodie Ľupčianky; hydrologická bilančná rovnica; zmena zásob vody
Úvod a formulácia cieľa
Ľudská činnosť a veľká variabilita činiteľov ovplyvňuje hydrologický režim povodí,
režim podzemných vôd ako i množstvo vody v nich. V tomto príspevku je uvedený príklad
využitia hydrologickej bilančnej rovnice pri výpočte zmeny zásob vody v povodí Ľupčianky.
Zmena zásob vody v povodí ∆R v časovom intervale je prírastkovým alebo úbytkovým
členom bilančnej rovnice. Pozostáva zo zmeny zásob povrchovej vody, zo zmeny zásob vody
v zóne aerácie a zo zmeny zásob podzemnej vody. Cieľom príspevku je poukázať na spôsob
výpočtu zmeny zásob vody v povodí Ľupčianky v závislosti na dôkladnom poznaní
hydrologických, geologických, hydrogeologických, klimatických charakteristík ako i
v analyzovaní nevyrovnanej zmeny zásob vody v hodnotenom povodí.
Materiál a metódy
1.Vymedzenie a charakteristika územia
Potok Ľupčianka preteká obcou Partizánska Ľupča. Pramení v Nízkych Tatrách,
v masíve Prašivej. Podľa Atlasu krajiny SR [1] patrí skúmané územie do chladnej klimatickej
oblasti, mierne chladného a veľmi vlhkého okrsku C1. Priemerný ročný úhrn zrážok
v hodnotenom povodí dosahuje hodnoty 600 – 700 mm. Priemerná ročná teplota vzduchu je
4 °C. Priemerná výška snehovej pokrývky je 43,9 cm. Prevláda snehovo-dažďový režim
odtoku.
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Povodie potoka Ľupčianka zaberá plochu 63,66 km2 a po vodomerný profil 5730
Partizánska Ľupča má dĺžku 10,7 km. Patrí do povodia rieky Váh, a teda do úmoria Čierneho
mora.
Z geologického hľadiska je povodie Ľupčianky tvorené kryštalinikom, mezozoikom,
vnútrokarpatským paleogénom a kvartérom. Z hľadiska určenia zmeny zásob vody je
najzaujímavejšie mezozoikum, kde kolektorom vôd sú hlavne vápence a dolomity triasu
s krasovou

a krasovo

–

puklinovou

priepustnosťou.

Ľupčianska

dolina

narezáva

hydrogeologickú štruktúru zvodnených triasových dolomitov a vápencov v dĺžke asi 2,5 km
a v západnej časti spomínanej štruktúry dochádza k odvodňovaniu významnej časti
podzemných vôd. V Ľupčianskej doline boli však vrtnými prácami zdokumentované aj
výstupy krasových vôd do potoka Ľupčianka [2] ako aj skryté prestupy podzemných vôd do
potoka v množstve 0,22 – 0,4 m3.s-1 zo susedného povodia alebo z priaznivej
hydrogeologickej štruktúry – tektonickej poruchy [3].
2. Metodika práce
Zmenu zásob vody v povodí stanovujeme pomocou hydrologickej bilančnej rovnice.
Hydrologická bilančná rovnica stanovuje veľkosť jednotlivých členov hydrologickej bilancie.
Vyjadruje kvantitatívny podiel prírastkových členov (zrážky Z, prítok povrchovej vody
(povrchový prítok) Pp, prítok podzemnej vody (podzemný prítok) Ppd) a úbytkových členov
(výpar z povodia E, podzemný odtok Opd, povrchový odtok Op) hydrologickej bilancie.
Hydrologickú bilančnú rovnicu môžeme vyjadriť v rôznych tvaroch [4]:
vstup – výstup = zmena zásob
Z – E – O = ±∆R
Z + Pp + Ppd – [E + ( Op + Oh + Opd)] = ±∆R

[I.]
[II.]
[III.]

Ročné úhrny zrážok (Z) vstupujúce do hydrologickej bilančnej rovnice boli vypočítané
pre každý z 10-ich hydrologických rokov z denných úhrnov zrážok zo zrážkomernej stanice
21240 Partizánska Ľupča – Magurka pomocou programu Microsoft Excel.
Ďalším významným členom hydrologickej bilančnej rovnice je aj priemerný ročný
úhrn evapotranspirácie (E), ktorý bol vypočítaný pomocou Turcovho vzťahu [5]:
E = Z/ {0,9 + (Z/Jt )2}1/2

[IV.]

Vstupujúcimi členmi sú: ročný úhrn zrážok (Z) vypočítaný pre každý hydrologický rok
(viď hore), potenciálna evapotranspirácia vzduchu (výpar) (Jt), ktorá bola vypočítaná pre
každý z 10 – ich hydrologických rokov pomocou rovnice:
Jt = 300 + 25 t + 0,05 t3

[V.]
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t - priemerná ročná teplota vzduchu z klimatickej stanice Liptovská Osada [°C]

Posledným členom vstupujúcim do hydrologickej bilančnej rovnice je odtok z povodia
(O), ktorý je súčtom povrchového, podpovrchového a podzemného odtoku.
Z hydrologickej bilančnej rovnice je možné priamo stanoviť meraním zrážky (ročné
úhrny zrážok zo zrážkomernej stanice Partizánska Ľupča - Magurka) a povrchový odtok
(sumárna hodnota priemerných denných prietokov odmeraných na vodomernej stanici
Partizánska Ľupča). Hodnota evapotranspirácie bola vypočítaná pomocou Turcovho vzťahu,
pričom vstupnými parametrami sú ročné úhrny zrážok zo zrážkomernej stanice Partizánska
Ľupča – Magurka a priemerné ročné teploty vzduchu zo stanice 11908 Liptovská Osada,
ktorej nadmorská výška je podobná priemernej nadmorskej výške povodia Ľupčianky.
Podzemný odtok bol stanovený pomocou Killeho metódy. Vzhľadom na to, že
hydrogeologické štruktúry sa nezhodujú s morfologickým členením, a nezodpovedajú ani
hydrologickému povodiu, bol z rovnice vylúčený podzemný prítok, nakoľko je pomerne ťažké
ho stanoviť. Z rovnice hydrologickej bilancie bol vylúčený aj povrchový prítok, pretože sa
jedná o hydrologicky pravdepodobne uzavreté územie.
Výsledky a diskusia
Vo všeobecnosti je zmena zásob vody v povodí v časovom intervale prírastkovým
alebo úbytkovým členom bilančnej rovnice v závislosti na skutočnom stave zásob vody na
začiatku a na konci bilančného obdobia, a teda nadobúda buď kladné alebo záporné
znamienko. Zmena zásob vody v povodí Ľupčianky za hodnotené obdobie hydrologických
rokov 1994 - 2003 dosahuje kladnú hodnotu ∆R = 0,64 m3.s-1 (tab. 1). Počas bilancovaného
obdobia je možné zmenu zásob vody v povodí Ľupčianky charakterizovať nevyrovnaným
vývojom. Záporné hodnoty striedajú kladné hodnoty. Maximálna kladná zmena zásob bola
zaznamenaná v roku 2001. Predpokladám, že výrazne kladná hodnota zmeny zásob vody za
hodnotené obdobie je spôsobená skrytými prestupmi krasovo – puklinových vôd v množstve
0,22 – 0,4 m3.s-1 do potoka Ľupčianka, poprípade dopĺňaním vôd z povodia Kľačianky,
v ktorom sú dokumentované výrazné straty vôd.
Z tab. 1 je taktiež možné vidieť, že najväčším úbytkovým členom hydrologickej
bilancie v povodí Ľupčianky je odtok vody z povodia. Väčšina zrážok spadnutých v tomto
povodí odtečie, pretože prostredie povodia je tvorené prevažne málo priepustnými horninami,
samozrejme okrem fluviálnych náplavov potoka Ľupčianka a vápencov, ktoré tvoria južnú
časť povodia. Bohatý na zrážky bol rok 1996, kedy ročný úhrn zrážok dosiahol 3,02 m3.s-1
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(1500 mm) a povrchový odtok až 2,8 m3.s-1, čo predstavuje až 93 % z ročného úhrnu zrážok.
Tab. 1 Hydrologická bilancia stanovená za hodnotené obdobie hydrologických rokov 1994 – 2003
Hydrologický rok

Zrážky [m3.s-1]

Výpar [m3.s-1]

Odtok [m3.s-1]

∆R [m3.s-1]

1994

2,99

0,98

1,6

0,41

1995

2,68

0,93

1,6

0,15

1996

3,02

0,86

2,8

-0,63

1997

2,16

0,85

1,79

-0,48

1998

2,97

0,98

1,95

0,04

1999

2,44

0,92

1,79

-0,26

2000

2,48

0,94

1,16

0,39

2001

3,3

1,01

1,47

0,83

2002

2,83

0,93

1,53

0,36

2003

2,05

0,88

1,33

-0,17
Σ = 0,64 m3.s-1

Záver
Hydrologická bilancia bola stanovená použitím klasickej bilančnej rovnice v podobe
vzťahu medzi zmenou zásob, zrážkami, evapotranspiráciou a odtokom. Výsledná hodnota
zmeny zásob vody v povodí Ľupčianky určená hydrologickou bilančnou rovnicou je
0,64 m3.s-1, pričom kladná hodnota pravdepodobne súvisí s výraznou tektonickou poruchou,
ktorá bola dokázaná aj vrtom NTK – 2 v Ľupčianskej doline. Ďalšou možnosťou je dopĺňanie
vôd zo susedného povodia potoka Kľačianka, kde sú dokumentované výrazné straty vôd.
Použitie hydrologickej bilančnej rovnice na stanovenie zmeny zásob vody v povodiach je
pomerne komplikované, nakoľko je potrebné dôkladne poznať geologické, hydrogeologické,
geografické, klimatické, hydrologické pomery skúmanej oblasti, ako aj zohľadniť stále sa
zvyšujúci vplyv ľudskej činnosti na množstvo vody v povodí, keďže v súčasnosti sa začíname
zameriavať na využívanie vodných zdrojov práve z malých horských povodí, medzi ktoré
určite patrí aj povodie potoka Ľupčianka.
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Abstrakt
Práca sa zaoberá predovšetkým štatistickým analyzovaním vstupných parametrov, ktorými sú výdatnosť
prameňa, teplota vody v prameni a teplota vzduchu. Jednotlivé parametre sú prvotne vyhodnotené vo forme
základných štatistických charakteristík, ako sú napríklad: maximum, minimum, median, modus, aritmetický
priemer, rozptyl, smerodajná odchýlka, koeficient variácie, koeficient asymetrie a koeficient špicatosti. Následne
sú parametre vynesené do grafov vo forme časových radov, kde je zrejmý časový priebeh a zároveň je možné
odčítať trendy správania sa vstupných zložiek. Vo finálnej fáze sú zložky navzájom korelované, pričom sa
zisťuje miera ich vzájomnej závislosti a časové posuny ovplyvnenia. Hlavným ukazovateľom je v tomto prípade
korelačný koeficient. To vedie k výsledku porovnania časových zmien výdatností a teploty a ich miery
vzájomného ovplyvnenia.

Kľúčové slová: výdatnosť prameňa; teplota prameňa; korelačný koeficient; časová zmena
Úvod a formulácia cieľa
Názov témy Porovnanie časových zmien výdatnosti a teploty prameňa naznačuje akým
smerom a k akým výsledkom by sa mala práca uberať. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie
časových radov výdatností a teploty vody prameňov v ich vzájomných súvislostiach.
Motiváciou hľadania výsledkov pre tento výskum bolo objasnenie doposiaľ neoverených
informácii o závislosti výdatnosti prameňov na ich teplote a objasnení vzájomných vzťahov
a miery ovplyvnenia. Avšak pre hodnoverné výsledky je potrebné do štúdie priradiť ďalší
parameter, ktorým je v tomto prípade teplota vzduchu. Klimatický údaj (teplota vzduchu)
pochádza z klimatologickej stanice Plaveč.
Materiál a metódy
Metodika by sa mohla rozdeliť na dve na seba nadväzujúce časti. Prvotným krokom
bolo absolvovať terénnu rekognoskáciu z dôvodu výberu reprezentatívnych prameňov jednak
kvôli geologickým podmienkam (flyšové pásmo) a po druhé kvôli zabráneniu sekundárneho
ovplyvnenia hodnôt teploty z dôvodu veľkej vzdialenosti merného objektu teploty od výveru
prameňa. Druhým krokom bolo samotné spracovanie štatistických údajov, ktorými boli
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výdatnosti prameňov, teploty prameňov a pre presnejšie výsledky boli ešte doplnené teploty
vzduchu z klimatologických staníc. Pramene a klimatologické stanice, z ktorých pochádzali
dáta boli súčasťou monitorovacej siete SHMÚ, ktorý je zároveň poskytovateľom jednotlivých
údajov. Na záver sa pristúpilo k analýze časových radov, ktorej úlohou bolo zistenie
zákonitostí vývoja teplôt a výdatností, príčin ich vývoja a prognóza vývoja. Zo štatistických
interpretácií v tejto kapitole spomeniem len korelačný koeficient, ktorý predstavuje veľmi
dôležitú mieru lineárnej závislosti. Pre posúdenie tesnosti vzťahov medzi sledovanými
veličinami sa využíva charakteristika hodnotenia koeficientu korelácie (r):
r < 0,3 udáva nízky stupeň tesnosti vzťahu
0,3

r < 0,5 mierny stupeň tesnosti vzťahu

0,5

r < 0,7 význačná tesnosť vzťahu

0,7

r < 0,9 vysoký stupeň tesnosti vzťahu
r

0,9 veľmi tesný vzťah [1].

Výsledky a diskusia
Pre zistenie miery ovplyvnenia výdatnosti prameňa teplotou vody a naopak bolo
potrebné do skúmania zahrnúť aj ďalší parameter. Najvhodnejším ďalším parametrom bola
prípade teplota vzduchu. Pre prameň V Podrožnom potoku bola vybratá klimatická stanica
Plaveč, na základe vzdialenosti od prameňa a podobnej nadmorskej výšky.
Klimatologická stanica Plaveč sa nachádza v doline medzi Levočskými vrchmi
a Ľubovnianskou vrchovinou, v nadmorskej výške 485 m n. m..Základné štatistické
vyhodnotenie je uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Základné štatistické charakteristiky pre stanicu Plaveč

Teplota (°C)

Dĺžka radu

Max

Min

Median

Modus

Priemer

1827

24,8

-23,0

7,6

17,75

7,0

R

Sx

Cv

Cs

E

47,8 8,50 1,22 -0,36 -0,42

Najvyššia nameraná teplota vzduchu bola 24,8 °C a najnižšia nameraná teplota bola 23,0 °C. Najčastejšie sa opakujúca teplota je 17,75 °C. Priemerná denná teplota vzduchu bola
7,0 °C. Hodnoty smerodajnej odchýlky hovoria o vyššom rozptyle hodnôt, medzi hodnotami
sú väčšie rozdiely. Hodnota koeficientu asymetrie hovorí o pravostrannom asymetrickom
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rozdelení početnosti. Koeficient špicatosti dosahuje zápornú hodnotu, to znamená, že dané
rozdelenie pravdepodobnosti je plochejšie ako normálne rozdelenie.
Na základe Obr. 1 môžeme vidieť, že priemerne najchladnejšími mesiacmi sú
mesiace január s priemernou hodnotou -4,16 °C. Najteplejšími mesiacmi sú mesiace júl
s hodnotou 17,47 °C.
Pri pohľade na Obr. 2 je možné povedať, že teplotné priebehy za sledované roky majú
približne rovnaký trend. Najvyšší teplotný rozdiel až 5,7 °C nastal medzi rokmi 2006 a 2007,
konkrétne v mesiaci január.

Obr. 1 Grafický priebeh priemerných mesačných teplôt

Obr. 2 Grafický priebeh priemerných mesačných teplôt za pozorované roky

Prameň č. 1845: Lenartov – V Podrožnom potoku
Na základe administratívneho členenia patrí prameň do správy obce Lenartov.
Nachádza sa v nadmorskej výške 550 m n. m., v súčasnosti sa prameň využíva. Teplota
prameňa sa meria priamo vo vývere. Horninové prostredie prameňa je tvorené predovšetkým
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horninami čergovského súvrstvia. Ide o stredne a hrubo rytmický pieskovcový flyš
s ojedinelými polohami konglomerátov. Jedná sa o vrstvovo – puklinový prameň.
Rozsah pozorovaných hodnôt je od hydrologického roku 1989 po rok 2009.
Súradnice prameňa: X 1174005
Y 278165
Základné štatistické charakteristiky výdatností a teplôt prameňa V Podrožnom potoku možno
vidieť v Tab. 2.
Tab. 2: Základné štatistické charakteristiky prameňa č. 1845 V Podrožnom potoku
Max Min Median Modus

Teplota

Dĺžka
radu
252,00

8,50 4,80

7,14

7,20

7,13

Výdatnosť

252,00

6,04 1,00

2,83

1,89

3,00

Poz. údaj

Priemer

R

Sx

Cv

Cs

E

3,70 0,56 0,08

-0,11

1,19

5,04 0,97 0,32

1,11

1,20

Na základe uvedenej tabuľky je možné povedať že najvyššia nameraná teplota bola
v mesiaci august hydrologického roka 2008 s hodnotou 8,5 °C a najvyššia výdatnosť 6,04 l.s-1
bola nameraná v januári hydrologického roka 2009. Naopak mesiacom s priemerne najnižšou
teplotou 4,8 °C bol január roka 2009 a mesiac s priemerne najnižšou výdatnosťou bol október
roka 1989 s hodnotou 1,0 l.s-1. Najčastejšie sa vyskytujúcimi hodnotami štatistického súboru
sú pre teplotu 7,2 a pre výdatnosť 1,89. Hodnoty smerodajnej odchýlky hovoria o veľmi
nízkom rozptyle hodnôt, medzi hodnotami sú len minimálne rozdiely. Hodnoty koeficientu
asymetrie hovoria v prípade teploty o pravostrannom asymetrickom rozdelení početnosti
a v prípade výdatnosti hovorí o ľavostrannom rozdelení početnosti. Koeficienty špicatosti
dosahujú kladné hodnoty, to znamená, že dané rozdelenie pravdepodobnosti je špicatejšie ako
normálne rozdelenie. Priemerná teplota prameňa je 7,13 °C a priemerná výdatnosť prameňa
je 3 l.s-1. Na základe rozptylu hodnôt výdatností je prameň radený medzi nestále pramene. Pri
pohľade na Obr. 3, ktorý predstavuje

graf vynesených priemerných mesačných hodnôt

môžeme vidieť, že pri klesaní teploty dochádza k nárastu výdatnosti prameňa. Zaujímavé je,
že prameň nedosahuje najnižšie teploty v zimných mesiacoch, ale na jar v marci a apríli
a nízke teplotné priebehy pokračujú až do letných mesiacov. Môže to byť ovplyvnené
predovšetkým hlbokým obehom podzemnej vody a geologickými pomermi a zároveň topením
studených pevných zrážok vo forme snehu. Na základe Obr. 4 môžeme pozorovať stúpajúci,
lineárny trend výdatností a teplôt. Ku poklesu teploty dochádza až v poslednom pozorovanom
hydrologickom roku, ale keďže nie sú dostupné ďalšie údaje, neprikladá sa tomuto teplotnému
skoku veľký význam. Na Obr. 5 je možné vidieť priebeh korelácie medzi výdatnosťou

1184

GEOLÓGIA

a teplotou. Hodnoty boli korelované s týždenným posunom. Najvyššia hodnota koeficientu
bola 0,46 a je prisúdená 28. týždňu, to znamená, že závislosť medzi teplotou a výdatnosťou sa
najviac prejaví o sedem mesiacov.

Obr. 3 Grafický priebeh priemerných mesačných hodnôt

Obr. 4 Grafický priebeh priemerných ročných hodnôt

Obr. 5 Grafický priebeh koeficientu korelácie
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Záver
Hlavným cieľom práce bolo zhodnotenie časových radov výdatností a teploty vody
prameňov v ich vzájomných súvislostiach. Vzájomne boli korelované hodnoty teploty
prameňa, výdatnosti prameňa a teploty vzduchu. Teplota prameňa je vo vzájomnej súvislosti
s výdatnosťou prameňa a zároveň je ovplyvňovaná teplotou vzduchu. Preukázané je, že
prameň je najchladnejší v jarných a letných mesiacoch, čo je ovplyvnené predovšetkým
hlbokým obehom podzemnej vody a geologickými pomermi a zároveň topením studených
pevných zrážok vo forme snehu teplotou vzduchu. Výdatnosť prameňa je najvyššia na jar,
a teda je predpoklad, že je to spôsobené neskorším topením snehu a zvýšeným úhrnom
zrážok.
Na závislosti medzi jednotlivými parametrami poukazujú hodnoty koeficientu
korelácie. Parametre boli korelované s týždenným posunom. Najvyššia hodnota koeficientu
bola 0,46 a je prisúdená 28. týždňu, to znamená, že závislosť medzi teplotou a výdatnosťou sa
najviac prejaví o sedem mesiacov.
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Minerálne a chemické zloženie banských odpadov odkaliska Markušovce
Anežka Radková, Bronislava Voleková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a
petrológie , Mlynská Dolina G, 842 15, Bratislava, Slovenská
Republika;radkova.a@gmail.com

Abstrakt
Identifikácia minerálov vyskytujúcich sa v odkaliskovom materiáli umožňuje posúdiť mieru migrácie
prvkov v samotnom telese odkaliska, čo poskytuje dôležitú informáciu o možnom znečistení prostredia i o
prípadnej kontaminácii podzemných vôd potenciálne toxickými prvkami. Na odkalisku Markušovce je uložených
približne 9,9 milióna ton odpadového materiálu po flotačnej úprave barit – siderit –sulfidickej rudy. V súčasnosti
je odkalisko znovu ťažené z dôvodu vysokého obsahu baritu. Koncentrácie potenciálne toxických prvkov možno
považovať za relatívne nízke. Najčastejšie sa vyskytujúcim minerálmi vo vzorkách sú siderit a kremeň, v menšej
miere sú zastúpené muskovit a dolomit. Obsah baritu sa zvyšuje smerom do hĺbky, čo môže byť dôsledkom
nedokonalej technológie spracovávania rudy počas prvotných štádií ťažby. Hojné zastúpenie v ťažkej frakcii
vzoriek má hematit. Obsah sulfidov je vo všeobecnosti nízky, najčastejšie sa vyskytuje pyrit, chalkopyrit,
tetraedrit a cinabarit. Sledované potenciálne toxické prvky sú viazané prevažne na primárne sulfidické minerály,
ktoré sú málo oxidované.

Kľúčové slová: Rudnianske rudné pole; odkalisko Markušovce; oxidácia sulfidov; Fe oxyhydroxidy, goethit

Úvod
Rudnianske rudné pole je jedným z najväčších hydrotermálnych baritovo-sideritových
ložísk v rámci Západných

Karpát. Sideritové žily Rudnianskeho rudného poľa patria

k jedným z najmohutnejších karbonátových žilných systémov na svete. Dosahujú maximálnu
dĺžku až 7 km (Droždiak, Zlatník, Hrubá žila) [1].
Prvé informácie o ťažbe medených rúd v Rudňanoch pochádzajú už zo 14.storočia. Až
do 19. storočia sa získavali výlučne medené, strieborné a ortuťové rudy. Železná ruda a barit
sa sypali na odval. Koncom 19. storočia začala ťažba železnej rudy – sideritu, zároveň sa však
využíval i tetraedrit, ako zdroj olova [2]. V rokoch 1992-1993 bola ťažba sideritovej rudy
ukončená. Neskôr sa pokračovalo len ťažbou baritu. V súčasnosti sa nepravidelne ťaží i
odkalisko Markušovce a získava sa barit.
Odkalisko Markušovce bolo intenzívne využívané už od roku 1963. Po pomletí sa
sideritová ruda flotačne upravovala a odpad po úprave sa ukladal na odkalisko. Odkalisko je
umiestnené v spodnej časti Markušovskej doliny. Územie, v ktorom sa nachádza je tvorené
prevažne wetternsteinskými vápencami stredného triasu s prechodmi do dolomitických
vápencov

a vápnitých

dolomitov.

V jeho

severnej

časti

sa

vyskytujú

litofácie

centrálnokarpatského paleogénu. Odkalisko má celkovú dĺžku cca 1085 m a šírku v rozmedzí
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162-340 m. Zaberá plochu 35,1 ha. Hrúbka uloženého materiálu je rôzna, najviac 38 m [3].
Cieľom práce je identifikácia a kvantitatívne zastúpenie minerálnych fáz v odkaliskovom
materiáli, posúdenie miery oxidácie sulfidov v banských odpadoch na odkalisku Markušovce
a posúdenie vplyvu prítomnosti sekundárnych minerálov na migráciu potenciálne toxických
prvkov.

Materiál a metódy
Vzorky odkaliskového kalu boli odobrané z 3 vrtov (hĺbka 22 – 35 m; RU1, RU2,
RU3) a z viacerých kopaných sond do hĺbky 1-2 m. Materiál bol následne v teréne šlichovaný,
umiestnený do PVC vreciek, aby sa zabránilo oxidácii a vysušený v laboratóriu pri izbovej
teplote. Separáciou v bromoforme sa oddelila ťažká frakcia, zhotovili sa leštené výbrusy,
ktoré boli pozorované v polarizačnom mikroskope v odrazenom a prechádzajúcom svetle
(Zeiss Jena Jenapol a Leica v laboratóriu VVCE Solipha na PriF UK). Presné chemické
zloženie samostatných oxidov a oxidačných lemov na sulfidoch bolo stanovené elektrónovým
mikroanalyzátorom SX100 Cameca (GÚDŠ Bratislava) pomocou vlnovodisperzných analýz
pri urýchľovacom napätí 15 kV, vzorkovom prúde 20 nA, a priemere lúča 1 - 5 µm. Pre
analyzované prvky boli použité nasledovné štandardy: Si Kα-SiO2; Al Kα-ortoklas; Pb MαPbS; S,Fe,Cu Kα-CuFeS2; Sb Lβ-Sb2S3; As Lβ-FeAsS; Co Kα-Co; Ni Kα-Ni; Zn Kα, ZnS;
Mn Kα-rodonit; Ca Kα-wollastonit; P Kα-apatit; Sn Kα-Sn; Hg Kα-HgS. Doba merania bola
pre väčšinu prvkov, okrem As (30s) a Pb (40s) 20s. Vzorky boli následne pripravené na µ-rtg.
difrakčné merania realizované v Synchrotron Radiation Laboratory for Environment Studies
(SUL-X, Angströmquelle, Karlsruhe, Germany) so zdrojom radiácie ANKA. Všetky µ- rtg.
difrakčné záznamy boli integrované v programe Fit2D a vyhodnotené v programe
DIFRACplusEVA. Následne boli záznamy spresňované na základe Rietveldovej metódy v
programe TOPAS. Celohorninová chemická analýza odkaliskového materiálu bola
realizovaná v laboratóriách ACME – Analytical Laboratories, Hasting St. Vancouver v
Kanade. Na chemickú analýzu vzoriek sa použila kombinácia metód ICP-ES - Inductively
coupled plasma emission spectrometry

a ICP-MS - Inductively coupled plasma mass

spectrometry. Kvantitatívne analýzy odkaliskového materiálu boli vyhotovené na základe
Rietveldovho spresňovania rtg. práškových difrakčných záznamov v programe TOPAS,
s použitím vnútorného štandardu Al2O3. Hodnoty pH a oxidačno - redukčného potenciálu (Eh)
boli merané kombinovaným multimetrom zn. WTW 350i; pH elektróda Sentix41, redox
elektróda SentixRORP.
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Výsledky a diskusia
Hodnoty pH odkaliskového sedimentu sú mierne alkalické (pH 7,7-7,9), vďaka hojnej
prítomnosti karbonátov v okolitom prostredí i v samotnom telese odkaliska, ktoré sú schopné
neutralizovať všetku aciditu vznikajúcu oxidáciou sulfidov. Odkaliskové sedimenty obsahujú
vysoké koncentrácie Fe, Ba a Mn (Tab. 1). Taktiež boli zaznamenané mierne zvýšené
koncentrácie Cu, Pb, Zn, Ni, Co, As, Sb, Hg.
Koncentrácie potenciálne toxických prvkov možno považovať za relatívne nízke. Tieto
prvky sú zväčša viazané v štruktúrach stabilných sulfidov.
Tab.1 Celkové koncentrácie prvkov v odkaliskovom materiáli z vrtu RU3 (do 2000 cm hĺbky).
Tab.1 Total concentrations of selected elements of material from the borehole RU3 (to 2000 cm depth).

cm
40-100
100-200
300-400
600-800
1000-1200
1400-1600
1800-2000

Cu
ppm
426,1
532,6
498,5
416,8
653,3
649
563,2

Zn
ppm
19
7
31
25
37
35
35

Ni
ppm
29,3
24,7
33,3
36,3
33,1
34,6
38,2

Mn
ppm
6470
5333
8431
9736
9756
9797
9857

Fe
%
12,03
10,15
14,36
17,28
17,47
17,03
17,74

As
ppm
193
711
87
64
69
61
54

Sb
ppm
42,8
51,3
201,9
131,2
235,2
254,5
187,1

Ba
ppm
5645
5465
11320
11364
12097
10694
8768

Hg
ppm
16,28
14,3
46,93
46,41
57,23
67,32
60,29

Z primárnych nerudných minerálov nachádzajúcich sa v odkaliskovom materiáli má
najhojnejšie zastúpenie siderit a kremeň, muskovit je zastúpený v menšom množstve,
významný je tiež obsah dolomitu (Tab. 2). Obsah baritu sa zvyšuje smerom do hĺbky, čo
môže byť dôsledkom nedokonalej technológie spracovávania rudy počas prvotných štádií
ťažby (Obr.1). Amorfné fázy, resp. minerálne fázy, ktoré nebolo možné identifikovať v rtg.
difrakčnom zázname tvoria 6,77 – 44,56 % odkaliskového kalu vo vrte RU3. Z ílových
minerálov je vo vzorkách v hlavnej miere zastúpený kaolinit.
V ťažkej frakcii odkaliskového kalu má značné zastúpenie hematit. Obsah sulfidov je
vo všeobecnosti nízky, najčastejšie sa vyskytuje pyrit, chalkopyrit, tetraedrit a cinabarit.
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Tab.2 Percentuálne zastúpenie hlavných minerálnych fáz v odkaliskovom sedimente.
Tab.2 Content of the main minerals in tailing inpoudments in percentage points.
cm

Ortoklas

Kremeň

Siderit

Tetraedrit

Barit

Dolomit

Kaolinit

Muskovit

Mikroklín

ostatné

spolu

40

0,00

52,31

23,39

0,00

3,47

3,97

1,32

9,11

0,65

5,78

100,00

100

0,61

22,51

12,97

0,11

1,71

7,82

1,97

7,70

0,04

44,56

100,00

300

0,00

15,04

29,15

0,00

7,13

4,11

5,86

7,42

3,66

27,64

100,00
100,00

600

0,00

25,17

39,22

0,00

8,86

5,54

6,34

5,44

2,65

6,77

1000

0,00

19,34

30,20

0,00

7,67

3,71

1,61

5,45

0,13

31,89

100,00

1400

0,00

26,30

35,91

0,00

10,89

3,61

7,38

6,19

0,50

9,23

100,00

1800

0,00

22,90

35,81

0,00

6,00

2,81

2,73

6,08

0,35

23,32

100,00

Obr.1 Percentuálne zastúpenie baritu v rôznych hĺbkach odkaliskového sedimentu.
Fig.1 Barite content in different depths of tailing impoundments (percentage points).

Vo vrchných častiach vrtov primárne minerály podliehajú dekompozícii, na sulfidoch
sa vytvárajú oxidačné lemy variabilného zloženia. Sulfidy sú postupne nahrádzané
sekundárnymi oxidmi s mierne zvýšeným obsahom Ca, Mg, Mn, Si, As, Cu, Pb a Sb.
Lemy na pyrite (Obr. 2) sú tvorené hlavne Fe oxidmi, ktoré boli identifikované ako
zmes goethitu so slabokryštalickými Fe oxyhydroxidmi. Z pórových roztokov migrujúcich
odkaliskom sa do lemov sorbuje malé množstvo Ca (do 1,8 at.%), Mg (do 0,78 at.%), Si (do
0,8 at.%) a As (do 0,15 at.%).

Obr.2. Oxidačné lemy na pyrite tvorené Fe oxidmi s rôznymi obsahmi As, Sb, Ca, Mg, Si, Mn.
Fig.2. Oxidation rims on pyrite grain composed of Fe oxydes with variable content of As, Sb, Ca, Mg, Si, Mn.
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Nahradzovaním

primárnych

sulfidov

alebo

precipitáciou

z roztoku

vznikajú individuálne zrná sekundárnych minerálov (Obr. 3).

Obr. 3. Individuálne zrná sekundárnych Fe oxyhydroxidov.
Fig. 3. Individual grains of Fe oxyhydroxydes.

Najviac zastúpenou sekundárnou fázou v odkaliskovom sedimente na lokalite
Markušovce je goethit, ktorý obsahuje zvýšené koncentrácie Mn ( do 2,34 at.%), Cu (do 1,06
at.%), Mg (do 3,5 at.%), Si do (2,5 at.%), Ca (do 0,67 at.%), Sb do (0,32 at%) a As do (0,34
at.%). Obsahy Fe sa pohybujú v rozmedzí 32,5-38,6 at.% (Obr.4).

Obr. 4. Pomerné zastúpenie Fe, Mn a Cu v goethite.
Fig. 4. Proportional contents of Fe, Mn and Ca in goethite grains.

Záver
Sedimenty na odkalisku Markušovce sú tvorené v hlavnej miere sideritom, kremeňom,
muskovitom a dolomitom. Obsah baritu sa mení s hĺbkou, pričom smerom do hĺbky jeho
obsah stúpa. Identifikované sulfidy sú reprezentované hlavne chalkopyritom, pyritom, menej
tetraedritom. Sledované potenciálne toxické prvky sú viazané prevažne na primárne sulfidické
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minerály, ktoré sú vo všeobecnosti málo

oxidované. Najmä vo vrchných častiach vrtov

podliehajú primárne minerály dekompozícii, na sulfidoch vznikajú oxidačné lemy, vo väčších
hĺbkach sú oxidačné lemy na sulfidoch zriedkavé. Výrazné je zastúpenie samostatných
oxidov, identifikovaných ako minerál goethit, ktorý obsahuje zvýšené koncentrácie Fe, Mn,
Ca, Si, Cu, Fe, As, Sb, Pb, Zn, Ni a Sn. Spomenuté prvky sa môžu stať mobilnými a môžu byť
transportované pórovými roztokmi vo vrchnej časti odkaliska, avšak v relatívne nízkych
koncentráciách, ktoré nepredstavujú výraznú záťaž pre okolité životné prostredie. Celkovo je
možné na základe porovnania chemického zloženia sekundárnych Fe oxyhydroxidov z vrtu
RU-3 s obdobnými sekundárnymi oxidmi z odkalísk po spracovaní Sb-rúd na Slovensku [4,5]
konštatovať, že prechod potenciálne toxických prvkov do pórových roztokov je nízky a tieto
prvky sú stabilne viazané v štruktúre primárnych sulfidov.
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tripuhyitu (FeSbO4)
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petrológie, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
petra.rusinova@centrum.sk
Abstrakt
Cieľom výskumu bolo bližšie vymedzenie podmienok vzniku tripuhyitu, ktorý bol syntetizovaný v laboratóriu
pri rôznych podmienkach. V prvej sérii experimentov sa sledoval vplyv chemického zloženia roztoku (molárny
pomer Fe:Sb, koncentrácia As) na štruktúrne parametre a chemické zloženie tripuhyitu, druhá séria
experimentov sa zamerala na vplyv pH hodnôt roztoku na kryštalizáciu tohto minerálu. Syntetické vzorky boli
skúmané v hlavnej miere pomocou rtg. práškovej difrakčnej analýzy, chemické zloženie vzoriek bolo stanovené
elektrónovou mikroanalýzou. Koncentrácia prvkov vo zvyškovom roztoku sa stanovila metódami AAS a ICPAES. Experimentálne práce potvrdili schopnosť kryštalizácie tripuhyitu v širokom rozpätí chemického zloženia
roztoku, čo sa odzrkadľuje na štruktúrnych parametroch a chemickom zložení výslednej fázy. Potvrdená bola
tiež možnosť kryštalizácie tripuhyitu pri vysokom rozptyle pH hodnôt roztoku (pH 1-8).

Kľúčové slová: tripuhyit; syntéza; molárny pomer Fe:Sb; pH; As; mopungit
Úvod a formulácia cieľa
Prvý opis tripuhyitu je z roku 1897 z lokality Tripuhy, Minas Geraes v Brazílii s
chemickým vzorcom Fe22+Sb25+O7 [1]. Jeho vznik je spätý v hlavnej miere s dekompozíciou
antimonitu a pyritu najmä na banských haldách hydrotermálnych antimonitových ložísk.
Farba minerálu je žltohnedá, citrónovo-žltá, alebo hnedočierna. Kryštalizuje v tetragonálnej
sústave.
Kryštálová štruktúra a stechiometria tripuhyitu bola predmetom dlhodobých diskusií.
Názory autorov sa rozchádzajú, časť autorov [5, 6, 2, 3] priraďuje tripuhyit do skupiny trirutilu, avšak autori Berlepsch et al. [4] vykonali detailné štúdium dvoch vzoriek tripuhyitu
(typový materiál z lokality Tripuhy, Brazília a vzorky z lokality Falotta, Švajčiarsko)
pomocou monokryštálovej a práškovej difrakčnej analýzy, nepotvrdili existenciu trirutilovej
štruktúry a záznamy oboch vzoriek spresnili s jednoduchým rutilovým štruktúrnym modelom.
Títo autori tiež na základe predchádzajúcich výsledkov a výsledkov z Mössbauerovej
spektroskopie navrhli pre tripuhyit chemický vzorec Fe3+Sb5+O4.
Do štruktúry minerálu môžu vstupovať tiež prvky ako Mg, Al, Si a As [2, 4, 7].
Cieľom práce je vymedziť rozsah podmienok vhodných pre kryštalizáciu tripuhyitu,
pričom predkladaný príspevok pojednáva o vplyve chemického zloženia a hodnôt pH roztoku
na chemické zloženie a štruktúru výslednej syntetickej fázy.
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Materiál a metódy
Na výrobu syntetického tripuhyitu boli použité nasledovné látky:
Hexahydrát síranu amónno-železnatého (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O (Mohrova soľ) zastupujúci
zložku Fe, hexahydroxo-antimoničnan draselný KSb(OH)6 zastupujúci zložku Sb, 1 M HCl,
1M NaOH, redestilovaná H2O.
Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O + KSb(OH)6 → FeSbO4 + H2SO4 + H2O + (NH4)2SO4
Základná vzorka tripuhyitu s ideálnym zložením bola syntetizovaná na základe postupu
publikovaného Diemarom [8]. V prvej fáze bol syntetizovaný z roztokov s molárnym
pomerom Fe: Sb = 1:1; 1:2 a 2:1. Postup za použitia ideálneho molárneho pomeru Fe:Sb=1:2
sme neskôr opakovali pri rôznych hodnotách pH roztoku od 1 do 13. Schopnosť inkorporácie
As do štruktúry minerálu sme overili v prípade dvoch vzoriek s rôznou koncentráciou As v
roztoku. Na titráciu boli použité roztoky: 1 M HCl a 1M NaOH.
Experiment č. 1.
Zmiešanie 0,1M roztokov Mohrovej soli a antimoničnanu draselného v troch pomeroch „Tab.
1“. Počas experimentu bolo merané pH roztokov, vznik zrazeniny bol pozorovaný po 10 min.
vo všetkých troch prípadoch. Vzorky boli varené po dobu 2 hodín pri teplote 80 °C, po
uplynutí času boli vzorky vybraté a vložené do centrifúgy pri otáčkach 3500 otáčok/min. na
dobu 15 min. Roztok nad zrazeninou bol zliaty a výsledný produkt usušený v sušičke pri
teplote 50 °C/20 hod. Časť každej vzorky bola ponechaná „starnutiu“ po dobu 2 mesiacov pri
izbovej teplote, následne boli vzorky vysušené pri teplote 130°C. Zo všetkých vzoriek bol
vyhotovený práškový rtg. difrakčný záznam.
Tab.1 Podmienky a výsledky experimentu č. 1.

Pomer Fe:Sb

1:2

1:1

2:1

pH

5,22

5,07

5,01

objem roztoku s

65ml

65 ml

130 ml

40ml

20ml

20 ml

tripuhyit

tripuhyit

tripuhyit

Fe (ml)
Objem roztoku s
Sb (ml)
Výsledný produkt
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Experiment č. 2.Zameraný na inkorporáciu As do študovaného materiálu. Roztok s obsahom
2mg/l As (As(III):As(V) =1:1), bol namiešaný použitím oxidu arzenitého a oxidu arzeničného.
Následne bol tento roztok zmiešaný s roztokmi s obsahom Fe a Sb o objeme 210ml (130+80
ml) v súlade s „Tab. 2“. Varený po dobu 4 hodín pri T= 80°C, pretrepaný v trepačke po dobu
15 min, scentrifugovaný pri 3500 otáčok/min. po dobu 15 min. Roztok po syntéze
analyzovaný metódou AAS – laboratória El. Spišská Nová Ves. Zo jednotlivých vzoriek bol
vyhotovený práškový rtg. difrakčný záznam.
Tab.2 Podmienky a výsledky experimentu č. 2.

Objem roztoku s As (ml)

20

40

Pomer Fe:Sb

1:2

1:2

pH

4,28

3,83

Výsledný produkt

tripuhyit

tripuhyit

Experiment č. 3
Posledný experiment bol zameraný na vplyv pH hodnôt roztoku na kryštalizáciu tripuhyitu.
Celkovo bolo vytvorených 13 roztokov v rozmedzí pH hodnôt od 1 do 13. Pomer Fe:Sb=1:2 v
celkovom objeme 50 ml. Roztoky boli titrované 1M HCl a 1M NaOH.
Z vybraných syntetických vzoriek boli vyhotovené leštené preparáty, ktoré boli
študované v polarizačnom mikroskope

(polarizačný mikroskop Leica, Kat. mineralógie

a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK) a následne bolo chemické zloženie týchto fáz
stanovené elektrónovou mikroanalýzou (CAMECA SX-100, ŠGÚDŠ Bratislava). Rtg.
práškové difrakčné záznamy boli zhotovené na prístroji Bruker D8 Advance (Kat.
mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK) následne boli vyhodnotené v programe
DIFFRACplus EVA a spresnené so štruktúrnym modelom tripuhyitu [4] v programe TOPAS
a GSAS.
Výsledky a diskusia
V prvej etape experimentálnych prác bola potvrdená schopnosť kryštalizácie tripuhyitu
z roztokov z rôznym molárnym pomerom Fe:Sb, od ideálneho (1:2) až po opačný (2:1), kde
bolo dominujúcim prvkom Fe „Obr. 1“.
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Obr.1: Rtg. difrakčné záznamy tripuhyitu FeSbO4, kryštalizujúceho z roztokov s rôznym molárnym
pomerom Fe:Sb, experiment č.1. (A1 = 2:1; A2 = 1:1; A3 = 1:2 ).

Rozdielne molárne pomery prvkov v roztoku priamo úmerne ovplyvnili obsah Fe a Sb
vo výsledných minerálnych fázach ako je možné vidieť na „Obr. 2“. Na základe Rietveldovho
spresňovania difrakčných záznamov sme potvrdili vplyv zmeny pomeru Fe:Sb na štruktúrne
parametre jednotlivých vzoriek tripuhyitu, pričom so zvyšovaním sa podielu Sb sa zväčšuje
i objem základnej bunky minerálu. Starnutie vzoriek po dobu 2 mesiacov ovplyvnilo stupeň
ich relatívnej „kryštalinity“, meranej na základe šírky difrakčných maxím pomocou
rietveldovho spresňovania parametra LX (Lorenzov koeficient – veľkosť častíc) programe
GSAS [9]
Predbežné experimentálne práce potvrdili schopnosť tripuhyitu naviazať pri
kryštalizácii As z roztoku. Prvé dve vzorky naznačujú, že zvýšenie koncentrácie As
v počiatočnom roztoku významne ovplyvňuje koncentráciu Sb v roztoku po vykryštalizovaní
tripuhyitu. Pozorovaný bol tiež významný nárast objemu základnej bunky v týchto vzorkách.
Posledná séria experimentov overila možnosť kryštalizácie tripuhyitu „Obr.3“ vo
veľkom rozmedzí pH hodnôt od kyslých až po slabo zásadité (pH 1-8). V prípade vzoriek
kryštalizovaných

v silne

alkalických

podmienkach

bol

ako

produkt

kryštalizácie

identifikovaný minerál mopungit s kryštalochemickým vzorcom NaSb(OH)6 „Obr.4“. Tento
fakt bol spôsobený zvýšenou koncentráciou Na v roztoku, nakoľko boli vzorky titrované
pomocou NaOH.
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Obr. 2. Pomerné zastúpenie prvkov v syntetických vzorkách tripuhyitu v závislosti od molárneho pomeru
prvkov v roztoku.

Až do nedávna bol tripuhyit považovaný skôr za ojedinelý resp. málo sa vyskytujúci minerál.
V ostatnom čase, kedy sa kladie väčší dôraz na štúdium sekundárnych minerálnych fáz
v súvislosti s banskými odpadmi a starými banskými dielami sa ukazuje, že ku kryštalizácii
tohto minerálu dochádza pomerne často v prostredí s vysokou koncentráciou Fe a Sb.
Predbežné experimentálne práce potvrdzujú široký rozsah podmienok vhodných pre vznik
tripuhyitu a naznačujú, že ide o minerál výrazne ovplyvňujúci distribúciu Sb v prostredí
bohatom na Fe.

Obr. 3: Rtg. práškový difrakčný záznam minerálu tripuhyitu Fe3+Sb5+O4, pH 4, experiment č. 3

Obr. 4: Rtg. práškový difrakčný záznam minerálu mopungitu NaSb5+(OH)6, pH 9, experiment č.3

Záver
Experimentálne práce potvrdili schopnosť kryštalizácie tripuhyitu v širokom rozpätí
chemického zloženia roztoku, čo sa odzrkadľuje na štruktúrnych parametroch a chemickom

1197

GEOLÓGIA

zložení výslednej fázy. Potvrdená bola možnosť kryštalizácie tripuhyitu pri vysokom rozptyle
pH hodnôt roztoku (pH 1-8). V prípade vzoriek syntetizovaných pri vyšších hodnotách pH
kryštalizoval minerál mopungit (NaSb(OH)6), nakoľko na zvýšenie pH bol použitý hydroxid
sodný a stúpla tak koncentrácia Na v roztoku.
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Biostratigrafia hranice hoteriv a barém na lokalite Polomec pri Lietavskej
lúčke (Strážovské vrchy, Západné Karpaty)
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a paleontológie, Mlynská dolina,842 15Bratislava, Slovenská Republika,
exonwaldez1@gmail.com

Abstrakt
Biostratigrafický výskum lokality Polomec pri obci Lietavská Lúčka (Stráţovské vrchy, Západné
Karpaty) umoţnil na základe bohatej amonitovej makrofauny rozpoznanie štandardných amonitových zón
Balearites balearis, “Pseudothurmannia ohmi“ a Taveraidiscus hugii auctorum. Hojný výskyt fauny je
obmedzený na mráznické súvrstvie (slienité vápence; cca 35m, hoteriv – barém) a predovšetkým na
pseudoturmániový horizont v ňom vystupujúci. Analýza vápnitého nanoplanktónu umoţnila rozpoznanie zón
NC5 B a NC5 C. Mikrofaciálna analýza dokumentovala zóny planktonických dierkavcov Hedbergella sigali a H.
infracretaca a zónu vápnitých dinoflagelát Stomiosphaera echinata. Lokalita má potenciál slúţiť ako regionálny
stratotyp hranice hoteriv a barém.

Kľúčové slová: biostratigrafia;, Polomec; hoteriv; barém
Úvod a formulácia cieľa
Uţ od osemdesiatych rokov minulého storočia bola lokalita Polomec odporúčaná ako
vhodné miesto pre stanovenie regionálneho stratotypu hranice hoteriv a barém [1, 2], avšak
detainý biostratigrafický výskum tohto intervalu začal aţ v posledných rokoch.
Vrch Polomec sa nachádza neďaleko obce Lietavská Lúčka, juţne od mesta Ţilina na
úpätí Stráţovských vrchov. V lomoch na kopci vystupuje cca 35 m hrubá skevencia
mráznického súvrstvia [3], patriaceho superjednotke fatrika v zliechovskom vývoji [4] a
reprezentovaného

spodnokriedovými

pelagickými

slienitými

vápencami.

V

rámci

mráznického súvrstvia vystupuje silne fosiliférny pseudoturmániový horizont [5], na ktorý sa
pravdepodobne hranica hoterivu a barému viaţe [6].
Cieľom tejto práce je dokázať a detailne paleontologicky zdokumentovať prítomnosť
hranice hoteriv a barém na študovanej lokalite.
Materiál a metódy
Vzhľadom na predchádzajúce výskumy [5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] bol na piatej etáţi lomu
vytýčený nový profil s referenčným číslom V/555 „obr. 1“.
V súčasnosti profil dosahuje mocnosť 8,8 m. Mráznické súvrstvie tu vystupuje vo
fácií zelených aţ sivomodrých slienitých vápencov tzv. “pseudoturmániového horizontu“
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v intervale 0 – 5,5 m (celkom 37 očíslovaných vrstiev), ktoré sú prerušené metrovou polohou
hrubých deluviálnych sedimentov Najvyššiu študovanú časť predstavuje kompozitný interval
od 6,5 m po koniec profilu (8,8m).
Vrstvy sú uklonené mierne na sever, profil je tektonicky prerušený niekoľkými
menšími zlomami, naviac nie je vylúčená prítomnosť väčšieho zlomu v úrovni 6,0 m.
Makro aj mikrofosílie boli zbierané metódou “bed by bed“. Zo slienitých
medzivrstvičiek ale aj z pevných lavíc slienitých vápencov boli odobrané aj vzorky pre
štúdium vápnitého nanoplanktónu. Naviac, z vrstiev 1 aţ 36 boli vyhotovené výbrusy, ktoré
boli študované metódou mikrofaciálnej analýzy.
Výsledky a diskusia
Fosílne spoločenstvo na lokalite sa skladá najmä z fauny hlavonoţcov, tvorenej
amonitmi a ich kalcifikovanými čeľustnými aparátmi (aptychy) „obr. 2“ a belemnitmi.
Bentickú makrofaunu zastupujú zriedkavejšie ramenonoţce a fragmenty ostnatokoţcov.
Nektonickú makrofaunu dopĺňajú veľmi zriedkavé nálezy stavovcov (zuby).
Zo stratigraficky významných amonitových druhov boli zistené Balearites balearis
(Nolan), Binelliceras binelli (Astier), Crioceratites krenkeli (Sarkar), “Pseudothurmannia
ohmi“(Winkler), Pseudothurmannia mortilleti (de Loriol a Pictet), Karsteniceras subtile
(Uhlig) a Anahamulina sp. Asociáciu dopĺňajú stratigraficky menej významné amonitové
druhy Spathicrioceras majoricense (Nolan), Crioceratites “nolani“(Kilian), Megacrioceras
seringei (Astier) a Barremites sp. Profil bol korelovaný s regionálnou amonitovou zónou
Binelliceras binelli s prechodom do regionálnej zóny Hamulinites pavulus podľa Vašíčka
[11]. Vzhľadom na štandardnú amonitovú zonáciu podľa Rebouleta a kol. [13] moţno profil
korelovať so zónou Balearites balearis s plynulým prechodom do zóny ”Pseudothurmannia
ohmi“ a so zónou Taveraidiscus hugii auctorum
Identifikované boli významné taxóny vápnitého nanoplanktónu Calcicalathina
oblongata (Worsley), Litraphidites bollii (Thierstein), Assipetra terebrodentarius (Applegate
a kol. in Covington a Wise) a Nannoconus bermudezi (Bronnimann). Zistené asociácie
dokumentujú tetýdnu zónou vápnitého nanoplanktónu NC5 B s prechodom do zóny NC5 C
podľa Streeta a Browna [14].
Vo výbrusoch bola zistená prítomnosť planktonických dierkavcov Hedbergella sigali
(Moullade), H. Infracretacea (Glaessner) a Globigerinelloides paragottisi (Verga a Silva) a
vápnitých dinoflagelát Stomiosphaera echinata (Nowak), S. Heliosphaera (Wanner),
Cadosina semiradiata semiradiata (Wanner), C. Minuta (Borza), Colomisphaera lucida
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(Borza), C. Conferta (Řehánek) a C. vogleri (Borza). Určené asociácie planktonických
dierkavcov umoţnili koreláciu so zónou Hedbergella sigali, H. infracretaca podľa Silvu
a Vegu [14] a asociácie vápnitých dinocýst umoţnili koreláciu so zónou Stomiosphaera
echinata podľa Rehákovej [15]. Všetky prístupy indikujú vek neskorý hoteriv aţ skorý barém.
V kompozitnej časti nad deluválnymi sedimentami je rozpoznateľný event vymiznutia
posledných lamellaptychov spoločne s tzv. crioceratidnými amonitmi, ku ktorému došlo
koncom neskorého hoterivu [12].
Samotné vytýčenie hranice na skúmanom profile je sťaţené viacerými faktormi, ku
ktorým patrí čiastočné tektonické porušenie profilu, miestami nedostatočné zachovanie makro
fosílií a hlavne absencia niektorých indexových taxónov, potrebných na detailnejšiu
biostratigrafiu (rozdelenie na amonitové podzóny). Situáciu komplikuje aj kompozitný
charakter najvyššej časti profilu. Preto bude pokračovanie výskumu zamerané hlavne na túto
časť profilu, s dôrazom na dôkladné odkrytie kompozitnej časti.
Záver
Profil bolo moţné korelovať z amonitovou zónou Balearites balearis veku stredný
vrchný hoteriv s plynulým prechodom do zóny “Pseudothurmannia ohmi“ veku vrchný
vrchný hoteriv a so zónou Taveraidiscus hugii auctorum veku najspodnejší barém.
Vek vrchný hoteriv aţ

spodný barém bol navyše doloţený rozpoznaním

nanoplanktonových zón NC5 B a NC5 C, spoločne so zónou planktonických dierkavcov
Hedbergella sigali, H. infracretaca a zónou vápnitých dinoflagelát: Stomiosphaera echinata.
Získané, vyššie uvedené výsledky dokazujú, ţe profil V/555 na vrchu Polomec je
v súčasnosti najsľubnejším kandidátom na regionálny stratotyp hranice hoteriv – barém
v Západných Karpatoch
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Obr. 1 Schematická geologická mapa vrchu Polomec z lokalizáciou študovaného profilu.

1-Kvartér, 2-Paleogén, 3-bridlice albu, 4-krinoidové vápence, 5-Pseudoturmanniový
horizont, 6-Ptychocerové vstvy (hoteriv), 7-Turbidity, 8-Mráznické súvrstvie. (valnaţin hoteriv),

9-Škvrnité

vápnce

(barém)

10-Urbanizovné

oblasti,

11-Lomy,

12-Profil

z referenčným číslom, 13-Cesty, 14-Rieky, 15-Zlomy. Prebrané a upravené podľa Vašíček
a Michlík [6].
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Obr. 2 Amonity veku vrchný horteriov aţ spodný barém z lokality Polomec, 5 etáţ, profil: V/555. Stráţovské
vrchy, Západné Karpaty. Mierka 1cm.

A – Balearites balearis (Nolan, 1894), vstva: 9, zóna: Balearites balearis; B – Acrioceras sp.,
vrstva 13, zóna B. balearis, C – Didayilamellaptychus angulicostatus (Pictet & de Loriol,
1858), vrstva16, zóna “Pseudothurmannia ohmi“; D – Crioceraties “nolani“ (Adamíková et
al., 1983, non Kilian, 1910), vrstva 17, zóna “P. ohmi“; E – Spathicrioceras majoricense
(Nolan 1894), vrstva: 24 , zóna: “P. ohmi“; F – Pseudothurmannia mortilleti (Pictet & de
Loriol, 1858), vrstva: 27, zóna: “P. ohmi“; G – Binelliceras binelli (Astier,1851), vrstva 28,
zóna “P. ohmi“; H – “Pseudothurmannia ohmi“ (Winker, 1868), vrstva 32, zóna “P. ohmi“;
I – Megacrioceras seringei (Delanoy, Autran & Thomel, 1987 ); vrstva 35, zóna “P. ohmi“; J
– Anahamulina sp., vo výške profilu: 7,1m, zóna Taveraidiscus hugii auctorum; K –
Karsteniceras subtile. vo výške profilu 7,1 m, zóna T. hugii auctorum; L – Barremites sp. vo
výške profilu 7,8 m, zóna T. hugii auctorum

1204

GEOLÓGIA

Vyhodnotenie odtokových pomerov v povodí Žitavy
Radovan Šimek
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra hydrogeológie, Mlynská dolina, 84215, Bratislava, Slovenská Republika;
simekradovan@zoznam.sk

Abstrakt
Táto práca je zameraná na vyhodnotenie odtokových pomerov v povodí Ţitavy, ktoré má plochu 907
km2. Vyhodnotenie dát je za obdobie 1994 – 2007. Charakterizuje priebeh formovania prietoku, úrovne hladiny
podzemnej vody, úhrnu zráţok a teploty vzduchu v čase. Posudzuje vplyv zráţok a teploty na formovanie odtoku
a posudzuje vplyv prietokov na úroveň hladiny podzemnej vody. Vzťahy medzi hlavnými činiteľmi odtoku boli
riešené korelačnou maticou. Podzemný odtok bol vypočítaný pomocou Castanyho, Killeho a BFI metódy.

Kľúčové slová: povodie Žitavy; prietok; podzemný odtok; úroveň hladiny podzemnej vody; úhrn zrážok
Úvod a formulácia cieľa
Riešená problematika zahŕňa problémy kvantifikácie veľkosti odtoku z povodia
v dvoch zloţkách odtoku, a to povrchovom a podzemnom. Sledovanie a vyhodnocovanie
kvantitatívnych ukazovateľov povrchových vôd má nezastupiteľný význam pre vyuţívanie
vodných zdrojov a pre ochranu pred povodňami. Prostredníctvom systematického
monitorovania mnoţstva povrchových vôd sa získavajú informácie o priestorovom a časovom
rozloţení odtoku povrchových vôd z územia. Vyhodnocovaním hydrologických procesov sa
zabezpečuje spoznávanie ich zákonitostí, na základe čoho je moţná následná simulácia
procesov v záujmových oblastiach, ako aj posudzovanie zraniteľnosti jednotlivých území [1].
Cieľom práce je vyhodnotenie reţimu prietokov a hladín podzemnej vody v povodí
Ţitavy.
Materiál a metódy
Povodie Ţitavy je čiastkovým povodím rieky Nitry a má rozlohu 907 km2. Zaberá sv.
časť Podunajskej níţiny, časť pohoria Tribeč a Pohronský Inovec. Zo západu je územie
ohraničené rozvodnicou Nitry, severnú hranicu tvoria vrcholy pohoria Tribeč, zo
severovýchodu hranicu tvorí pohorie Pohronský Inovec a z východu a juhu územie ohraničuje
rozvodnica Hrona. Ţitava pramení v Pohronskom Inovci v podcelku Lehotská pahorkatina
v nadmorskej výške 575 m n. m. juhozápadne od obce Veľká Lehota a dĺţka toku je 69,2 km.
Ţitava ústi do rieky Nitry pomocou preloţky pri Šuranoch. Najvýznamnejšími
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pravostrannými

prítokmi

sú

Hostiansky

potok,

Čerešňový

potok

a Drevenica,

najvýznamnejšími ľavostrannými prítokmi sú Širočina a Liska.
Podľa Atlasu krajiny [2] patrí územie do teplej oblasti, mierne teplej oblasti a chladnej
oblasti s priemernou ročnou teplotou 6 – 10 °C a úhrnom zráţok 500 – 1000 mm. Uvedené
údaje sa vzťahujú k obdobiu 1961 – 1990 [2].
Juţnú časť povodia zaberá sv. časť Podunajskej níţiny, ktorá je tvorená neogénnou
výplňou a kvartérnymi sedimentmi. Pohorie Tribeč je jadrovým pohorím, je tvorené
kryštalickým jadrom a mezozoickým obalom. Pohronský Inovec je tvorený neovulkanickými
horninami.
Vstupné údaje o prietokoch, hladinách podzemnej vody, zráţkach a teplote vzduchu
mi poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav. Vyhodnotenie dát je za obdobie 1994 –
2007, z prietokomerných profilov Obyce, Zlaté Moravce, Vieska nad Ţitavou, Vlkas, zo
sondy Machulince, Zlaté Moravce, Vieska nad Ţitavou a Veľká Maňa, zo zráţkomernej
stanice Jedľové Kostoľany, Obyce, Zlaté Moravce, Ţikava a z klimatickej stanice Ţikava
(Obr. 1).
Podzemný odtok bol vypočítaný pomocou metódy Castanyho, Killeho a BFI metódy.
Castanyho metóda vychádza z predpokladu, ţe podzemný odtok z povodia je reprezentovaný
najniţšími tridsiatimi po sebe nasledujúcimi hodnotami prietoku v kaţdom hydrologickom
roku sledovaného obdobia. Killeho metóda vychádza zo skutočnosti, ţe minimálne mesačné
prietoky zoradené za dlhšie obdobie pozorovania v
zostupnom poradí tvoria krivku, ktorá má charakter
výtokovej

čiary [3].

BFI

metóda

vykonáva

rozčlenenie základného odtoku z celkového odtoku
a vypočítava index základného odtoku BFI, čo je
pomer medzi základným odtokom a celkovým
odtokom

v povrchovom

toku

v definovanom

časovom intervale. Na stanovenie podzemného
odtoku bola pouţitá metóda lokálneho minima,
metóda pevného intervalu a metóda kĺzavého
intervalu.
prietoky

zráţky

hladina podzemnej vody

teplota vzduchu

Obr. 1 Lokalizácia jednotlivých objektov
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Výsledky a diskusia
Priemerné mesačné prietoky, ako i priemerný ročný prietok v m3.s-1 z jednotlivých
vodomerných profilov za obdobie 1994 – 2007 sú uvedené v Tab. 1. Najväčšie odchýlky
prietoku od priemeru sú vo všetkých vodomerných profiloch v marci a apríli a najmenšie
odchýlku prietoku od priemeru sú v auguste, septembri a októbri. V mesiacoch jún, júl,
august, september, október, november a december sú prietoky v priemere pod dlhodobým
ročným priemerom. V marci a apríli majú hodnotené toky nadpriemernú vodnosť a v januári,
februári a máji sú na úrovni pribliţne dlhodobého ročného priemeru.
Tab. 1 Priemerný mesačný a ročný prietok za obdobie 1994 – 2007 v m3.s-1
nov

dec

jan

feb

mar

apr

máj

jún

júl

aug

sep

okt

rok

Obyce
Ţitava
0,45
Zlaté
Hostiansky
0,35
Moravce
potok
Vieska n.
Ţitava
1,06
Ţitavou
Vlkas
Ţitava
1,53

0,53

0,75

0,75

1,43

1,35

0,55

0,49

0,35

0,27

0,28

0,30

0,62

0,34

0,50

0,46

0,98

0,87

0,47

0,44

0,32

0,17

0,18

0,23

0,44

1,21

1,69

1,71

3,18

2,83

1,46

1,19

0,87

0,59

0,65

0,70

1,43

1,85

3,02

2,98

4,98

4,24

2,23

1,81

1,25

0,82

0,95

1,18

2,24

profil

tok

Z hľadiska reţimu odtoku patrí rieka Ţitava do oblasti vrchovinno-níţinnej, typ reţimu
odtoku je daţďovo-snehový. Maximá prietokov sa vyskytujú v mesiacoch marec, apríl,
minimá august – október. Ţitava je zaradená do tzv. oderského pásma riek, v ktorom ako
zdroj vodnosti prevláda dáţď, maximálna vodnosť je charakteristická pre jarné mesiace (apríl
– máj), pričom hlavným zdrojom vodnosti je topiaci sa sneh.
Medzi základné hydrologické charakteristiky patria M-denné prietoky. Jednotlivé
hodnoty M–denných prietokov udávajú hodnotu prietoku, ktorá je dosiahnutá, alebo
prekročená počas M-dní za spracované obdobie (Tab. 2). Celá škála M-denných prietokov
vyjadruje vyrovnanosť priemerných denných prietokov počas roka. Dôleţitý a v našej vodnej
legislatíve zauţívaný je 355-denný prietok, ktorý je jednou z prietokových charakteristík
malej vodnosti. V súčasnej dobe má funkciu ekologického prietoku.
Tab. 2 M-denné prietoky v sledovaných profiloch
Tok
Ţitava
Hostiansky potok
Ţitava
Ţitava

Názov profilu
Obyce
Zlaté Moravce
Vieska nad Ţitavou
Vlkas

30
1,508
1,03
3,33
4,863

90
0,667
0,483
1,475
2,262

M-denné prietoky m3.s-1
180
270
330
0,339 0,183 0,121
0,268 0,156 0,091
0,826 0,553 0,385
1,386 0,885 0,534

355
0,082
0,061
0,271
0,344

364
0,05
0,034
0,166
0,19

Q1994-2007
0,624
0,441
1,427
2,235
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Ročný úhrn odtoku za obdobie 1994 – 2007 je v profile Obyce 274,5 mm a v Zlatých
Moravciach 118,4 mm. K vodomernému profilu v Obyciach – Ţitava bola priradená
zráţkomerná stanica v Obyciach a k profilu v Zlatých Moravciach – Hostiansky potok, bola
priradená zráţkomerná stanica v Zlatých Moravciach. Rozdiel medzi úhrnom zráţok
a odtokom v Obyciach je 420 mm, pričom odtokový súčiniteľ má hodnotu 0,4 a rozdiel medzi
úhrnom zráţok a odtokom v Zlatých Moravciach je 514,5 mm, pričom odtokový súčiniteľ má
hodnotu 0,19. Zo zráţok spadnutých v hornej časti povodia Ţitavy odtečie 19 – 40 %.
Priemerné odtečené mnoţstvo vody za obdobie 1994 – 2007 je v Obyciach 19,64
mil.m3/rok, v Zlatých Moravciach 13,91 mil.m3/rok, vo Vieske nad Ţitavou 44,92 mil.m3/rok
a vo Vlkase 70,32 mil.m3/rok.
Pri porovnaní výsledkov Castanyho, Killeho a BFI metódy som zistil, ţe najmenšie
podzemné odtoky vychádzajú pri Castanyho metóde a najvyššie pri metóde kĺzavého
intervalu (Obr. 2). Podzemný odtok s narastajúcou plochou povodia sa zväčšuje.
BFI index sa pohybuje od hodnoty 0,49 v hornej časti povodia po hodnotu 0,73
v dolnej časti povodia. Hodnota BFI indexu značí stredne vysokú priepustnosť okolitých
hornín a stabilitu reţimu toku.

1400
1200
1000
l.s

-1

800
600
400
200
0
Obyce

Zlaté
Moravce

Vieska nad
Žitavou

Vlkas

108,9

92,4

368,9

529,1

Killeho metóda

229

189

606

1025

metóda lokalného minima

172

134

510

814

metóda pevného intervalu

235

186

664

1056

metóda kĺzavého intervalu

296

237

790

1260

Castanyho metóda

Obr. 2 Podzemný odtok v sledovaných profiloch za obdobie 1994 – 2007

Merný podzemný odtok bol vypočítaný z podzemného odtoku získaného všetkými
metódami. Grafické porovnanie hodnôt merného podzemného odtoku navzájom a porovnanie
s merným povrchovým odtokom je na Obr. 3. Veľkosť merného podzemného odtoku
s plochou povodia klesá.
Vzťahy medzi hlavnými činiteľmi formovania podzemného odtoku, a to prietokom,
hladinou podzemnej vody, zráţkami a teplotou vzduchu boli riešené korelačnou maticou.
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Vstupnými premennými analýzy boli priemerné mesačné hodnoty. Z korelačnej matice je
zrejmý najtesnejší vzájomný vzťah medzi hodnotami prietokov s hodnotou korelačného
koeficienta 0,97 – 0,99, ako aj vzťah medzi hodnotami úrovne hladiny podzemnej vody
s hodnotou korelačného koeficienta 0,65 – 0,99 a vzťah medzi úhrnmi zráţok v jednotlivých
zráţkomerných staniciach s hodnotou korelačného koeficienta 0,89 – 0,96. Taktieţ vysoké
korelačné koeficienty sú medzi zráţkami a teplotou vzduchu 0,83 – 0,92. Významný je vzťah
medzi prietokmi a hladinami podzemnej vody s korelačným koeficientom 0,55 – 0,95, ktorý
dokumentuje vzájomné ovplyvňovanie. Výnimkou je vzťah medzi prietokom vo Vlkase
a úrovňou hladiny podzemnej vody v Machulinciach. Významný vzťah medzi zráţkami
a prietokom je medzi úhrnom zráţok v Zlatých Moravciach a prietokom vo Vieske nad
Ţitavou a vo Vlkase a medzi úhrnom zráţok v Ţikave a prietokom vo Vlkase. Medzi úhrnom
zráţok a hladinou podzemnej vody nebol dokumentovaný ţiadny vzťah.

10,00
8,00
l.s-1.km-2

6,00
4,00
2,00
0,00
Obyce

Zlaté
Moravce

Vieska
nad
Žitavou

Vlkas

Castanyho metóda

1,52

0,79

1,25

0,67

Killeho metóda

3,19

1,61

2,05

1,30

metóda lokálneho minima

2,40

1,14

1,73

1,03

metóda pevného intervalu

3,28

1,58

2,25

1,33

metóda kĺzavého intervalu

4,13

2,02

2,67

1,59

8,7

3,75

4,83

2,82

merný povrchový odtok

Obr. 3 Merný podzemný odtok a merný povrchový odtok v sledovaných profiloch za obdobie 1994 – 2007

Prietok výrazne ovplyvňuje úroveň hladiny podzemnej vody. V sonde Zlaté Moravce
a Vieska nad Ţitavou sa hladina v jednotlivých mesiacoch mení v závislosti od prietoku.
V sonde Machulince a Veľká Maňa sa hladina mení taktieţ v závislosti od prietoku, ale pri
kulminácii prietoku v mesiaci marec – apríl je najvyššia hladina aţ v apríli a máji, pričom
prietok v máji je uţ podstatne niţší. Výnimkou vo všetkých sondách je mesiac február,
v ktorom priemerný mesačný prietok klesá, ale hladina podzemnej vody stúpa.
Najvyšší úhrn zráţok je v máji aţ auguste, pričom prietok je v týchto mesiacoch nízky,
čo je spôsobené zvýšeným výparom, odberom vody koreňovým systémom, ako aj zvýšením
potreby vody. Najvyšší prietok je v marci a apríli, čo je spôsobené topením sa snehu, ktorý sa
naakumuloval v zimných mesiacoch.
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Charakteristika úrovní hladiny podzemnej vody v jednotlivých sondách za obdobie
1994 – 2007 je zobrazená v Tab. 3.
Tab. 3 Sumarizácia údajov o úrovni hladiny podzemnej vody
sondy
nadmorská výška terénu (m n. m.)
priem. ročná úroveň hladiny pv (m n. m.)
max. ročná úroveň hladiny pv (m n. m.)
min. ročná úroveň hladiny pv (m n. m.)
rozkyv hladín (m)
priem. hĺbka hladiny pv pod terénom (m)

Machulince
219,84
216,77
218,16
215,48
2,68
3,07

Z. Moravce
190,50
186,60
186,75
186,52
0,23
3,9

Vieska n. Žitavou
158,01
156,41
156,66
156,11
0,55
1,6

Veľká Maňa
131,03
128,96
129,86
128,46
1,4
2,07

Záver
Z vyhodnotenia získaných výsledkov vyplýva, ţe v mesiacoch jún, júl, august,
september, október, november a december sú prietoky v priemere pod dlhodobým ročným
priemerom. V marci a apríli majú hodnotené toky nadpriemernú vodnosť a v januári, februári
a máji sú na úrovni pribliţne dlhodobého ročného priemeru. Z hornej časti povodia, odkiaľ
máme k dispozícii údaje o úhrnoch zráţok, odtečie 19 – 40 % zráţok a najväčšie prietoky
v mesiacoch marec a apríl sú spôsobené topením snehových zráţok. Prietok výrazne
ovplyvňuje úroveň hladiny podzemnej vody. Podzemný odtok vypočítaný jednotlivými
metódami sa pohybuje od 92,4 do 1260 l.s-1 a merný podzemný odtok od 0,67 do 4,13 l.s1

.km-2.
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Puklinová zeolitová mineralizácia intermediárnych hornín
stredoslovenských neovulkanitov
Peter Šmál
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mineralógie a petrológie, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava, Slovenská republika; smal@fns.uniba.sk

Abstrakt
Príspevok zhŕňa výsledky zo štúdia puklinovej zeolitovej mineralizácie na viacerých lokalitách v
intermediárnych horninách stredoslovenských neovulkanitov. Ide o lokality: Kremnica, Píla pri Ţarnovici, Sklené
Teplice, Ţakýl, Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Prenčov a Brehy pri Novej Bani, Biely Vrch a Slatinské
Lazy. Identifikované boli nasledovné zeolity: laumontit, chabazit, heulandit, stilbit, natrolit a thomsonit.
Vyskytovali sa v jednoduchých asociáciách hlavne laumontit s kalcitom a stilbitom z Píly, alebo natrolit s
thomsonitom z Kremnice. Z morfologického hľadiska laumontit tvoril prizmatické ihličkovité kryštály a zrasty
podľa (100) alebo bol masívny, chabazit vystupoval pseudokubický a vo forme penetračných zrastov, heulandit
vystupoval v drúzach o veľkosti kryštálov do 4 mm. Analýzy boli zamerané na kryštalochemické štúdium s
cieľom zistit obsahy vymeniteľných katiónov prípadne vody a pokúsiť sa interpretovať ich vplyv na kryštálovú
štruktúru. Dominantným katiónom vo všetkých zeolitoch okrem natrolitu bol Ca. Bol preukázaný vplyv K a
pomeru Si/Al na štruktúru laumontitu.

Kľúčové slová: kryštalochémia zeolitov, zeolitová mineralizácia, chabazit, laumontit, heulandit, Slovensko
Úvod a formulácia cieľa
Puklinová zeolitová mineralizácia je v neovulkanitoch Západných Karpát relatívne
rozšíreným typom mineralizácie čo do mnoţstva výskytov, to do mnoţstva druhov. Na
Slovensku bolo doteraz popísaných 17 puklinových zeolitov. Väčšinu týchto druhov opisuje
[1], [2], [3] vo svojich prácach a niektorí ďalší autori [4], [5]. Rovnako postupom času sa
objavujú nové výskyty týchto minerálov, hlavne pri štúdiu vrtných jadier, ktoré boli dôleţitým
materiálom pri spracúvaní tejto práce. Špeciálne z intermediárnych hornín stredoslovenských
neovulkanitov existuje len málo prác týkajúcich sa tohoto typu mineralizácie, napr. [6], [7].
Základnými cieľmi práce bolo štúdium minerálnych asociácií zeolitovej mineralizácie,
kryštalochemické

štúdium

puklinových

zeolitov

a

porovnanie

získaných

údajov

s publikovanými údajmi. Pri štúdiu bolo pouţitých viacero analytických metodík,
prostredníctvom ktorých bolo analyzované reprezentatívne mnoţstvo vzoriek z lokalít
Kremnických a Štiavnických vrchov, Javoria a Vtáčnika. Následne boli výsledky
interpretované do grafov, diagramov a tabuliek. Výskum je podporený z projektu APVV
VVCE-0033-07 MŠSR VEGA 1/0287/08.
Materiál a metódy
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Pri spracúvaní diplomovej práce bolo dôleţité zhromaţdenie vzoriek z predmetnej
oblasti. Išlo o vzorky odobraté v teréne, vrtné jadrá poskytnuté spoločnosťou EMED Slovakia,
Mgr. Petrom Koděrom, PhD. a podstatnú časť materiálu poskytol Mgr. Daniel Ozdín PhD.
Väčšia časť materiálu bola vo forme vrtných jadier a zeolity v nich tvorili ţilky, veľmi
zriedkavo sa nachádzali v dutinkách. Po makroskopickom a mikroskopickom preštudovaní
vzoriek pomocou polarizačného mikroskopu a binokulárnej lupy sme pristúpili k ich
identifikácii a analytickému spracovaniu prostredníctvom nasledovných metód (kvalitatívna
difrakčná fázová analýza, elektrónová mikroanalýza, riadkovacia elektrónová mikroskopia,
diferenčná termická analýza, infračervená absorbčná spektroskopia). Všetky vzorky boli pred
analýzami očistené v ultrazvukovej čističke UCM v laboratóriu na Katedre mineralógie a
petrológie UK.

Obr.1 Štruktúrna schéma stredoslovenských vulkanitov s lokalitami skúmaných zeolitov.

Výsledky a diskusia
Pri štúdiu boli na uvedených lokalitách identifikované nasledvné zeolity: laumontit (Píla,
Sklené Teplice, Javorie, Banská Štiavnica), heulandit (Ţakýl, Hodruša-Hámre), chabazit (Biely
Vrch, Píla, Slatinské Lazy, Prenčov), stilbit (Píla, Javorie), natrolit a thomsonit (Kremnica).

Výstupom štúdia chemického zloţenia sú napríklad vypočítané pomery Si/Al v laumontitoch,
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ktoré majú stúpajúci trend v závislosti na meniacich sa lokalitách (Obr.2).

Obr. 2 Pomer obsahov Si/Al v laumontitoch. 1-3 Sklené Teplice, 4-5 Javorie (DV-41), 6-9 Hodruša-Hámre, 1012 Banská Štiavnica, 13-16 Píla a 17-19 Brehy.

Na základe chemických analýz bol ako dominantný vymeniteľný katión v zeolitoch určený
Ca, čo je dokumentované na Obr.3.

Obr. 3 Obsah Ca, Na, K (Slatinské Lazy, Biely Vrch, Prenčov).

Obsah K v laumontite z Cerovej vrchoviny [2] sa pohybuje do 0,2 apfu čo sa dobre
zhoduje s nameranými údajmi. Na základe štúdia SEM snímok je moţné vyvodiť závery, ţe
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chabazit-Ca vystupuje vo forme dobre kryštalovaných pseudokubických jedincov, ktoré často
tvoria dvojčatné penetračné zrasty podľa (0001) a drúzy. Laumontit tvorí dlhoprizmatické
kryštály veľkosti do 100 μm v asociácii so stilbitom, s ktorým sa prerastá pričom z genetického
hľadiska laumontit kryštalizoval ako prvý. Stilbit z Píly tvoril kryštáliky veľkosti do 100 μm
narastené na chabazite, čo značí jeho neskoršiu kryštalizáciu. Vo vzorkách z Javoria sa stilbit
prerastá s laumontitom v asociácii so sadrovcom.
Tab.1. Vlnovodisperzná mikroanalýza stilbitu vrtu DV-41 v Javorí.

Na2O
SiO2
Al2O3
MgO
K2O
CaO
SrO
FeOTot
BaO
MnO
TiO2
SUMA

an37

an38

an39

an40

an43

1,11
61,28
17,64
0,00
0,01
8,67
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
88,77

1,08
61,47
17,71
0,07
0,02
8,69
0,03
0,03
0,00
0,01
0,00
89,10

0,87
62,77
17,32
0,00
0,04
8,61
0,03
0,00
0,00
0,00
0,02
89,67

1,27
62,11
17,86
0,00
0,06
8,74
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
90,07

1,53
61,47
17,97
0,00
0,06
8,83
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
89,90

Infračervené absorbčné analýzy boli porovnané s referenčnými spektrami z webovej
databázy [8] a boli v dobrej zhode. Rtg práškové analýzy zeolitov boli rovnako porovnané s
referenčnými difrakciami a intenzitami z databázy ICDD, PDF-4+. V dôsledku prednostného
usporiadania zeolitov, ktoré sa pri rtg. analýzach prejavilo, hlavne u laumontitu, sa intenzitné
údaje vo veľkej miere nezhodujú medzi sebou ani s referenčnými údajmi. Mrieţkové parametre
boli vypočítane programom TOPAS (Tab. 2).
Tab. 2. Mrieţkové parametre laumontitu zo stredoslovenských neovulkanitov v (Å) a objem základnej
bunky v (Å3).

Banská Štiavnica
a (Å)
b (Å)
b (Å)
β (°)
3
V (Å )

14,742(1)
13,086(1)
13,086(1)
111,954(9)
1351,53(9)

Sklené
Teplice
14,766(2)
13,094(2)
13,094(2)
112,05(1)
1355,98(9)

Píla
14,749(1)
13,078(1)
13,078(1)
111,988(7)
1352,19(18)

Javorie-DV-41
14,757(1)
13,084(1)
13,084(1)
112,023(5)
1353,65(5)
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Obr. 4. Graf závislosti vypočítaných mrieţkových parametrov a a c laumontitov z nasledovných lokalít: Lau1Lau9 (Píla pri Ţarnovici), Lau (BS)-lheonardit (Banská Štiavnica), Lau (V-41) Javorie, Lau (ST) Sklené Teplice.

Záver
V tejto práci bola študovaná puklinová zeolitová mineralizácia vyskytujúca sa v
intermediárnych horninách stredoslovenských neovulkanitov. Analyzované vzorky boli z
lokalít: Kremnica, Píla pri Ţarnovici, Sklené Teplice, Prenčov, Banská Štiavnica, HodrušaHámre, Ţakýl, Brehy pri Novej Bani, Slatinské Lazy a Biely Vrch. Základnými cieľmi práce
bolo kryštalochemické štúdium zeolitov a štúdium minerálnych paragenéz. Pomocou rtg.
práškovej

difraktometrie,

elektrónovej

mikroanalýzy, infračervenej

spektroskopie a

rastrovacej elektrónovej mikroskopie boli identifikované nasledovné zeolity: laumontit (Píla,
Sklené Teplice, Javorie, Banská Štiavnica), heulandit (Ţakýl, Hodruša-Hámre), chabazit
(Biely Vrch, Píla, Slatinské Lazy, Prenčov), stilbit (Píla, Javorie), natrolit a thomsonit
(Kremnica). Vlnovodisperznou analýzou bolo študované chemické zloţenie a zistené zvýšené
obsahy K pri chabazite zo Slatinských Lazov, taktieţ na základe vypočítaných pomerov Si/Al
bol dokumentovaný ich vplyv spolu s K na štruktúru laumontitu, čo sa prejavilo v a, c
mrieţkových parametroch po vynesení do grafu (Obr. 4). Infračervenou absorbčnou
spektroskopiou boli študované vibrácie väzieb [Si,Al]O4 tetraédrov, OH skupín a vody a
následné porovnané so spektrami z databázy [8] a so spektrami publikovanými Ďuďom et al.
[1]. Rastrovacou elektrónovou mikroskopiou bola študovaná morfológia kryštálov. Pouţitých
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bolo aj viacero softvérov (TOPAS, SHAPE, DIFRACplus EVA). Práca prináša obraz o
chemickej variabilite zeolitov vyskytujúcich sa v intermediárnych horninách a rovnako
viacero výsledkov ďalších analytických metód, ktoré môţu byť ďalej vyuţité.
Poďakovanie
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Minerálne zloženie spinelového peridotitu pri obci Komárovce
Brigitta Snárska
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Slovenská republika; snarska@fns.uniba.

Abstrakt
Spinelový peridotit z vrtu pri obci Komárovce tvorí olivín, ortopyroxén, klinopyroxén a Cr – spinel.
Chemické zloženie týchto minerálov sa v rôznych geotektonických prostrediach líši. Tento fakt využívajú mnohé
diskriminačné diagramy. Tie odlišujú predovšetkým dve skupiny geotektonických prostredí – abysálne
a suprasubdukčné, ktoré však majú často relatívne široké pole prekrývania. Na základe diskriminačných
diagramov definovaných pre Cr#, Mg#, TiO2, Na2O, Fe2+, Fe3+ môžeme priradiť komárovský spinelový peridotit
k abysálnemu typu.

Kľúčové slová: ultramafické horniny, Cr – spinel, petrogenetický indikátor, diskriminačný diagram
Úvod a formulácia cieľa
Ultramafické horniny majú unikátne postavenie, pretože ich zloženie reprezentuje
plášťové podmienky. Študované vzorky pochádzajú z vrtu Ko – 1 pri obci Komárovce.
Teleso ultramafitu reprezentuje spinelový peridotit. Najnovšie práce zaoberajúce sa témou
ultramafických hornín sa zameriavajú vo veľkej miere na interpretáciu chemického zloženia
hlavných minerálov peridotitov (olivín, ortopyroxén, klinopyroxén, spinel/plagioklas/granát)
v zmysle ich využitia ako petrogenetické indikátory prostredia vzniku a vývoja horniny.
V rámci hodnotenia vzoriek vrtu bola popísaná základná charakteristika [1], čím sa výskum
lokality uzavrel. Na základe nových, presnejších dát a s využitím výsledkov postupujúceho
výskumu ultramafických hornín chceme aktualizovať informácie o týchto horninách.
Materiál a metódy
Teleso komárovského peridotitu vystupuje v súvrství vrchného triasu meliatskej
skupiny v severnej časti gemerského pásma [1]. Nachádza sa pod neogénnou výplňou
Košickej kotliny pozdĺž rožňavskej zlomovej línie. Pravdepodobne reprezentuje časť
triasového ofiolitového komplexu, tektonicky začleneného do súvrství meliatskej skupiny
počas mladších fáz alpínskej orogenézy. Vrtné jadrá peridotitu boli poskytnuté na spracovanie
Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.
Základnou metódou na stanovenie minerálneho zloženia bola mikroskopia v
polarizovanom prechádzajúcom svetle na mikroskopoch Leica pri 4; 10 a 20 násobnom
zväčšení a PM 302 pri 2,5 a 10 násobnom zväčšení (Katedra mineralógie a petrológie). Ďalej
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boli vybrané vzorky analyzované elektrónovou mikroanalýzou – EMPA (Cameca SX-100,
Štátny ústav Dionýza Štúra), čím sme zistili chemické zloženie minerálov.
Pre účely stanovenia celohorninového chemizmu sme použili metódy röntgen
fluorescencie (XRF) (Katedra výskumu litosféry, Viedenská univerzita) a hmotnostnej
spektrometrie s indukčne viazanou plazmou ICP MS (Leobenská univerzita).
Výsledky a diskusia
Komárovský spinelový peridotit je tvorený olivínom, pyroxénom a Cr – spinelom
(Tab.1). Podstúpil čiastočnú serpentinizáciu. Na základe modálneho zloženia je peridotit
definovaný ako spinelový harzburgit / lherzolit.
Olivín (forsterit) je vo vzorkách prítomný vo forme alotriomorfných zŕn, ojedinele je
uzavretý v spineli. Priemerné chemické zloženie olivínu, dané forsteritovou komponentou, je
Fo91. Je čiastočne serpentinizovaný, s rozvíjajúcou sa "mesh"

štruktúrou vznikajúcou

v dôsledku retrográdneho zatláčania olivínu minerálmi serpentínovej skupiny. Ortopyroxén
(enstatit, Wo2En84Fs14) sa vyskytuje vo forme veľkých porfyroklastov. V niektorých zrnách
sú prítomné exsolúcie klinopyroxénu. Je čiastočne bastitizovaný. Klinopyroxén (diopsid,
Wo44En53Fs3) tvorí menšie, hypidiomorfne ohraničené zrná alebo exsolúcie (Wo48En49Fs3) v
ortopyroxéne. Väčšinou sa vyskytuje spolu s Cr – spinelom alebo ortopyroxénom. Cr – spinel
tvorí buď výrazné, veľké, alebo malé kryštály. Oba typy sú hypidiomorfne ohraničené.
Kryštalizujú v medzizrnových priestoroch zo zvyškovej taveniny. Sú relatívne homogénne,
miestami je prítomný tenký magnetitový lem. Chemické zloženie je možné vyjadriť pomocou
dvoch základných parametrov vyjadrujúci pomer daných prvkov prepočítaných na vzorcovú
jednotku, a to Cr# (Cr/Cr+Al) a Mg# (Mg/Mg+Fe2+). Priemerné hodnoty týchto pomerov
analyzovaných spinelov sú Cr# = 51 a Mg# = 61.
Chemické zloženie spomínaných hlavných minerálov je významné z hľadiska ich
využitia na definovanie prostredia vzniku a vývoja horniny. Najväčšia pozornosť je v danej
problematike venovaná predovšetkým Cr – spinelu. Keďže ide o pomerne stabilnú fázu, ktorá
si dokáže zachovať svoju primárnu, magmatickú charakteristiku dlhšiu dobu ako minerály,
s ktorými asociuje [2]. Hlavné diskriminačné parametre Cr – spinelu sú Cr#, Mg#, obsah Fe2+
a Fe3+, TiO2 [3]. Chemizmus spinelu je taktiež používaný v korelácii s chemickým zložením
koexistujúceho olivínu (Cr# spinelu vs. Mg# olivínu) [4]. Diskriminačné diagramy pyroxénov
sú založené na obsahu Al, TiO2, Na2O a Cr#, Mg# [5].
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Tab. 1 Reprezentatívne analýzy ortopyroxénu (Opx), klinopyroxénu (Cpx), olivínu (Ol) a spinelu (Spl), a.p.f.u.
– atómy prepočítané na vzorcovú jednotku, Wo – wolastonit, En – enstatit, Fs – ferosilit, Fo – forsteritová
komponenta (Mg/Mg+Fe2+ )Cr# = Cr/Cr+Al, Mg# = Mg/(Mg+Fe2+), Fe# = Fe/Fe2+ + Fe3+.

KO-8

KO-5

KO-8

KO-5

KO-16b KO-5

KO-4 KO-16

an 7
Opx

an 3
Opx

an 13
Cpx

an 10
Cpx

an 72
Ol

an 6
Spl

an 5
Ol

an 1
Spl

hm.%

SiO2
56,54 56,77 53,28
TiO2
0,00
0,02
0,01
Al2O3
2,40
2,42
2,27
Cr2O3
0,91
0,82
1,15
FeO
5,71
5,25
2,10
MnO
0,14
0,12
0,10
MgO
34,08 33,81 17,58
CaO
1,05
1,09 23,65
NiO
0,10
0,06
0,07
NaO
0,00
0,00
0,00
Total 100,91 100,36 100,20

41,42 41,63
0,00 0,03
0,01 0,03
0,00 0,00
8,63 8,25
0,12 0,13
49,69 49,84
0,01 0,02
0,37 0,39
0,04 0,00

52,49
0,01
2,34
1,35
2,29
0,07
17,45
23,27
0,02
0,10
99,30

100,3

100,3

SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
V2O3
FeO
MnO
MgO
NiO
ZnO

0,00

0,05

0,03

0,04

24,11

27,29

44,29

40,85

0,23

0,27

15,69

16,12

0,26

0,32

13,49

13,87

0,08

0,12

0,14

0,16

98,31

99,09

0,000

0,001

0,001

0,001

0,881

0,976

1,085

0,979

0,002

0,003

0,034

0,044

0,372

0,365

0,007

0,008

0,623

0,627

0,002

0,003

0,000

0,000

3,007

3,007

a.p.f.u.

Si
Ti
Al
Cr
Fe3+
Fe2+
Mn
Mg
Ca
Ni
Na
Total

1,963

1,980

1,964 1,954

1,007

1,009

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,001

0,049

0,050

0,049 0,051

0,000

0,001

0,012

0,011

0,017 0,020

0,000

0,000

0,010

0,000

0,010 0,020

0,000

0,000

0,150

0,150

0,060 0,050

0,175

0,167

0,004

0,004

0,003 0,002

0,002

0,003

1,764

1,759

0,966 0,968

1,801

1,802

0,039

0,041

0,934 0,928

0,000

0,000

0,003

0,002

0,002 0,001

0,007

0,008

0,000

0,000

0,000 0,000

0,002

0,000

3,994

3,997

4,005 3,994

2,994

2,991

2
90
8

2
90
8

Si
Ti
Al
Cr
V
Fe3+
Fe2+
Mn
Mg
Ni
Zn

(%)

Wo
En
Fs

48
49
3

48
50
2

Fo

91

92

Cr#
Mg#
Fe#

55
63
8

50
63
11

Záver
Všeobecne uznávané a najčastejšie používané diskriminačné diagramy sú definované
väčšinou pre 2 geotektonické prostredia – abysálne a suprasubdukčné. Chemické zloženie
analyzovaných minerálov spinelového peridotitu sme využili v rôznych variáciach týchto
diagramov. Trend poukazuje na abysálne prostredie (Obr.1a,1b). V použitých diagramoch sa
prekrývajú polia abysálneho a suprasubdukčného peridotitu, napriek tomu väčšina bodov
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nepresahuje hranicu abysálnych peridotitov. Výnimkou bolo zloženie klinopyroxénov (TiO2
vs. Mg#), ktoré padlo do poľa suprasubdukčej zóny (Obr.1c). Taktiež korelácia Fo zložky
olivínu (Mg#) a Cr# spinelu obsahuje body padajúce aj za hranicu abysálneho peridotitu
(Obr.1a). Tieto odchýlky môžu naznačovať postupnú zmenu podmienok, v ktorých sa hornina
nachádzala. Pre charakteristiku geotektonického prostredia je takýto prístup nedostačujúci,
pokiaľ nie je doplnený o ďalšie údaje a metodiky.

Obr. 1. Diskriminačné diagramy odlišujúce pôvod peridotitov na základe chemického zloženia minerálov,
(MORB – bazalty stredooceánskych chrbtov – takto označené pole diagramu sa zhoduje s označením abysálny
peridotit, SSZ – suprasubdukčný, Cpx – klinopyroxén, Opx - ortopyroxén): a. Diagram definovaný pre
koexistujúci spinel a olivín, upravený podľa [4] , b. Al2O3 vs. TiO2 kompozičné vzťahy spinelu, upravené podľa
[3], c. Mg# vs. TiO2 kompozičné vzťahy pyroxénu, upravené podľa [4].
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Charakter zdrojovej oblasti flyšových sedimentov Klapskej jednotky
bradlového pásma
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Abstrakt
Prezentovaný výskum bol zameraný na geochémiu a petrografiu flyšových sedimentov v rámci lokality
prírodného profilu pri Nosickej priehrade. Študovaný profil reprezentuje typický vývoj sedimentácie v Klapskej
jednotke – je tvorený flyšovými prizmami v prevrátenom slede s asociovanými telesami konglomerátov.
Fenomén je zaradený k upohlavskéhu súvrstviu s vekom alb až stredný cenoman. Cieľom práce bolo doplniť
informácie ohľadom litologického a tektonického charakteru zdrojovej oblasti sedimentov, čomu zodpovedala
zvolená metodika základnej petrografickej analýzy, chemickej analýzy separovanej ťažkej minerálnej frakcie
a celohorninová geochemická analýza. Súbor analyzovaných vzoriek pieskovcov, ílovcov/siltovcov bol
geochemicky zaradený k litickým arenitom. Tektonické postavenie zdrojovej oblasti bolo definované, ako
komplikované v kombinácii recyklovaného orogénu, kontinentálneho ostrovného oblúka, či pasívneho/aktívneho
kontinentálneho okraja. Litologická náplň zodpovedala hlavne recyklovaným metasedimentom, magmaticky
diferencovaným horninám – granitoidom a karbonátovým horninám s istým príspevkom ultrabázických hornín.

Kľúčové slová: bradlové pásmo; Klapská jednotka; Nosice; flyšové sedimenty; geochémia; ťažké minerály
Úvod a formulácia cieľa
Vrámci geografického priebehu lineamentu Pieninského bradlového pásma zodpovedá
klapská jednotka tektonicky adjustovanej neoravickej štruktúre (podobne ako manínska alebo
drietomská jednotka). Samostatne predstavuje pásmo flyšovej sedimentácie reprezentujúce
akrečný klin uzatvárajúceho sa oceánu. Je pre ňu typické, že vápencové bradlá obklopujú
prizmy turbiditovej sedimentácie – flyšové tabule v prevrátenom slede spolu s polohami telies
megakonglomerátov a blokových vápencových bradiel [1]. Jedným z problémov tejto
jednotky je situovanie zdrojovej oblasti a jeho charakter. Jestvujú dve hypotézy o pôvode
zdroja: prvá spomína „exotickú kordiliéru“, ktorá zanikla v miocénnej subdukcii [2] a druhá
kladie oblasť sedimentácie do asociácie s jednotkami fatrika s tým, že exotický materiál
dodávali južne driftujúce jednotky Západných Karpát (ZK) [3].
Profil vybraný v súčasnom výskume sa nachádza v blízkosti vodného zdroja Nosickej
priehrady (N 49°8´28´´ and E 18°23´19´´) a predstavuje reprezentatívnu sukcesiu „klapského
typu“. Nosická priehrada je lokalizovaná ako súčasť púchovského úseku bradlového pásma,
regionálne v Trenčianskom kraji, okrese Púchov, na rozhraní Javorníkov a Považského
Podolia (Obr. 1). Jedná sa o prirodzený odkryv v záreze lesnej bystriny od vrchu Dubový háj
k jej ústiu do priehrady (na ľavej strane), v odkryve priehradného múru a v záreze železničnej
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trate. Sukcesia predstavuje kriedový flyš (vek alb – cenoman) zaradený do upohlavského
súvrstvia [4, 5].

Obr. 1 Lokalizácia profilu a miesta odberu vzoriek v upohlavskom súvrství. Prevzaté [6], upravené.

Hlavným cieľom výskumu bolo získať nové indície k rekonštrukcii zdrojovej oblasti,
čo do približného petrografického zloženia alebo jej tektonickej pozície a obohatiť tak
charakterovú paletu doterajšieho bádania. Objektom výskumu bola psamitická a aleuriticko –
pelitická frakcia s ohľadom na celohorninovú geochémiu, vybranú mineralógiu ťažkej frakcie
a základnú petrografiu. Vzhľadom na celkovú homogénnosť, jej reprezentatívnosť voči
priemernému chemickému zloženiu parentálnej oblasti, bolo možné danú frakciu pokladať za
výskumne relevantnú.
Materiál a metódy
Zo spomínaného profilu v záreze lesnej bystriny po ľavej strane Nosickej priehrady
bolo systematicky zozbieraných 18 horninových vzoriek (9 pieskovcov a 9 ílovcov/
siltovcov), ktoré boli následne podrobené základnému petrografickému výskumu. Ten
pozostával z makro-opisu a mikro-štúdia výbrusov pod polarizačným mikroskopom za
účelom modálneho vyhodnotenia počtu horninotvorných klastov (kremeň, živce, sľudy,
karbonáty a iné litické úlomky) pri sume 700 meraných zŕn na plochu výbrusu.
Mineralogická analýza pozostávala zo separácie ťažkej frakcie turmalínov z troch
vybraných vzoriek pieskovcov a následného určenia ich chemickej kompozície pomocou
vlnovodisperznej spektroskopie (EMP – WDS) na oddelení elektrónovej mikroanalýzy
ŠGÚDŠ, Bratislava prostredníctvom analyzátora Cameca SX-100 s detektorom KEVEX
DELTA IV+. Použitá bola štandardná silikátová analýza s prídavnou detekciou na F, Cl
a ZnO.
Cieľovou analytickou metódou bola celohorninová chemická analýza všetkých vzoriek
v Acme Analytical Laboratories, Vancouver, Canada so zameraním na hlavné oxidy, stopové

1223

GEOLÓGIA

prvky a prvky vzácnych zemín (REE). Na stanovenie hlavných oxidov a niektorých
vedľajších prvkov bola použitá metóda ICP – AES (vyhodnotenie v hmot.%) s detekčným
limitom (DT) 0,01%. Pomocou metódy ICP – MS boli stanovené prvky skupín REE a HFSE
v koncentráciách od ppm nižšie, pričom detekčné limity sa pohybujú v stanovení od ppb po
ppt. Na určenie obsahov síry a uhlíka bola použitá doplnková metóda Leco (DT 0,02%).
Výsledky a diskusia
Flyšové sedimenty juho-západného brehu Nosickej priehrady klapskej jednotky
predstavujú marginálne fácie, ktoré sedimentovali na podmorských svahoch ako náplavové
kužele [6]. Psamitické petrografické členy boli pôvodne označené ako drobové pieskovce až
kalkarenity a aleuriticko – pelitické vložky ako hemipelagické „sliene“ bohaté na
foraminifery. Na základe petrografie a aplikáciou geochemickej klasifikácie sa dá povedať, že
jemnozrnnejšia frakcia predstavuje len mechanicky oddelenú zložku od pieskovcov
s relatívne zhodným mineralogickým zložením – s rozdielom zvýšenej koncentrácie
klastických sľúd a ílových minerálov oproti pieskovcom. Z hľadiska geochemickej
klasifikácie boli definované ako „íly“ [7] alebo „litické arenity“ [8]. Vytriedenie prachovej
a ílovitej frakcie je nedokonalé a v zhode s tým sa prejavujú aj odlišné fyzikálne vlastnosti
týchto jemnozrnných zložiek – prevaha aleuritu zvyšuje drobivosť, naopak, pelitické zložky
zvyšujú kompakciu horniny. Pieskovce, ktoré na odkryve tvoria lavicovité telesá od 5 – 40 cm
sivej, modrosivej farby, mikroskopicky zodpovedajú angulárnej, všesmerne zrnitej štruktúre
so slabou opracovanosťou klastov. Vytriedenosť je dobrá, priemerná frakcia je jemnozrnná
[9]. Prevahu majú undulózne monokryštalické zrná kremeňa (okolo 50% priemerne), ďalej
sericitizované živce, karbonátové klasty, sľudy, rôzne akcesórie, ako turmalín, granát, zirkón.
Petrografická diskriminácia ich klasifikovala ako litické arenity (litarenity), prípadne živcové
arenity, litické arkózy [8, 10]. Geochemická diskriminácia potvrdila litické arenity, prípadne
zaradenie medzi droby [7, 8].
Spomedzi vyseparovaných fáz ťažkých minerálov (granátov, zirkónov a i.),
predstavovala vzorka klastických turmalínov najreprezentatívnejší súbor pre svoj relatívne
hojný výskyt. Na základe ich chemického zloženia – obsadzovania katiónov do pozície X
v kryštálovej mriežke, sa dá povedať, že zodpovedajú skupine alkalických Na+K+
dominantných turmalínov [11] v neobmedzene miešateľnej molekule dvoch koncových
členov radu skoryl – dravit. Vyskytla sa aj analýza vápenatého turmalínu skupiny uvit-u [12].
Podľa

charakteru

vrchno-albskej

sedimentácie

a smerov

paleotransportu

sa

predpokladá proximálny zdroj materiálu – Vnútorné Západné Karpaty (VnZK), pričom
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vysoké percento karbonátov zodpovedá primárnemu zdroju bez resedimentačnej redukcie
s veľkým objemom mezozoických hornín [1].
Početné zastúpenie paleozoických členov zasa napovedá sialickému zdroju starých
orogénnych cyklov [1]. Hojný je aj výskyt organického materiálu – rastlinnej sečky medzi
vrstvami pieskovcov a zlepencov, čo napovedá rozsiahlemu rastlinnému pokryvu zdrojovej
oblasti a jeho rýchlej erózii [6]. Na základe imbrikácii a trakčných stôp okruhliakov
v zlepencoch sú indikované smery transportu od zdrojovej oblasti J/ JV – S/ SZ, J –
S v prvom megarytme a od V/ SV – Z/ JZ v poslednom megarytme. Poloha zdroja, ktorá
vyplýva z daných súradníc by zodpovedala karpatskému orogénu, ktorý sa v tektonickom
režime presúval od JV cez SV. Čo sa týka geotektonického pôvodu zdrojovej oblasti,
aplikáciou petrografickej modálnej analýzy a geochémie v diskriminačných diagramoch sa dá
konštatovať, že mala tektonicky komplikovaný a kombinovaný pôvod charakterizovaný ako
recyklovaný orogén, kontinentálny ostrovný oblúk s prechodom do pasívneho a aktívneho
kontinentálneho okraja [13, 14]. Tieto závislosti vyplývajú hlavne zo vzťahov rezistentných
prvkov ako sú La vs. Th vs. Sc alebo Th vs. Sc vs. Zr [14]. Ďalšie geochemické diskriminácie
určujú litologickú náplň zdrojovej oblasti ako recyklované sedimenty vrchnej kontinentálnej
kôry (Th/ Sc vs. Zr/ Sc) [15], magmaticky diferencované horniny – prevažne acidného
charakteru (La/ Th vs. Hf) s určitým príspevkom ultrabázického klastického materiálu (Th/ Sc
vs. Cr/ Th) [16]. Chemická analýza turmalínov (prepočítaná na apfu jednotky) tiež predurčuje
ich rôznorodý protolit od metasedimentov (metapelitov, metapsamitov) po granity, kremennoturmalínové alebo vápenato-kremité horniny [17]. Obsahy REE (Obr.2) majú sumy od 105 –
150 ppm (pieskovce) po 160 – 180 (siltovce/ ílovce), nabohatenie o LREE (LaN/ YbN → 7,2
– 9) a typickú Eu/ Eu* anomáliu (0,56 – 0,64). Hodnota Eu/ Eu* v sedimentoch je primárne
zdedená z materských hornín, ktoré by teda zodpovedali magmaticky diferencovanému zdroju
intermediárnych až kyslých hornín (granitoidov, granodioritov).

Obr. 2 Obraz REE normalizovaný na chondrit s Eu/ Eu* anomáliou.
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Záver
Petrografická, no hlavne geochemická časť výskumu reprezentatívneho materiálu
pieskovcových litických arenitov a ich aleuriticko-pelitických diferenciátov priniesla
zaujímavé informácie ohľadom priemerného chemického zloženia zdrojových hornín s ich
približným zaradením i informácie o tektonickom pôvode danej oblasti. Záverom je teda
možné konštatovať, že sa jednalo o región recyklovaného orogénu s prítomnosťou
karbonátov, metasedimentov (metapelitov, metapsamitov ako sú fylity, svory, pararuly),
kontinentálny ostrovný oblúk až pasívny/aktívny kontinentálny okraj, na ktorého zložení sa
okrem recyklovaných sedimentov podieľali prevažne magmaticky diferencované horniny
(intermediárneho až acídneho zdroja) s istým príspevkom ultrabázického zdroja.
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Litologický charakter a interpretácia sedimentačného prostredia
vrchnomiocénnych sedimentov v severnej časti blatnianskej priehlbiny
Michal Šujan
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská
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Abstrakt
Na základe detailnej litologickej korelácie sedimentov získanej z databázy 372 vrtov zo severnej časti
blatnianskej priehlbiny sú prezentované nové údaje o priestorovej distribúcii a litologickom charaktere komplexu
vrchnomiocénnych sedimentov. Skúmaný komplex je podľa publikovaných litologických a biostratigrafických
údajov považovaný za čiastočný ekvivalent volkovského súvrstvia s vekom depozície 8,9-6,8 Ma. Konštruovaný
priebeh hranice skúmaného komplexu a podložných sedimentov je segmentovaný na elevácie a depresie.
Laterálne litologické zmeny prevládajúceho štrkopiesčitého vývoja a ílovitých sedimentov sú interpretované ako
zmeny sedimentačného prostredia podmienené pohybom na zlomoch. SZ-JV orientácia osí depresií
predisponovala smer fluviálneho transportu. Sedimentácia štrkopieskov, vyznievajúca v južnej časti skúmaného
územia, pravdepodobne prekračovala vyzdvihnutú eleváciu Považského Inovca, ktorá bola v čase sedimentácie
pochovaná.

Kľúčové slová: Dunajská panva; fluviálne sedimenty; volkovské súvrstvie; vrchný panón
Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch sa názory na vývoj Dunajskej panvy v období vrchného
miocénu, pliocénu a kvartéru dynamicky vyvíjali. Najnovšie poznatky [1] doposiaľ neboli
aplikované na interpretáciu geologickej stavby a vývoja blatnianskej priehlbiny.
Cieľom prezentovanej práce je reinterpretovať údaje z vrtných prác v severnej časti
blatnianskej priehlbiny „Obr. 1“, so zameraním na vrchnomiocénne sedimenty. Výplň
blatnianskej priehlbiny tvoria rudimentárne zachované paleogénne sedimenty, značné hrúbky
akumulácií sedimentov stredného a vrchného miocénu, pliocénu a kvartéru. Deponované boli
na paleozoických a mezozoických komplexoch tatrika, fatrika a hronika [2,3]. V Dunajskej
panve bol zaznamenaný prechod z prevažne lakustrinnej sedimentácie ivánskeho a
beladického súvrstvia (11,6 – 8,9 Ma) na aluviálnu sedimentáciu volkovského súvrstvia (8,9 –
4,1 Ma) a aluviálno-proluviálnu sedimentáciu kolárovského súvrstvia (4,1 – 1,8 Ma) [1].
Materiál a metódy
Spracované boli archívne popisy profilov vrtov plytkého a stredne hlbokého
štruktúrneho prieskumu (tzv. cf-vrtov, hĺbky približne 300-600 m) zo sérií Špačince, Piešťany
a Bučany. Výsledná databáza obsahuje 372 vrtov. Spracované prieskumné diela sú relatívne
homogénne situované „Obr. 1“. Litológia sedimentov je interpretovaná do hĺbky 250 m p. t.,
kde sa podľa publikovaných údajov [4, 5] mali vyskytovať sedimenty skúmaného komplexu
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volkovské súvrstvia. Litológia sedimentov z vrtných profilov je detailne korelovaná pomocou
geologických rezov a v prostredí GIS. Na základe litostratigrafickej korelácie boli
interpoláciou konštruované úrovňové mapy rozhraní jednotlivých litostratigrafických celkov.
Pre interpoláciu bola použitá štandardná metóda kriging v programe Surfer (Golden
Software).
Obr. 1 Situácia prieskumného územia so znázornením priestorového rozmiestnenia vrtov.

Výsledky
Na základe litostratigrafickej korelácie a biostratigrafických poznatkov je možné v
skúmanej oblasti vymedziť ekvivalent volkovského súvrstvia. Typický vývoj volkovského
súvrstvia vo vrtných profiloch sa vyznačuje prítomnosťou drobných štrkov a štrkopieskov
šedých a žltavo šedých farieb, ktoré nasadajú na prevažne ílovité sedimenty beladického a
ivánskeho súvrstvia. Podložné súvrstvia boli litostratigraficky definované v pôvodných
interpretáciách [6]. Vrchná hranica komplexu volkovského súvrstvia je definovaná na základe
nálezu druhu Deinotherium gigantissimum vo výkope pre hydrocentrálu v Maduniciach [6],
ktorý bol prehodnotený [7] na Deinotherium proavum s vekom vrchný panón, prípadne až
spodná časť pontu. Fosílna lebka bola nájdená v hĺbke 19 m p. t. na povrchu štrkovitých
sedimentov. Nadložné sedimenty sú na základe nálezov cicavčej fauny z Ivanoviec [8] a
podmienečne aj nálezu druhu „Mammut“ borsoni z Drahoviec [7] pokladané za kolárovské
súvrstvie [1]. Časový interval depozície skúmaného ekvivalentu volkovského súvrstvia je
možné stanoviť na 8,9 – 6,8 Ma (vrchný panón – pont ?) [1].
Na základe litologického kontrastu bolo možné vymedziť komplex volkovského
súvrstvia vo väčšine vrtných profilov a vytvoriť mapu úrovne povrchu podložia „Obr. 2“.
Morfológia rozhrania je charakteristická depresiami a eleváciami, ktoré ohraničujú
predpokladané zlomové rozhrania. Priebeh predpokladaných zlomov sa s miernymi
odlišnosťami zhoduje so zlomovým porušením uvedeným v práci [4]. Depresie sú generálne
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orientované SZ-JV a dosahujú cca 35-40 m zníženie oproti okolitým eleváciám.

Obr. 2 Mapa úrovne podložia volkovského súvrstvia. Vysvetlivky: 1 – depresie; 2 – nižšie elevačné kryhy; 3 –
vyššie elevačné kryhy; 4 – oblasti bez údajov; 5 – izolínie úrovne podložia [m n.m.]; 6 – predpokladané zlomové
porušenie; 7 – depresie (1-borovská kryha, 2-drahovská k., 3-kostoliansko-madunická depresia, 4-trakovická d.).

Okrem typického vývoja možno vo volkovskom súvrství sledovať aj vývoj, kde vrstvy
štrkov a štrkopieskov nahrádzajú vrstvy ílov a piesčitých ílov. Hrubá frakcia absolútne
prevláda v S a SV časti územia, ako vidieť na mape percentuálneho obsahu vrstiev štrkov voči
ílovitým vrstvám „Obr. 3“. Možno konštatovať, že oblasti s prevládajúcimi vrstvami štrkovej
frakcie sa nachádzajú v depresiách povrchu podložia skúmaného komplexu volkovského
súvrstvia. Oblasti s ílovitým vývojom sa viažu na elevačné štruktúry „Obr. 2“ a „Obr. 3“.
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Sedimenty volkovského súvrstvia boli deponované vo fluviálnom prostredí až
prostredí nív a občasných jazier [1], pričom v skúmanom území mala prevládať fluviálna
sedimentácia Paleováhu [9]. Uvedené laterálne zmeny litológie možno vysvetliť
diferenciáciou prostredia sedimentácie v dôsledku segmentácie na depresie a elevácie. V
oblastiach s relatívnym poklesom sa sústredilo hlavné koryto toku, oblasti s relatívnym
zdvihom boli zanášané nivnými sedimentami, prípadne sedimentami vedľajších tokov.
Vertikálne pohyby na zlomoch spôsobili synsedimentárnu diferenciáciu. Predpokladané
rozloženie sedimentačných prostredí je znázornené na „Obr. 4“.

Obr. 3 Mapa percentuálneho obsahu vrstiev štrkopieskov voči ílovitým vrstvám v sedimentoch volkovského
súvrstvia. Vysvetlivky: 1 – depresie; 2 – nižšie elevačné kryhy; 3 – vyššie elevačné kryhy; 4 – oblasti bez údajov;
5 – izolínie percentuálneho obsahu štrkových vrstiev [%]; 6 – predpokladané zlomové porušenie.

Približne na línii Veľké Kostoľany – Červeník je ostrý prechod sedimentov hrubej
frakcie do sedimentov jemnej frakcie. Výrazná litologická zmena bola spôsobená usmernením
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toku, ktorý sa prispôsobil tvaru depresií v smere SZ-JV. Materiál štrkopieskov bol
transportovaný ďalej na JV, kam pravdepodobne zasahovalo depozičné prostredie.

Obr. 4 Schéma predpokladaných sedimentačných prostredí v období 8,9-6,8 Ma. Vekové ohraničenie podľa [1].
Vysvetlivky: 1 – nivná sedimentácia, prevažne íly; 2 – nivná až fluviálna sedimentácia, vrstvy ílov striedajúce sa
s vrstvami štrkopieskov; 3 – fluviálna sedimentácia bočných prítokov, prevažne štrkopiesky; 4 – fluviálna
sedimentácia dominantného toku, prevažne štrkopiesky značnej hrúbky; 5 – oblasť bez výskytu volkovského
súvrstvia, pravdepodobne oderodované; 6 – oblasť bez údajov; 7 – predpokladané zlomové porušenie.

Diskusia
Spodné vekové ohraničenie skúmaného komplexu (8,9 Ma) je konvenčné. Určené je
na základe údajov o predpokladanej zmene prevládajúceho sedimentačného prostredia v
regióne a nie je podložené biostratigraficky. Lokálne zmeny paleoprostredia pravdepodobne
prebiehali diachrónne. Konštrukcia bázy volkovského súvrstvia „Obr. 2“ je limitovaná v
oblastiach s nižším podielom štrkov t.j. s menším kontrastom voči podložným sedimentom.
Záver
Prezentované sú nové údaje o charaktere a priestorovom rozložení vrchnomiocénnych
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sedimentov v severnej časti blatnianskej priehlbiny. Sedimentácia bola podľa zistených
údajov priamo ovplyvnená segmentáciou oblasti na depresie a elevácie. Na základe distribúcie
interpretovaných sedimentačných prostredí sa dá konštatovať, že dominantný bol SZ-JV smer
fluviálneho transportu sedimentov. Získané údaje taktiež nepriamo poukazujú na fakt, že v
dobe sedimentácie skúmaného ekvivalentu volkovského súvrstvia (8,9-6,8 Ma) bol hrast
Považského Inovca pochovaný a tvoril oblasť depozície sedimentov.
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Kvalita podzemných vôd v útvare podzemných vôd SK1000600P
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Abstrakt
Po vstupe Slovenska do Európskej únie nastala zmena v hodnotení kvality podzemnej vody. Utvorili sa
útvary podzemných vôd, ktoré sú hodnotené na základe prahových hodnôt. Sledovaný útvar podzemnej vody
SK1000600P bol hodnotený na základe prahových hodnôt z nariadenia vlády 282/2010 ale aj podľa limitných
hodnôt z Nariadenia vlády 496/2010. Bolo zistené, že sledované prvky prekračujú svoje limitné aj prahové
hodnoty skoro vo všetkých vrtoch ale najhoršia kvalita vody je vo vrtoch Iža a Iža – Bokroš. Po zhodnotení
kvality podzemných vôd v tejto oblasti bol útvar podzemných vôd zaradený medzi útvary podzemných vôd
v zlom chemickom stave.

Kľúčové slová: Podzemná voda; chemické zloženie; útvar podzemnej vody; rámcová smernica o vode

Úvod a formulácia cieľa
Dňa 22. decembra 2000 vstúpila do platnosti smernica Európskeho parlamentu a Rady
2000/60/EC, ustanovujúca rámec pôsobnosti Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene
nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV). Pre členské krajiny Európskej únie vznikla
povinnosť transponovať RSV do národnej legislatívy a postupne zabezpečovať jej
implementáciu v zmysle príslušných ustanovení [1].
V rámci implementácie RSV v SR v oblasti podzemných vôd bolo vymedzených 101
útvarov podzemných vôd, a to 16 útvarov podzemných vôd významných kvartérnych
sedimentov, 59 útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách a 26 geotermálnych
štruktúr [1]. Pojem „Útvar podzemnej vody“ znamená vymedzený objem podzemnej vody
v rámci kolektora alebo kolektorov podzemnej vody [2].
Pre každý útvar podzemných vôd boli stanovené prahové hodnoty pre vybrané
parametre v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z. (ďalej „nariadenie
282/2010“) [3].
Cieľom príspevku je komplexne zhodnotiť kvalitu podzemných vôd v útvare
medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy
v oblasti povodia Dunaja.
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Materiál a metódy
Kvalita podzemnej vody sa systematicky sleduje v rámci národného monitorovacieho
programu od roku 1982, ktorý vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave
(ďalej „SHMÚ“). V roku 2006 nastali v monitorovacích programoch zmeny, ktoré vyplynuli
z požiadaviek legislatívy Európskej únie (Smernica 2000/60/EC, tzv. Rámcová smernica
o vodách). Do roku 2006 boli monitorované objekty rozdelené do 26 vodohospodársky
významných oblastí. Od roku 2007 sa monitorovanie kvality podzemných vôd robí pre útvary
podzemných vôd a je rozdelený na základný a prevádzkový.
V útvare podzemných vôd SK1000600P sa nachádza sedem monitorovacích vrtov,
z ktorých je jeden vrt (253890 Komárno-Komočín) zaradený do základného monitoringu
a šesť vrtov (38690 Hurbanovo-Malý Vek, 52990 Iža-Bokroš Patince, 251490 MužlaKendeleš, 602390 Iža, 602490 Moča, 602690 Kravany), ktoré sú zaradené do prevádzkového
monitoringu. Frekvencia monitorovania kvality podzemnej vody je dvakrát ročne. Najdlhší
monitoring kvality podzemnej vody je vo vrtoch Iža, Moča a Kravany, a to od roku 1985.
V roku 1987 sa začala monitorovať kvalita podzemnej vody vo vrte Iža-Bokroš Patince, od
roku 1998 vo vrtoch Mužla-Kendeleš a Komárno-Komočín. Kvalita podzemnej vody je
sledovaná vo vrte Hurbanovo-Malý Vek od roku 2007.
Kvalita podzemných vôd bola hodnotená na základe 85 chemických analýz
podzemných vôd z monitorovaných vrtov v danej oblasti za obdobie 2002 až 2010, ktoré
poskytol SHMÚ. Chemické analýzy vôd boli urobené v Geoanalytických laboratóriách
ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi v rozsahu: K, Na, NH4+, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn, F-, Cl-, NO2-,
NO3-, SO42-, HCO3-, CO32-, SiO2, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Li, Ni, Pb, Sb, Se, Zn a vybrané
skupiny organických látok.
Chemické analýzy vôd boli vyhodnotené podľa nariadenia 282/2010 a podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2012 Z. z. (ďalej „nariadenie 496/2012“) [4],
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu (Tab. 1).
Tab. 1 Prahové a limitné hodnoty pre sledované parametre (koncentrácie v mg·l-1)

Nariadenie 282/2010
Nariadenie 496/2010
Nariadenie 282/2010
Nariadenie 496/2010

As
0,0065
0,01
Na+
103,75
200

Cd
0,002
0,005
F1
1,5

Pb
0,01
0,01
Fe
0,2
0,2

Hg
0,00075
0,001
Mn
0,05
0,05

NH4+
0,4
0,5
Cr
0,0265
0,05

Cl51,35
250
Cu
0,5025
2,0

SO4135,35
250
Se
0,0055
0,01
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Výsledky a diskusia
V útvare podzemných vôd SK1000600P bolo zhodnotených 13 parametrov z 85
chemických analýz. Najnižšiu mineralizáciu (M) má podzemná voda vo vrte Hurbanovo-Malý
Vek (723 mg·l-1) a najvyššiu vo vrte Iža (2403 mg·l-1). Dominantnými katiónmi vo vode sú
vápnik a horčík, dominantnými aniónmi sú hydrogenuhličitany a sírany (Tab. 2). Na celkovej
mineralizácii sa podieľajú aj antropogénne koncentrácie dusičnanov, síranov a chloridov.
Tab. 2 Vybrané ukazovatele chemického zloženia podzemnej vody (október 2010, koncentrácie v mg·l-1)
Zdroje
Hurbanovo-Malý Vek
Iža-Bokroš
Mužla-Kendeleš
Komárno-Komočín
Iža
Moča
Kravany

M
723
1386
1252
877
2403
1244
1538

Na+
24,8
97,6
25,3
21,3
197
34,8
79,1

K+
12,3
2,38
1,55
1,94
2,37
1,33
3,43

Ca2+
119
154
185
122
269
144
215

Mg2+
29,2
94,6
81,3
61,3
173
105
99,8

Cl39,1
93,2
36,4
55,1
255
74,1
120

NO337,3
1,00
13,8
1,00
1,00
2,21
43,4

SO4256,8
400
291
156
860
373
554

HCO3384
529
601
438
628
495
410

Kvalitatívne parametre podzemnej vody boli hodnotené podľa prahových a limitných
hodnôt z nariadenia 282/2010 a 496/2010 (Tab.1). Niektoré parametre majú rovnaké prahové
a limitné hodnoty. V grafoch sú znázornené prahové hodnoty nariadenia 282/2010
polpriamkou oranžovej farby a limitná hodnota z nariadenia 496/2010 červenou farbou.
Koncentrácie amónnych iónov v podzemnej vode nevyhovujú požiadavkám nariadenia
496/2010 a taktiež prekračujú prahové hodnoty podľa nariadenia 282/2010 vo vrtoch Iža
a Iža-Bokroš (Obr. 1). Koncentrácie amónnych iónov v podzemnej vode vo vrte Iža
prekračuje prahové hodnoty od roku 2008 a nevyhovuje požiadavkám nariadenia 496/2010
v rokoch 2009 a 2010. Koncentrácie vo vrte Iža-Bokroš spĺňajú obe nariadenia len v jednej
vzorke v roku 2010. Predpokladaným zdrojom amónnych iónov v podzemnej vode je
aplikácia dusíkatých hnojív v poľnohospodárstve [5]. V blízkosti vrtov sa nachádza aj
hnojisko, čo môže indikovať znečistenie z odpadových vôd živočíšnej výroby čo by potvrdila
aj zvýšená koncentrácia chloridov. Mohlo by ísť aj o fekálne znečistenie avšak dusitany túto
domnienku nepotvrdzujú.
Koncentrácia sodíka v podzemnej vode prekračuje prahovú hodnotu len vo vrtoch Iža
a Iža-Bokroš. Limitná hodnota pre sodík v zmysle nariadenia 496/2010 bola prekročená
v podzemnej vode z vrtu Iža-Bokroš, čo pravdepodobne súvisí s aplikáciou hnojív v okolí.
Koncentrácie mangánu v podzemnej vode prekračujú prahové hodnoty vo všetkých
vrtoch, okrem vrtu Mužla-Kendeleš a Hurbanovo-Malý Vek. Koncentrácie mangánu
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v podzemnej vode za sledované obdobie vykazujú lineárny priebeh v podzemnej vode z vrtov
Mužla-Kendeleš a Hurbanovo-Malý Vek (Obr. 2). Vo vzorkách z ostatných vrtoch hodnoty
priebežne klesajú a stúpajú (Obr. 2). Zmeny sú viditeľné v období jedného mesiaca (napr. rok
2007) ale aj z roka na rok (napr. roky 2009 – 2010). Podobné zmeny boli zistené aj pre
koncentrácie železa v podzemnej vode. Prahové hodnoty železa boli prekročené v podzemnej
vode z vrtov Kravany, Hurbanovo-Malý Vek a Mužla-Kendeleš (Obr. 2). Prítomnosť železa
a mangánu vo vode závisí od oxidačno-redukčných podmienok, v prítomnosti kyslíka sú
stabilné iba nerozpustné formy [5, 6].

Obr. 1 Koncentrácia sodíka a amónnych iónov v podzemnej vode

Obr. 2 Koncentrácia železa a mangánu v podzemnej vode
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Koncentrácia chloridov v podzemnej vode neprekračuje prahovú hodnotu a nariadenie
496/2010 iba vo vrte Mužla-Kendeleš. Podzemná voda v ostatných vrtoch prekračuje prahovú
hodnotu ale spĺňa nariadenie 496/2010 (Obr. 3). Najvyšší nárast koncentrácie chloridov je
v podzemnej vode vo vrte Iža, majú stúpajúci priebeh. V roku 2010 koncentrácie chloridov
v podzemnej vody prekročili medznú hodnotu nariadenia 496/2010. Je to pravdepodobne
spôsobené už spomínaným hnojiskom, kde by to potvrdili amónne ióny a taktiež je možné že
voda je znečistená odpadovými vodami z organického priemyslu, čo by potvrdila aj zvýšená
koncentrácia sodíka v podzemnej vode [5].
Koncentrácia síranov prekračuje prahové hodnoty podľa nariadenia 282/2010
a medzné hodnoty nariadenia 496/2010 skoro vo všetkých vzorkách podzemných vôd
(Obr. 3), a to vo vrtoch: Iža-Bokroš, Mužla-Kendeleš, Iža, Moča a Kravany. Prahovú hodnotu
a medznú hodnotu pre sírany spĺňa len podzemná voda vo vrte Hurbanovo-Malý Vek.
Koncentrácia síranov v podzemnej vode vo vrte Komárno-Komočín prekračuje prahovú
hodnotu podľa nariadenia 282/2010. Koncentrácie síranov v podzemnej vode v týchto vrtoch
majú približne lineárny priebeh. Ako pri chloridoch tak aj pri síranoch najviac obe hodnoty
prekračuje koncentrácia týchto iónov v podzemnej vode vo vrte Iža a hodnoty majú stúpajúcu
tendenciu.

Obr. 3 Koncentrácia chloridov a síranov v podzemnej vode

Z chemických analýz podzemných vôd z útvaru podzemných vôd SK1000600P
vyplýva, že najviac znečistená je podzemná voda z vrtov Iža a Iža-Bokroš, ktoré sa
nachádzajú pri hnojisku. V podzemnej vode v týchto vrtoch prekračujú všetky vybrané
parametre (Fe, Mn, Na+, NH4+, Cl- a SO42-) medzné hodnoty nariadenia vlády 496/2010. Toto
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je spôsobené pravdepodobne používaných dusíkatých hnojív, ale aj prítomnosťou hnojiska,
ktoré je zle zabezpečené. Koncentrácia železa a mangánu v podzemnej vode výrazne klesá
a stúpa, čo je pravdepodobne spôsobené zmenou oxidačno-redukčných podmienok počas
roka. Tieto vrty nie sú využívané ako zdroje pitnej vody a ani v budúcnosti by sa nemali takto
využívať pre ich zlú kvalitu.

Záver
Po vstupe Slovenska do Európskej únie nastali zmeny aj v hodnotení kvality
podzemných vôd. Vytvorili sa útvary podzemných vôd a ich kvalita sa hodnotí podľa
prahových hodnôt, ktoré boli stanovené pre jednotlivé útvary zvlášť a hodnoty sú rozdielne
[3]. Sledovaný útvar podzemných vôd SK1000600P bol hodnotený podľa nariadenia
496/2010 a nariadenia 282/2010. Keďže prekračuje prahové hodnoty vo viacerých
parametroch, ako napr. chloridy, sírany, železo, mangán ap., bol zaradený do útvarov
podzemných vôd v zlom chemickom stave.
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Časové zmeny výdatnosti vybraných prameňov kryštalinika
Dana Vrablíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie,
Mlynská dolina, 84215 Bratislava 4,Slovenská republika; danka.smejko@gmail.com
Abstrakt
V tomto príspevku sú štatisticky vyhodnotené priemerné mesačné výdatnosti šiestich prameňov
kryštalinika za celé obdobie pozorovania ale aj za zhodné pozorované obdobie 1991 – 2010. Na základe tohto
spracovania bol stanovený trend vývoja výdatnosti prameňov v budúcnosti. Zároveň boli porovnané vzájomné
vzťahy medzi výdatnosťou a zrážkami na príklade Klčovanka 2 – Malý Javorník a Jarabá – Chopok pomocou
korelačných matíc v programe Statgraphic.

Kľúčové slová: hydrogeologické pomery kryštalinika; prameň; režim výdatnosti; trendy vývoja

Úvod a formulácia cieľa
V dobe, kedy je voda jednou z najdôležitejších surovín, je potrebné poznať jej režim
nielen v horninových komplexoch s významnými zásobami podzemných vôd, ale aj
v komplexoch, momentálne menej významných. Medzi takéto komplexy patrí aj komplex
hornín kryštalinika, a preto cieľom tejto práce je vyhodnotiť režim vybraných prameňov tohto
hydrogeologického celku a vypracovať prognózu vývoja výdatnosti v budúcnosti.

Materiál a metódy
1. Vymedzenie a charakteristika územia
Vybrané pramene kryštalinika sú rozptýlené po celom území Slovenska. Ide
o pramene, ktoré sú dlhodobo monitorované a ich obeh a výver je viazaný na horninový
komplex kryštalinika.
Prameň Štôla - Pernek (č. 109) sa nachádza v Malých Karpatoch. Vyviera
z biotitických svorových rúl až pararúl pezinsko – perneckého kryštalinika [1] v nadmorskej
výške 375 m n. m. vo forme výtoku z banského diela.
Prameň Klčovanka 2 - Svätý Jur (č. 207) sa taktiež nachádza v Malých Karpatoch,
avšak prameň vyviera z muskoviticko – biotitických granitov až granodioritov (bratislavský
typ) Bratislavského príkrovu [1] v nadmorskej výške 360 m n. m. ako puklinový prameň.
Prameň č. 1. – Kunerad (č. 795) je situovaný v doline Kuneradského potoka
v Lúčanskej Malej Fatre. Vyviera v nadmorskej výške 975 m n. m. z prostredia granitoidov
[2] vo forme druhotne sutinového prameňa.
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Prameň

Žliabok

– Jarabá

(č.

1252)

pramení

v doline

potoka

Štiavnička

v Ďumbierskych Nízkych Tatrách. Jeho obeh a výver je sústredený v muskoviticko –
biotitických pararulách [3] vo forme puklinového prameňa v nadmorskej výške 845 m n. m.
Prameň Farárova studňa - Lom nad Rimavicou (č. 1234) sa nachádza vo Veporských
vrchoch. Vyviera v nadmorskej výške 990 m n. m. vo forme puklinového prameňa
z biotitických granodioritov [4].
Prameň Barbora – Prakovce (č. 2180) sa nachádza vo Volovských vrchoch. Je
situovaný v prostredí metapsamitov a kvarcitov [5]. Vyviera v nadmorskej výške 535 m n. m.
ako výtok z banskej štôlne.

2. Metodika
Vstupné dáta potrebné na vyhodnotenie režimu podzemných vôd boli poskytnuté
Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave. Z oddelenia podzemných vôd
poskytli údaje o týždenných výdatnostiach jednotlivých prameňov a z oddelenia meteorológie
údaje o denných úhrnoch zrážok zo zrážkomerných staníc: Malý Javorník (č. 17400), Kunerad
(č. 25320), Chopok (č. 11916), Lom nad Rimavicou (č. 54120) a Gelnica (č. 57180).
Dáta z prameňov a zrážkomerných staníc boli spracované do mesačných hodnôt
a následne štatisticky vyhodnotené pomocou histogramu, grafu časového priebehu, sezónnych
subsérií a periodogramu. Vzájomné vzťahy výdatností prameňov a možných režimotvorných
faktorov boli skúmané pomocou korelačných matíc v programe Statgraphic.

Výsledky a diskusia
Výdatnosti jednotlivých prameňov, ako môžete vidieť v tabuľke 1, sú veľmi nízke.
Rozdiely vo výdatnosť medzi jednotlivými prameňmi sú spôsobené rozmanitou geologicko –
tektonickou stavbou. Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej výdatnosti dosahujú pramene
z kryštalických bridlíc – Žliabok a Barbora, výnimkou je prameň Klčovanka 2 z granitov,
ktorá má najvyššiu výdatnosť, spôsobenú pravdepodobne výraznou tektonickou poruchou.
Najnižšia výdatnosť je v prameni Štôla. Nižšie hodnoty výdatnosti dosahujú pramene
z granitoidných hornín – Farárova studňa a Prameň č.1. Hodnoty mediánu majú rovnaký vývoj
ako aritmetické priemery, až na to, že najvyšší medián má prameň Barbora a nie Klčovanka 2.
Väčšina výdatností prameňov má jednovrcholové rozdelenie početnosti, výnimkou je Prameň
č.1. Hodnoty smerodajnej odchýlky Sx indikujú u všetkých prameňoch nízky rozptyl hodnôt.
Koeficient variácie Cv dosahuje stredné až vysoké hodnoty. Hodnoty koeficienta asymetrie Cs

1241

GEOLÓGIA

sú väčšie ako nula, čo dokazuje, že ide o ľavostrannú asymetriu. Koeficient strmosti E má vo
všetkých prípadoch kladné hodnoty – ostrovrcholové rozdelenie.

Tab. 1 Základné štatistické vyhodnotenie priemerných mesačných výdatnosti prameňov
Názov prameňa
Štôla
(1971 - 2010)
(1991 - 2010)
Klčovanka 2
(1983 - 2010)
(1991 - 2010)
Prameň č. 1
(1982 - 2010)
(1991 - 2010)
Žliabok
(1978 - 2010)
(1991 - 2010)
Farárova studňa
(1991 - 2010)
Barbora
(1989 - 2010)
(1991 - 2010)

Dĺžka radu

Priemer

Medián

Modus

Sx

Cv (%)

Cs

E

480
240

0,89
0,85

0,81
0,71

0,58
-

0,39
0,43

44,7
50,6

1,59
2,18

4,52
6,74

336
240

3,14
3,47

2,19
2,42

0,42
0,48

3,30
3,59

105,3
103,4

2,74
2,63

14,20
12,86

348
240

1,46
1,56

1,37
1,43

-

0,69
0,61

47,4
39,1

1,04
1,46

2,83
4,60

396
240

2,28
2,34

1,77
1,91

1,25
1,25

1,45
1,46

63,9
62,5

1,95
2,14

4,61
5,72

240

1,78

1,28

0,52

1,48

83

1,95

4,55

264
240

3,12
3,10

2,67
2,65

2,75

1,67
1,72

53,5
55,5

1,79
1,76

4,12
3,77

V tabuľke číslo 2 môžeme vidieť, že výdatnosť prameňa Štôla má klesajúci trend,
avšak hodnota korelačného koeficienta R nie je štatisticky významná, čo znamená, že ani
tento trend nie je štatisticky signifikantný.

Tab. 2 Vyhodnotenie časových radov priemerných mesačných výdatností prameňov
Názov prameňa
Štôla
(1971 - 2010)
(1991 - 2010)
Klčovanka 2
(1983 - 2010)
(1991 - 2010)
Prameň č. 1
(1982 - 2010)
(1991 - 2010)
Žliabok
(1978 - 2010)
(1991 - 2010)
Farárova studňa
(1991 - 2010)
Barbora
(1989 - 2010)
(1991 - 2010)

Lineárna rovnica

Trend

R2

R

Štatistická významnosť

y = -0,0001x + 0,9201
y = 0,0002x + 0,8249

klesajúci
stúpajúci

0,0017
0,0008

0,041
0,028

-

y = 0,0038x + 2,4937
y = -0,0017x + 3,684

stúpajúci
klesajúci

0,0125
0,0011

0,111
0,033

α < 0,05
-

y = 0,0015x + 1,1907
y = -0,0004x + 1,6209

stúpajúci
klesajúci

0,0502
0,0025

0,224
0,05

α<0,001
-

y = 0,0002x + 2,2415
y = -0,0007x + 2,4299

stúpajúci
klesajúci

0,0002
0,0012

0,014
0,034

-

y = -0,0003x + 1,8155

klesajúci

0,0001

0,01

-

y = 0,0017x + 2,8951
y = 0,0023x + 2,8359

stúpajúci
stúpajúci

0,0059
0,0087

0,076
0,093

-

Rovnako je to aj v prípade prameňa Farárova studňa, kde klesajúci trend výdatnosti je
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pravdepodobne spôsobený využívaním tohto prameňa ako vodného zdroja pre obec. Zvyšné
pramene majú stúpajúci trend výdatnosti, avšak iba pri prameňoch Klčovanka 2 a Prameni č. 1
je tento trend štatisticky významný. V prípade časového priebehu priemerných mesačných
výdatností prameňov za zhodné pozorované obdobie 1991 – 2010 je opačný trend vývoja
u prameňov Štôla, Klčovanka 2, Prameň č. 1 a Žliabok.
Režim prameňov možno vyjadriť pomocou grafu sezónnych subsérií. Ako príklad je
na obrázku 1 uvedený sezónny vývoj výdatnosti prameňa Klčovanka 2. U všetkých
hodnotených prameňov je najvyššia hodnota výdatnosti v mesiaci apríl, čo je spôsobené
predovšetkým kumuláciou zimných zrážok, ktoré v jarných mesiacoch po topení snehu
dopĺňajú zásoby podzemných vôd. Najnižšie výdatnosti v prameňoch Štôla, Žliabok a Barbora
sú v mesiaci október, vo Farárovej studni a Prameni č. 1 vo februári a v Klčovanke 2 je

Priemerná mesačná výdatnosť

najnižšia hodnota v septembri.
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Obr. 1 Graf sezónnych subsérií – prameň Klčovanka 2

Z periodogramu pri každom prameni možno vyčítať jednu výraznú periódu. Táto
perióda je 12 mesačná, teda ročná, čo znamená, že každý rok sa opakuje priebeh výdatnosti.
V prípade prameňa Štôla je okrem tejto najvýraznejšej periódy významná aj 20 ročná, 6,6
ročná a 15 mesačná perióda. Obdobne je to aj v prípade prameňa Barbora, kde sa prejavuje 10
a 5 ročná a 15 mesačná perióda. V Žliabku je významná aj polročná perióda.
Aby bolo možné vyhodnotiť režim prameňov, je potrebné poznať a vyhodnotiť jeden
z hlavných režimotvorných činiteľov, ktorým sú zrážky. Trend zrážok je vo všetkých
zrážkomerných staniciach stúpajúci, a je aj štatistický významný, keďže korelačný faktora R
je štatisticky významný.
Vzájomný vzťah medzi zrážkami a výdatnosťou prameňa možno vyjadriť pomocou
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korelačných matíc. V tabuľke 4. sú zobrazené hodnoty korelačných koeficientov, ktoré majú
hodnotu hladiny významnosti α < 0,05, čo znamená, že sú štatisticky významné. Čím je
hodnota korelačného koeficienta vyššia, tým tesnejší je vzťah zrážok a výdatnosti. Výdatnosti
v zimných mesiacoch závisia od zrážok v decembri. V jarných mesiacoch marec, apríl badať
závislosť výdatnosti najmä od celkového úhrnu zrážok za zimné mesiace. V mesiacoch jún,
júl, august a september je priama závislosť od zrážok v tom istom mesiaci, v máji a v októbri
závisia výdatnosti od mesačných úhrnov v predchádzajúcom mesiaci.

Tab. 4 Korelačná matica Klčovanka 2 – Malý Javorník
Výdatnosť/ Zrážky

Január

Február

December

0,395

0,381

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

Sept.

0,453

Január

0,545

Marec

0,537

Apríl

0,416

Máj

0,403

Jún

0,423
0,563

Júl

0,609

August

0,421

September

0,556

Október

0,608

December - Marec

0,522

December - Apríl

0,767

Z tabuľky 5 je zjavné, že prameň Žliabok má iný režim ako Klčovanka 2, čo je
spôsobené rôznou geologicko – tektonickou stavbou územia a geomorfologickou polohou.
Rovnakou črtou režimu je vplyv sumárneho úhrnu zrážok za zimné mesiace na výdatnosti
v apríli a máji. Priama závislosť je len v auguste. S mesačným posunom je výrazný vzťah
zrážok a výdatnosti prameňa v septembri a októbri.

Tab. 5 Korelačná matica Žliabok – Chopok
Výdatnosti/
Zrážky
Marec
Apríl
Máj
Júl

Marec

Apríl

Máj

0,425

0,577
0,362

0,495

Jún

August

September

Október

0,412
0,379
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August
September
December Apríl

0,398

0,503
0,532

0,699

0,561

Záver
Priemerné mesačné výdatnosti prameňov kryštalinika sú nízke. Najnižšie hodnoty
dosahuje prameň Štôla, najvyššie Klčovanka 2. Najvyššia výdatnosť všetkých prameňoch je
v apríli, najnižšia je v októbri (Štôla, Žliabok, Barbora), februári (Farárova studňa a Prameň č.
1) a v septembri (Klčovanka 2). Najvýraznejšia perióda všetkých prameňov je ročná perióda.
Štatisticky významný stúpajúci trend výdatností má Klčovanka 2 a Prameň č. 1. Stúpajúci
trend má aj prameň Žliabok a Barbora. Klesajúci trend má Štôla a Farárova studňa. Zrážky
ako jeden z režimotvorných činiteľov výdatnosti prameňov majú výraznejší vplyv na
výdatnosť prameňa Klčovanka 2 ako na Žliabok. Príčinou tohto javu je pravdepodobne väčšia
intenzita evapotranspirácie vo vyšších nadmorských výškach v letných mesiacoch. Spoločnou
črtou je závislosť výdatnosti v apríli od sumárneho úhrnu zrážok za obdobie december - apríl.
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Brachypotherium sp. zo strednomiocénnych sedimentov lokality Bratislava
– Dúbravka- pole (západné Slovensko): revízny výskum nálezového celku
Júlia Zervanová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie
a paleontológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
lia20lia@gmail.com

Abstrakt
Revidovaný fosílny materiál bol zozbieraný v 90. rokoch 20. storočia na strednomiocénnej lokalite
Dúbravka- pole, 300 m južným smerom od kóty Dúbravská Hlavica. Pozostáva z kostrových pozostatkov
jedného jedinca, reprezentovaných fosíliami postkraniálnej kostry a jedného spodného molára, predbežne
radených do taxónu Brychypotherium sp.. V sedimentárnej výplni molára sa preukázala prítomnosť dierkavcov
(Elphidium sp. cf. macellum; Ammonia sp. cf. vienensis), rybích otolitov, úlomkov lastúrnikov a iných morských
živočíchov, na základe ktorých bol nález datovaný len do obdobia stredného miocénu. Brachypotherium sp.
z lokality Dúbravka-pole predstavuje dosiaľ jediný nález tohto taxónu na území Slovenska. Počas sarmatu
prevládali na predmetnom území typické strednomiocénne prírodné podmienky, charakterizované viac- menej
otvorenou krajinnou oblasťou príbrežného charakteru.

Kľúčové slová: Brachypotherium sp., sarmat, MN7/8, Dúbravka-pole, Slovensko
Úvod a formulácia cieľa
Čeľad Rhinocerotidae patrí spolu s čeľaďami Equuidae, Tapiridae, Chalicotheridae a
Brontotheriidae do radu nepárnokopytníky (Perissodactyla), ktorého zástupcovia (okrem
brontotérií) sú známi vo fosílnom zázname na našom územi už od stredného miocénu. Ich
najstaršie nálezy pochádzajú z bádenskych lokalít (MN 6) na území Devínskej Kobyly
neďaleko Devínskej Novej Vsi (Štokeravská vápenka a Sandberg). Sú zastúpené taxónmi
Chalicotherium grande, Haploaceratherium cf. tetradactylum, Dicerorhinus steinheimensis,
Aceratherium sp., Anchitherium aurelianense a Tapirus telleri [1]. Podobné zloženie fauny
nepárnokopytníkov je možné pozorovať aj na lokalitách mimo územia Slovenska. Rakúska
lokalita Atzelsdorf (vrchný miocén, MN 9) vykazuje prítomnosť podobného spoločenstva
nepárnokopytníkov (Aceratherium incisivum, Brachypotherium goldfussi, Chalicotherium
goldfussi), líšiaceho sa však na druhovej úrovni [2]. Fosílne zvyšky B. sp. z lokality
Dúbravka-pole sa našli solitérne, bez prítomnosti iných zástupcov nepárnokopytníkov.

Materiál a metódy
Fosílne zvyšky B. sp. sú uložené v zbierkach Katedry geológie a paleontológie na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pre morfometrické analýzy
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boli na porovnanie použité práce Madeho a Guérina [3], [4]. Hodnoty boli merané
v milimetroch posuvným meradlom značky Sommet a v tabuľke sú uvádzané v milimetroch.
Spolu bolo identifikovaných 35 celých kostí postkraniálneho skeletu: molár m3 dext., patella
sin., astragalus dext. et sin., MtIII. dext. et sin., MtII. sin., MtIV. dext. et sin., McIV. dext.,
McIII. a McII.– fragmenty, scaphoideum dext., sin., cuboideum sin., cuniforme 2 sin.,
cuniforme 3 sin., carpale IV. sin., carpale III. sin., phalanx 1(a-h), phalanx 2(a-e), phalanx
3(a-d), fragment proximálnej časti femuru- caput femuri dext. et sin., fragmenty distálnej
epifýzy femuru: laterálny a mediálny epikondylus, ako aj niekoľko kusov fragmentov bližšie
neurčených a nemerateľných zvyškov postkraniálneho skeletu.
Opis dentálneho materiálu: m3 dext. KGP-BR: Zub sa nachádza ešte v úlomku sánky, ktorej
chýba lingválna časť. Z tohto dôvodu je možné pozorovať stav koreňov, ktoré sú celé
vyvinuté. Korunka bielej farby je veľmi dobre zachovaná, so stopami po činnosti vody
a sedimentárnych procesov. Žuvacia plocha nie je abradovaná. Trigonid: najvyšším vrcholom
zuba je protokonid a metakonid, ktoré ležia na rovnakej pozičnej úrovni, metalofid leží nižšie
medzi týmito dvoma vrcholmi, z protokonidového vrcholu sa smerom nadol tiahne protolofid,
parakonid nie je výrazný a splýva s protolofidom, paralofid leží pozične nižšie ako parakonid.
Trigonidové údolie má tvar ostrého V. Talonid: najvyšším vrcholom talonidu je entokonid,
z ktorého sa plynulo smerom nadol zvažujú vrcholy všetkých ostatných talonidových
hrbolčekov až k pozične najnižšiemu mezokonidu, ktorý je od trigonidu oddelený. Údolie
talonidu leží pozične nižšie ako trigonidové a vykazuje tvar U. Cingulum je viditeľné len
na posteriórnej strane talonidu, kde sa tiahne od bukálnej strany smerom nahor k začiatku
lingválnej strany, kde môžeme povedať, že siaha len cez jednu polovicu zuba. Trigonidové,
lingválne a bukálne cingulum nie je vyvinuté. Vnútorné a vonkajšie cingulum nie je
pozorované. Talonidové údolie leží pozične nižšie ako trigonidové.
Hodnoty namerané Guérinom [4] z lokality La Grive- hodnoty izolovaných zubov pre m3:
n

priemer

mini- maxi

KGP-BR (n=1)

D (dĺžka)

3

59,50

54 – 64

38

Š (šírka)

3

30,67

30-31,5

24

1247

GEOLÓGIA

Systematická paleontológia
Rad: Perissodactyla OWEN, 1848
Podrad: Ceratomorpha WOOD, 1937
Infrarad: Tapiromorpha HAECKEL, 1866
Nadčeľaď: Rhinocerotoidea GRAY, 1825
Čeľaď: Rhinocerotidae GRAY, 1821
Podčeľaď: Rhinocerotinae GRAY, 1821
Tribus: Rhinocerotini GRAY, 1821
Podtribus: Rhinocerotina GRAY, 1821
Infratribus: Teleocerati HAY, 1902
Rod: Brachypotherium ROGER, 1904

Typový druh: Brachypotherium brachypus LARTET, 1837
Iné druhy: B. goldfussi (KAUP, 1834); B. perimense (FALCONER et CAUTLEY, 1847); B.
heinzelini HOOIJER, 1963; B. lewisi HOOIJER et PATTERSON, 1972; ? B. snowi FOURTEAU,
1918 [2].
Brachypotherium sp. (KAUP, 1834)
1834 – KAUP, J., Versuch einer Eintheilung der Säugethiere in 6 Stämme und der Amphibien
in 6 Ordnung.- Isis: 315
Typová lokalita: Eppelsheim (Nemecko)
Geologický vek pre typovú lokalitu: vrchný miocén (spodný panón); MN 9
Charakteristika: Brachypotherium patrilo medzi najväčších nosorožcov zo stredného
až vrchného miocénu. Stratigrafické rozpätie daného druhu je pomerne veľké, zaberá cicavčie
zóny MN 6 až MN 9. Lebka je krátka s malým rohom. Počas evolúcie poukazuje na tendenciu
zmenšovania zubov a skracovania kostí končatín [5]. Brachydontný chrup a široké moláre
indikujú na spásanie mäkkej rastlinnej potravy. Veľké spodné rezáky sú zatočené
a permanentne obrusované veľkými hornými rezákmi. Predné končatiny sú celkovo
tridaktylné. Brachypotherium viedlo graviportálny typ života. Podľa Heissiga [5] na to
poukazujú dlhé segmenty v proximálnych častiach končatín a predĺžený tuber calcanei na
pätovej kosti, ktorý sa však na lokalite Dúbravka – pole nenašiel.
Charakter náleziska („Obr.1“): Holec a Sabol [6] opisujú fosílne zvyšky nájdené
v ílovitých sedimentoch situovaných v nadloží vrchnobádenského podložia, 300 m. južným
smerom od kóty Dúbravská Hlavica, nachádzajúcej sa v Bratislave v mestskej časti Dúbravka.
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V bezsprostrednom podloží nálezu autori opisujú vrchnobádenské morské piesky s ulitníkmi
rodu Turitella a Conus. Autori stanovujú vek lokality na stredný miocén t.j. 12,7 mil. rokov,
a zaraďujú ju do zóny MN 7/8. Z nájdeného spodného moláru bola odobratá vzorka
sedimentu, v ktorej sa potvrdilo chudobné spoločenstvo dierkavcov (Elphidium sp. cf.
macellum; Ammonia sp. cf. vienensis), preukázala sa prítomnosť ostňov ježoviek, ihlíc
hubiek, valví lastúrničiek, otolitov rýb a úlomkov kostí stavovcov (najpravdepodobnejšie
úlomky z daného nosorožca), bez indexových fosílií pre bližšie stanovenie veku. Na základe
nájdeného mikro- spoločenstva dierkavcov, je možné interpretovať dané prostredie ako
okrajové morské s predpokladanou zmenenou salinitou a s plytkým dnom porasteným
riasami. Predpokladá sa aj prísun znosového materiálu z blízkeho okolia [7].

Obr.1 Situačná mapka nálezu fosílnych zvyškov Brachypotherium
sp. (modrý štvorec) upravené podľa Holeca a Sabola [6].

Výsledky a diskusia
Morfologické znaky pozorované u vzorky KGP-BR sú totožné s morfologickými
znakmi stanovenými Guérinom [4] pre druh Brachypotherium goldfussi. Typický je
predovšetkým tvar trigonidového (v tvare V) a talonidového údolia (v tvare U), pričom je
pozorovaný aj výškový rozdiel. Podľa Guérina [4] bukálne cingulum u tretích spodných
molárov absentuje. Nie je pozorované ani lingválne cingulum.
Na základe zistených údajov je možné z veľkej časti interpretovať paleoekologické a
paleoklimatické podmienky na lokalite Dúbravka-pole a v jej okolí v závere stredného
miocénu. Brachypotherium viedlo graviportálny typ života. Podľa Heissiga [5] na to
poukazujú dlhé segmenty v proximálnych častiach končatín a predĺžený tuber calcanei na
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pätovej kosti, ktorý sa však na lokalite Dúbravka-pole nenašiel. Podľa Geraadsa a Spassova
[8] dával rod Brachypotherium prednosť suchším lesom s pevnou pôdou. Nebol teda
obyvateľom bažín a riek ako dnešné hrochy. Uvažuje sa tu s častejšou sezonalitou zrážok,
ktoré umožňovali bujnejší rast mäkkej vegetácie, na čo poukazuje aj prítomnosť
brachydontného chrupu, ktorý je prispôsobený na spásanie mäkkej rastlinnej potravy.
Brachypotherium patril ku spoločenstvu nepárnokopytníkov, ktoré sa v období od bádenu cez
sarmat až spodný panón, výrazne nemenilo na rodovej úrovni. Charakteristickými prvkami
spoločenstva boli rody Chalicotherium, Aceratherium, Haploaceratherium, Dicerorhinus,
Tapirus a Anchitherium, ktoré žili aj počas sarmatu spoločne s rodom Brachypotherium. Na
základe ich spoločného výskytu môžeme usudzovať, že v prostredí, ktoré obývali, bol
dostatok rozmanitej rastlinej potravy na spásanie. Prvky savanného typu, akými boli rody
Lartetotherium a Dihoplus, absentujú aj na lokalite Atzselsdorf (MN 9), pričom v rovnakom
období boli zistené v juhovýchodnej Európe a v v Ázii. Spoločenstvo nepárnokopytníkov
z Atzelsdorfu

(Aceratherium

incisivum,

goldfussi) žilo v lesoch, pričom

Brachypotherium

goldfussi,

Chalicotherium

prítomnosť otvorenej krajinnej oblasti sa nezistila.

Paleoprostredie sa vyznačovalo výraznejšou sezonalitou [2]. Podobné podmienky
s neprítomnosťou bažín a stojatých vodných tokov sa predpokladajú aj na bulharskej lokalite
Ahmatovo (MN 12), zatiaľ čo výskyt rodu Haploaceratherium na maďarskej loklaite
Rudabánya (MN 9) poukazuje na existenciu bažinatých lesov na tomto území [9].

Záver
Na základe metrických meraní a morfologickej analýzy sú fosílne zvyšky nosorožca
z lokality Dúbravka-pole predbežne radené do taxónu Brachypotherium sp. Z dôvodu
nedostatočného množstva porovnávacieho materiálu ako aj údajov v literatúre je presnejšia
determinácia nálezu a charakteristika paleoenvironmentálnych podmienok na lokalite zatiaľ
otvorená.
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Slovenské vysťahovalectvo v medzivojnovom období a štruktúra
vysťahovalcov
Barbora Andrezálová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
barbora.andrezalova@gmail.com

Abstrakt
Migrácia je proces prebiehajúci už od samotného počiatku ľudstva. Masové migračné pohyby na
prelome 19. a 20. storočia sú neoddeliteľnou súčasťou histórie Slovenska ale aj celého sveta a ich dôsledky sú
viditeľné dodnes. V tomto príspevku sa podrobnejšie venujeme slovenskému vysťahovalectvu v medzivojnovom
období, pričom dôraz kladieme hlavne na demografickú a ekonomickú štruktúru vysťahovalcov vo vzťahu
k príčinám vysťahovalectva.

Kľúčové slová: migrácia; vysťahovalectvo; demografická štruktúra; ekonomická štruktúra

Úvod a formulácia cieľa
Proces migrácie, obzvlášť masovej migrácie, je javom, ktorý zasahuje všetky oblasti
života. Jej dopady na spoločnosť sa líšia v závislosti od konkrétnych príčin v danej oblasti, no
v konečnom dôsledku sa odrážajú na štruktúre obyvateľstva, jeho priestorovom rozmiestnení
a vidieť ich aj v ekonomickej a kultúrnej sfére krajiny. Slovenské vysťahovalectvo je
neoddeliteľnou súčasťou histórie a vo svojich dôsledkoch aj súčasnosti Slovenska a jeho
obyvateľov.
Pojem vysťahovalectvo budeme v príspevku používať ako ekvivalent masovej
migrácie. Bielik a Rákoš [1] definujú slovenské vysťahovalectvo ako „sťahovanie
obyvateľstva zo slovenského etnika z hospodárskych, sociálnych, národnostných a politických
príčin od druhej polovice 19. storočia až do roku 1938, do zániku Československej
republiky“.
V období rokov 1918 – 1938 boli príčiny vysťahovalectva najmä hospodárske.
Neúspešná pozemková reforma a agrárna preľudnenosť vidieka rozširovali masy chudobného
slovenského roľníctva. Problémy súvisiace s krízou zo začiatku 20. rokov 20. storočia riešila
vládnuca česká buržoázia zastavovaním priemyselnej výroby na Slovensku. Začal sa tak
proces dezindustrializácie a celkový podiel Slovenska na priemyselnej výrobe Československa
bol len 12 % [2]. Dôsledkom bola vleklá agrárna kríza, ktorú neskôr ešte viac prehĺbila Veľká
hospodárska kríza. Na priemysel Slovenska negatívne vplývala aj nevhodná orientácia
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dopravných tepien, najmä železničných tratí. Tie smerovali prevažne severojužným smerom
na bývalé Rakúsko-Uhorsko, hlavne na Budapešť. Priamym dôsledkom týchto faktorov bola
nezamestnanosť a chudoba, ktorá prirodzene vyústila do masového vysťahovalectva
Slovákov.
Cieľom tohto príspevku je analýza geografických a demografických aspektov masovej
emigrácie slovenského obyvateľstva z Československa v období 1918 – 1938 v kontexte jej
príčin a načrtnutie dôsledkov tohto procesu.

Materiál a metódy
Zdrojom štatistických dát, ktoré sú pre tento príspevok ťažiskové, boli Zprávy státního
úřadu statistického republiky Československé, štatistické periodikum z medzivojnového
obdobia [3]. Rozboru príčin a dôsledkov sa vo svojich odborných prácach venuje niekoľko
historikov. Pri spracovávaní tejto problematiky sme čerpali najmä z prác Františka Bielika [1,
2].
Hlavnými metódami boli analýza štatistických dát a literárnych zdrojov a následná
syntéza poznatkov a výstupy vo forme grafov a tabuliek. Pri analýze počtu a štruktúry
vysťahovalcov však narážame na problém relevantnosti štatistických údajov. Vysťahovalectvo
bolo totiž v období československej republiky predmetom štatistického výskumu až od roku
1922 a zaznamenávali ho viaceré štatistiky. Najpodrobnejšia bola štatistika vysťahovaleckých
pasov, ktorú používame aj v našej práci. Tá nám ale udáva len počet vydaných pasov a nie
každý občan, ktorý obdržal pas, sa v danom roku aj vysťahoval. O počte vysťahovalcov (nie
však o ich štruktúre) presnejšie informujú záznamy pohraničných pasových kontrol, ktoré sa
robili až od roku 1926.

Výsledky a diskusia
V období 1918 – 1938 sa zo Slovenska vysťahovalo úhrnne vyše 200 000 obyvateľov,
pričom prevažná väčšina z nich smerovala do zámoria. Ako vidíme z obr. 1, priebeh
vysťahovalectva nebol konštantný. Prudký pokles po roku 1924 spôsobilo prijatie tzv.
kvótového zákona v USA, ktoré boli dovtedy hlavným cieľom slovenských vysťahovalcov.
Zákon stanovil československú imigračnú kvótu na 3 073 osôb ročne [4]. Od toho roku
zaznamenávame výrazný pokles vysťahovalectva, ktoré však začalo časom opäť postupne
stúpať a preorientovalo sa v zámorí z USA hlavne na Kanadu a Argentínu. Ďalší významný
pokles spôsobila Veľká hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 1929 a jej vplyv na
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vysťahovalectvo pretrvával až do začiatku druhej svetovej vojny.

Obr. 1 Priebeh slovenského vysťahovalectva v rokoch 1923 – 1937 podľa počtu vydaných vysťahovaleckých
pasov

Štruktúra podľa pohlavia
Z hľadiska štruktúry slovenských vysťahovalcov podľa pohlavia pozorujeme v
podieloch žien a mužov pomerne výrazné zmeny v čase. Spočiatku sa migrácia vyznačovala
silným zastúpením mužov. V rokoch 1922 – 1926 to bolo v priemere 82 %, pričom konkrétne
v roku 1926 mali muži na slovenskom vysťahovalectve až 90%-ný podiel. Vychádza to
z ekonomickej podstaty slovenského vysťahovalectva, pretože v počiatočných fázach sa
sťahovali najmä muži, ktorých cieľom bolo nájsť si prácu a finančne vypomôcť rodine
v domovskej krajine.

Obr. 2 Štruktúra slovenských vysťahovalcov podľa pohlavia v období 1922 - 1937
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Od roku 1926 sa však začína výrazne zvyšovať podiel žien, pričom vrchol dosahuje
v roku 1934 s hodnotou 60,8 %. Veľká časť vysťahovalcov totiž odchádzala s úmyslom
natrvalo sa v zahraničí usadiť a snažili sa zabezpečiť všetko na príchod svojich rodín. Časom
sa teda začal zvyšovať podiel žien a detí. Túto emigráciu rodinných príslušníkov dokazuje aj
fakt, že v tomto období začal okrem podielu žien stúpať aj podiel vysťahovalcov vekovej
skupiny 0 – 14 rokov, t.j. detí, ktorých dôvodom emigrácie nemohla byť práca. Čiastočne to
však mohlo súvisieť aj s novým trendom ženskej samostatnosti a rovnocenného postavenia v
spoločnosti, ktoré si ženy začali v tomto období vydobýjať.

Štruktúra podľa veku
Príčiny slovenského vysťahovalectva mali, ako sme už uviedli, ekonomický charakter,
a preto tvorili jadro slovenských vysťahovalcov pracovné sily v najproduktívnejšom veku.
Ako príklad uvádzame tab. 1, ktorá znázorňuje vekovú štruktúru slovenských vysťahovalcov
v roku 1924, kedy dosiahla medzivojnová vysťahovalecká vlna svoj vrchol. Z tabuľky jasne
vidíme, že obyvateľstvo v produktívnom veku, t.j. 15 – 60 rokov, tvorilo až 89,4 % všetkých
vysťahovalcov, pričom podiel produktívnej zložky obyvateľstva v celom Slovensku vtedy
predstavoval približne 56 % [5].

Tab. 1 Veková štruktúra slovenských vysťahovalcov v roku 1924
vek
muži (%)
ženy (%)
spolu (%)
0 – 14
6,7
15,1
9,2
15 – 19
7,8
18,9
11,2
20 – 24
19,1
27,5
21,7
25 – 29
30,0
17,3
26,2
30 – 39
23,1
12,7
20,0
40 – 49
10,1
4,2
8,3
50 – 59
2,1
2,0
2,0
60 a viac
0,5
1,4
0,7
neudané
0,6
0,9
0,7
spolu
100,0
100,0
100,0

Ak sa na vekovú štruktúru pozrieme z hľadiska reprodukcie, obyvateľstvo
v reprodukčnom veku, t.j. 15 – 49 rokov, tvorilo až 87,4 % všetkých vysťahovalcov, čo je
z demografického hľadiska alarmujúce číslo. Rovnaká skupina tvorila vtedy na Slovensku
približne 50 % obyvateľov [5]. Z týchto údajov jasne vyplýva, že masové vysťahovalectvo
malo na ekonomiku a demografickú štruktúru obyvateľstva Slovenska veľký dopad.
Charakter a priebeh vysťahovalectva, hlavne sťahovanie rodín s deťmi za svojimi
zarábajúcimi mužmi dobre ilustruje podiel predproduktívnej zložky na celkovom
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vysťahovalectve, ktorý takmer konštantne rástol. Kým na začiatku vysťahovaleckej vlny sa
táto skupina podieľala na celkovom vysťahovalectve mierou 6,8 %, v roku 1926 to bolo 8,0
%, v roku 1930 už 19,3 % a v roku 1934 až 27,8 %. Ku koncu medzivojnového
vysťahovalectva v roku 1937 mierne klesol na 17,5 %.

Ekonomická štruktúra
Prevažne agrárny charakter Československa sa odrazil aj na ekonomickej štruktúre
vysťahovalcov. Najviac obyvateľov Slovenska pracovalo v poľnohospodárstve. Kvôli
neúspešným pozemkovým reformám, feudalistickým prežitkom a neskôr aj vleklej agrárnej
kríze to však boli najchudobnejšie masy obyvateľstva, v konečnom dôsledku často
nezamestnané, ktoré tým pádom tvorili jadro slovenských vysťahovalcov.
Tak ako sa s priebehom času menila pohlavná a veková štruktúra vysťahovalcov,
pozorujeme zmeny aj v ekonomickej štruktúre.

Tab. 2 Ekonomická štruktúra slovenských vysťahovalcov podľa tried povolania
Trieda povolania

1924

1929

1937

Poľnohospodárstvo
Priemysel a živnosti
Obchod a doprava
Verejná služba
Ostatné a neuvedené
Spolu

37,1
16,5
1,7
0,4
44,3
100,0

58,9
13,5
0,7
0,1
26,8
100,0

64,4
10,8
1,0
0,3
23,5
100,0

Z tab.

2

vidíme,

že

výrazne

stúpol

počet

vysťahovalcov

zamestnaných

v poľnohospodárstve na úkor priemyslu a ostatných odvetví. Tento vývoj odzrkadľuje situáciu
ako na Slovensku, kde sa vleklá agrárna kríza čoraz viac prehlbovala, tak aj vo svete, kde
v roku 1929 prepukla Veľká hospodárska kríza. Jej dôsledkom bolo, že v cieľových krajinách
slovenských vysťahovalcov veľmi výrazne poklesol dopyt po pracovných silách
predovšetkým v priemyselných ale aj i iných odvetviach. Tento fakt dobre ilustrujú údaje
v absolútnych hodnotách: kým v roku 1924, kedy slovenské medzivojnové vysťahovalectvo
vrcholilo, pripadalo na poľnohospodárske odvetvia 13 070 z celkových 35 202
vysťahovalcov, v roku 1937 to bolo 5 538 z celkových 8 595 vysťahovalcov. Určitou mierou
za to mohol aj zákon z 29. marca 1928 [6], ktorý umožňoval odoprieť vydanie
vysťahovaleckého pasu osobám, ktorých vysťahovanie by mohlo ohroziť dôležité štátne
záujmy. Tento zákon sa čiastočne využíval aj proti vysťahovalectvu kvalifikovaných
pracovných síl z oblasti priemyslu.
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Záver
Dôsledky masového vysťahovalectva boli pre Slovensko v mnohých oblastiach veľmi
negatívne. Kvôli ekonomickému charakteru vysťahovalectva emigrovalo obyvateľstvo
v najproduktívnejšom veku, čo sa odrazilo na štruktúre obyvateľstva v domovskej krajine
formou deformácie pohlavnej a vekovej štruktúry obyvateľstva. Okrem toho to boli najmä
v oblasti priemyslu kvalifikované pracovné sily, ktorých úbytok slovenský priemysel citeľne
zasiahol a znižoval jeho konkurencieschopnosť voči ostatným štátom.
Spomenúť však treba aj pozitívne vplyvy, ktoré sa prejavovali najmä v ekonomickej
a kultúrnej sfére. Vysťahovalci totiž zarábali peniaze nielen pre seba, zasielali ich aj svojim
rodinám, ktoré často ostávali na Slovensku. V prípade reemigrácie prinášali migranti do vlasti
nové skúsenosti a poznatky z rozvinutejších krajín.
Týmto príspevkom sme chceli poukázať na skutočnosť, že charakter masového
slovenského vysťahovalectva sa v priebehu času menil a že tento proces bol zložitým javom,
na ktorý nemôžeme nazerať len z hľadiska počtu vysťahovalcov, no pre jeho úplné
pochopenie musíme poznať aj príčiny a podrobnejšiu demografickú a ekonomickú štruktúru
migrantov.
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Ako využiť opustené železničné trate prostredníctvom Greenways:
prípadová štúdia na území Vihorlatských vrchov
Lukáš Belušák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; lukas.belusak@gmail.com

Abstrakt
Na území Slovenskej republiky existuje veľa opustených úzkokoľajových železničných tratí. Väčšina
bola zrušená už v minulosti, niektoré tento osud kvôli nedostatku finančných prostriedkov na údržbu ešte len
čaká. Ako zmysluplne naložiť so železnicami, ktoré prestali plniť svoju pôvodnú funkciu? Jednou z možností je
premeniť tieto človekom vytvorené lineárne prvky krajiny na trasy Greenways. Keďže sa tieto projekty pomaly
začínajú udomácňovať aj na Slovensku, predložený príspevok stručne predstavuje Greenways ako produkt
voľnočasových aktivít. V prípadovej štúdii sme sa preto zamerali na vytvorenie návrhu využitia južnej časti
Vihorlatských vrchov, kadiaľ v minulosti viedlo viacero trás lesných úzkokoľajových železníc, pre projekt
Greenway. Východiskom pri návrhu projektu bol najmä záujem obyvateľov mikroregiónu Okna o zachovanie
významných prvkov histórie, rekultiváciu územia a rozvoj ekologického turizmu v súlade s princípmi trvalej
udržateľnosti.

Kľúčové slová: Greenways; Vihorlatské vrchy; mikroregión Okna; úzkokoľajky; cestovný ruch
Úvod a formulácia cieľa
Slovensko doposiaľ nemá vytvorenú ucelenú koncepciu ako nakladať s nevyužívanými
železničnými traťami. Pri sledovaní neustáleho rastu turizmu v posledných desaťročiach sa
tak natíska myšlienka, prečo nevyužiť potenciál opustených a často nefunkčných železničných
tratí pre rozvoj cestovného ruchu. Projekty Greenways sa javia ako unikátna cesta, ktorá vedie
k zvyšovaniu kvality života, ochrane prírodných zdrojov a k vytváraniu nových, lepších
rekreačných možností. Samotná myšlienka a následne aj implementácia projektov Greenways
napomáha pri utváraní historickej a kultúrnej identity regiónu v ktorom sa nachádzajú.
Cieľom predloženého príspevku je predstaviť na Slovensku nie príliš rozšírený pojem
Greenways a zároveň poskytnúť návrh projektu Greenway úzkokoľajka Morské oko v južnej
časti Vihorlatských vrchov ako komplexného produktu cestovného ruchu. Návrh je vytvorený
s potenciálom možnej realizácie projektu v budúcnosti.
Materiál a metódy
Keďže sa na Slovensku projekty Greenways dostávajú do povedomia len v posledných
rokoch, podrobne sa im nevenuje žiaden slovenský autor. Pôvod a vývoj Greenways sa spája
s USA, kde sa tejto problematike detailne venuje množstvo uznávaných odborníkov z oblasti
urbanizmu, územného plánovania, krajinnej ekológie alebo dopravy. Pri písaní príspevku sme
primárne vychádzal z knihy Greenways for America od amerického autora Charlesa E. Littlea,
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ktorá je v odbornej verejnosti všeobecne uznávaná [1]. Fabos a Ahern vo svojej publikácii
Greenways: the Beginning of an International Movement, opisujú súhrn poznatkov
o výskume, plánovaní a aplikácii projektov Greenways v USA [2]. Urbanistické vnímanie
ponúka William H. Whyte, ktorý ako prvý sformuloval definíciu Greenways publikovanú
v knihe Securing Open Space for Urban America už v roku 1959 [3]. Bohatšiu tradíciu majú
Greenways v Česku, kde sa touto problematikou zaoberá Juraj Flamik. Spolu s kolektívom
autorov vypracoval brožúru pod názvom Průvodce programem Zelené stezky Greenways [4].
V prípadovej štúdií boli pri tvorbe návrhu využité kvalitatívne metódy, konkrétne
forma dotazníka, úlohou ktorého bolo zistiť postoj ľudí v mikroregióne Okna k projektom
Greenways, keďže sú tieto projekty „od ľudí pre ľudí“. Za reprezentatívnu vzorku sme zvolili
15% obyvateľov troch zakladajúcich obcí mikoregiónu, medzi ktorými prebieha najväčšia
kooperácia v oblasti cestovného ruchu. Dotazník pozostával z piatich uzavretých otázok
a zúčastnilo sa ho 225 respondentov. Prostredníctvom SWOT analýzy cestovného ruchu
mikroregiónu Okna sme zisťovali predpoklady a vhodnosť územia pre lokalizáciu
navrhovaného projektu. Na vyznačenie navrhovanej trasy Greenway v teréne bol využitý GPS
lokátor. Pomocou získaných súradníc z GPS bola následne v programe MapInfo 9.0
zhotovená mapa navrhovanej trasy spolu s výškovým profilom. Pri procese návrhu prebehla
úzka spolupráca s predstaviteľmi neziskovej organizácie Regionálnej rozvojovej agentúry
Šírava. Práve táto organizácia je v súčasnosti najaktívnejším aktérom v procese premeny
úzkokoľajových železníc na priestor vhodný pre oddych a rekreáciu.
Výsledky a diskusia
Pojem Greenways je možno na prvý pohľad pre bežných ľudí pomerne neznámy.
Najčastejšie používaným je pôvodný anglický výraz „Greenways“ (jed. č. Greenway), čiže
v preklade „zelené cesty“. Termín predstavil a vysvetlil urbanista William H. Whyte v roku
1959, ako „otvorený priestor, ktorý spája susedstvá a obytné štvrte“ [3]. V súčasných
diskusiách sa však často ako východiskový bod používa definícia Charlesa E. Littlea, ktorý
definuje tento pojem ako:
1) Lineárne priestranstvá, ktoré sú vytvárané buď popri prírodnom koridore (breh rieky,
údolie potoka) alebo na miestach pozdĺž zrušených železničných tratí premenených na
rekreačne použitie, alebo iným spôsobom.
2) Každá prírodná alebo upravená cesta pre chodcov alebo cyklistov.
3) Otvorený priestor vzniknutý prepojením parkov, prírodných rezervácií, kultúrnych
prvkov alebo historických pamiatok s osídlenými oblasťami.
4) Lokálne určené pásy lineárnych parkov označené ako greenbelt, čiže zelený pás [1].
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Za miesto vzniku a rozvoja konceptu Greenways sa považujú USA, kde bol ich rozvoj
spájaný s reakciou na nekontrolovanú urbanizáciu. Dnes už majú za sebou viac ako
päťdesiatročnú históriu [4]. Počas spomenutého obdobia sa v USA zrealizovalo veľa
projektov a v súčasnosti evidujeme na území USA sieť Greenways s celkovou dĺžkou viac
ako 30 000 km [5]. Do Európy sa už značne rozvinutý koncept Greenways dostáva koncom
osemdesiatych rokov minulého storočia. Pre potrebu lepšej koordinácie projektov v
jednotlivých krajinách, ale i medzi krajinami navzájom vznikla organizácia European
Greenways Association (skrat. EGWA), ktorá úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ pri
napĺňaní cieľov týkajúcich sa ochrany krajiny, regionálneho rozvoja a podpory
nezamestnanosti v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja [6]. Greenways v priestore
strednej a východnej Európy, teda aj na Slovensku zastrešuje združenie Environmental
Partnership for Sustainable Development so sídlom v Prahe.
Na Slovensku sa odborníci začali venovať problematike Greenways len v poslednej
dekáde. Program Greenways na Slovensku spravuje od roku 2004 Nadácia Ekopolis, ako
jeden zo svojich grantových a asistenčných programom. Až do súčasnosti však nepozorujeme
výraznejšie pokroky v rozvoji projektov Greenways. Podľa programového manažéra
programu Greenways ku koncu roka 2011 na Slovensku neevidujeme žiadnu Greenway, ktorá
by spĺňala všetky kritéria nevyhnutné pre zaradenie trasy do celoeurópskej siete Greenways.
V rámci podpory širokého spektra trás tak nadácia za účelom propagácie niektoré nazýva
Greenways. Priestorové rozmiestnenie projektov podporených do roku 2008 znázorňuje obr.
1. Ako najväčšie brzdy rozvoja sa javí nedostatok finančných prostriedkov a zložitý reliéf,
ktorý si vyžaduje dodatočné finančné náklady.
Greenways v sebe ukrývajú veľký potenciál o čom svedčí aj ich multifunkčný
charakter a zásah do rôznych sfér a oblastí. Medzi ich prioritné funkcie patrí: bezpečnosť
a udržateľnosť dopravy; rekreácia a propagácia zdravého životného štýlu; podpora
hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu; prevencia proti povodniam a kvalita vody;
riešenie straty biodiverzity a ekologickej stability; estetika; osveta a edukácia verejnosti
a v neposlednom rade ekologický turizmus a zachovanie kultúrneho dedičstva [2].
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Obr. 1 Priestorové rozmiestnenie projektov Greenways podporených nadáciou Ekopolis na Slovensku
do roku 2008

Práve pre multifunkčný charakter sme sa rozhodli využiť koncept Greenways pri
návrhu využitia lesnej úzkokoľajovej železnice. Územie mikoregiónu Okna do ktorého
severnej časti výrazne zasahuje pohorie Vihorlat disponuje jasnými predpokladmi pre
lokalizáciu Greenway ako komplexného produktu cestovného ruchu, o čom svedčia výsledky
nami vypracovanej SWOT analýzy cestovného ruchu:
Silné stránky:
• vhodná geografická poloha a prírodné
podmienky pre rekreáciu
• vhodný prírodný potenciál (Morské oko, Malé
morské oko, Vihorlat, Sninský kameň)
• dobrá dopravná dostupnosť
• existujúca hustá sieť lesných ciest
• plochy na rozvoj služieb cestovného ruchu
• tradícia v cestovnom ruchu
• vyznačené cykloturistické a turistické trasy
• ponuka ubytovacích kapacít a služieb
• vhodné bežecké trate
• zaujímavé a jedinečné kultúrne pamiatky
Príležitosti:
• zvýšiť zapojenosť a motiváciu miestnych
občanov v rozvoji cestovného ruchu
• možnosť spracovať nenáročné propagačné
materiály (leták, web stránka)
• rozšírenie ponuky služieb (kone)
• možnosť využívania prírodného potenciálu
(cyklotrasy, turistické a bežecké trate)
• možnosť zriadenia informačného centra
a
múzea v mikroregióne
• možnosť spracovania prehľadu o ľudových
zručnostiach a tradíciách v obci

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Slabé stránky:
devastácia prírodných hodnôt
zanedbanosť verejných priestranstiev
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
malý záujem o prácu v cestovnom ruchu
nedoceňovanie hodnôt prostredia obyvateľmi
úzka ponuka stravovacích zariadení
chýbajúca propagácia (informačné tabule,
www.stránka, brožúry, mapy, informačné
centrum)
chýbajúce udržiavanie tradičných remesiel
absencia ponuky komplexných produktov v
cestovnom ruchu
Ohrozenia:
nezáujem a nepochopenie významu
cestovného ruchu obyvateľmi
chýbajúce dostatočné skúsenosti obyvateľov
v poskytovaní služieb cestovného ruchu
neuvedomelosť obyvateľov, vandalizmus,
rozkrádanie majetku a vybavenia
nevyjasnené vlastnícke vzťahy pri
pozemkoch
ťažba dreva a ďalšia devastácia prírody
predpokladaná jazyková bariéra, hlavne u
staršieho obyvateľstva

Rovnako dôležitým prvkom akým je územie je pri príprave návrhu i názor a postoj
miestnych ľudí. Bez ich podpory a spolupodieľaní sa na ktorejkoľvek fáze projektu by nemalo
zmysel vytvárať čo i len samotný návrh Greenway. Kvantitatívnou metódou vo forme
dotazníka aplikovanú na vzorke 225 respondentov v troch obciach (Remetské Hámre, Vyšná
Rybnica a Vyšné Remety) mikoregiónu sme dospeli k nasledujúcim záverom:
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Obr. 2 Otázka 1: Stretli ste sa už niekedy s výrazom
„Greenways“?

Obr. 4 Otázka 3: Využívali by ste Greenway
v prípade jej existencie vo vašom okolí?

Obr. 6 Otázka 5: Myslíte si, že by Greenway
pomohla rozvoju obcí v mikroregióne Okna?

Obr. 3 Otázka 2: Viete čo sú Greenways?

Obr. 5 Otázka 4: Mali by ste záujem aktívne sa
podieľať pri realizácií a údržbe projektu
Greenway?

Obr. 7 Odpovede respondentov na všetky
otázky podľa vekových kategórií

Postoje miestnych obyvateľov sú výrazne pozitívne, čo podporuje návrh projektu
Greenway úzkokoľajka Morské oko. Dôležitým ukazovateľom je miera aktívnej spolupráce na
projekte, kde sa 18% respondentov vyjadrilo kladne, čo ponúka dobrý základ a perspektívu
vývoja.
Samotnú trasu Greenway navrhujem umiestniť do priestoru medzi obcou Remetské
Hámre a jazerom Morské oko, kadiaľ v minulosti viedla trasa najznámejšej lesnej
úzkokoľajky vo Vihorlatských vrchoch. Od jej zániku začiatkom 70-tych rokov 20. storočia
z nej zostali len fragmenty, ktoré sú v súčasnosti väčšinou pokryté nánosom zeminy [7]. Dĺžka
navrhovaného projektu je 7,5 km s prevýšením 460 m a náročnejším stúpaním pri jazere
Morské oko. Technické parametre budú vyhovovať požadovaným kritériám. Pozdĺž trasy
budú vybudované odpočívadlá a informačné tabule, ktoré budú informovať návštevníkov
o slávnej histórii územia a potrebe ochrany prírody, keďže trasa povedie z väčšej časti CHKO
Vihorlat. Súčasťou vybavenia bude aj ponuka služieb akými sú požičovňa a servis športového
vybavenia, prezentácia tradičných výrobkov, jedál, ochutnávka vín a predaj suvenírov.
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Záver
Greenway úzkokoľajka Morské oko by tak
vytvorila „kostru“ cestovného ruchu v mikroregióne
s možnosťou
náučnými

prepojenia

chodníkmi

s ostatnými

turistickými,

a cykloturistickými

trasami.

V spolupráci s ubytovacími a stravovacími zariadeniami
by mohol vzniknúť komplexný produkt cestovného
ruchu, ktorý by prispel nielen k ochrane jedinečných
prírodných a historických pamiatok, ale i k rozvoju
celého územia mikroregiónu Okna v súlade s princípmi
trvalej udržateľnosti.
0

1 1,5 km

Poďakovanie
Vďaka patrí všetkým, ktorí si našli čas a vyplnili
dotazník. Zároveň chcem vysloviť vďaku RRA Šírava za

Obr. 8 Línia zelenej farby predstavuje
navrhovanú trasu Greenway. Podklad:
www.turistickamapa.sk

poskytnuté informácie a ochotu konzultovať pri tvorbe
návrhu.
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Transformácia podnikateľských aktivít v rurálnom prostredí: prípadová štúdia
mikroregiónu Povodie Moravy
Kristína Bilková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
kristina.bilkova04@gmail.com
Abstrakt
Vplyvom sociálno-ekonomických zmien trasformujúcej sa spoločnosti dochádza k zmenám v rozložení
podnikateľských aktivít. Tento príspevok predstavuje bázickú analýzu zhodnotenia transformačných procesov
v modelovom mikroregióne Povodie Moravy, prostredníctvom zmeny počtu podnikateľských subjektov, na základe dát
z Registra ekonomických subjektov. Tieto zmeny boli hodnotené v rurálnom prostredí v kontexte vybraných odvetví
hospodárstva, tak s priestorového ako aj časového hľadiska.

Kľúčové slová: transformácia; Register ekonomických subjektov; vidiek; povodie Moravy; GIS

Úvod a formulácia cieľa
Transformačné procesy na Slovensku charakteristické pre postsocialistickú éru postihujú
všetky sféry hospodárstva, čoho prejavom by mala byť aj zmena podnikateľských aktivít v regióne.
Aj napriek tomu, že časový a priestorový aspekt tejto problematiky predstavuje relevantnú bázu
geografických analýz je nutné zdôrazniť, že tejto tematike sa v slovenskej geografii venovalo
minimum pozornosti [1].
V uplynulom

desaťročí

možno

v postsocialistických

krajinách

pozorovať

nárast

podnikateľských aktivít nielen na území väčších miest, ale aj v jeho širokom vidieckom zázemí [2].
Do poľnohospodárky zameraných rurálnych regiónov vstupujú nové transformačné prvky zmenou
odvetvovej štruktúry hospodárstva v podobe nových podnikateľských aktivít v regióne.
Cieľom

príspevku

je

zhodnotenie

rozsahu

a intenzity

nárastu

a transformácie

podnikateľských aktivít v modelovom regióne prostredníctvom analýzy zmien v počte a charaktere
podnikateľských subjektov. Analýza transformačných trendov vychádza z časových a priestorových
aspektov podnikateľských aktivít v kontexte vybraných odvetví hospodárstva aplikáciou
geografických informačných systémov.

Materiál a metódy
Úloha podnikania, či už v meste alebo jeho zázemí (resp. na vidieku) v kontexte
regionálneho rastu ešte nebola podrobnejšie skúmaná. Vo všeobecnosti v akademických kruhoch
prevláda neoficiálne presvedčenie o význame podnikateľských aktivít, avšak systematické dôkazy
absentujú. Preto spôsob ako zmerať dané skutočnosti zostáva stále nevyriešenou otázkou [3].
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Hľadanie systematického súboru ukazovateľov pre meranie rozhodujúcich rozmerov
podnikania vo vzťahu k jeho diagnóze, prognóze a sledovania sa stal vôbec prvou potrebou pre
ekonomické analýzy [4], pričom podnikanie možno hodnotiť viacerými ukazovateľmi [5].
V príspevku bola transformácia podnikateľských aktivít hodnotená prostredníctvom analýzy
zmien v počte a zameraní podnikateľských subjektov v Registri ekonomických subjektov1
evidovanom Štatistickým úradom SR. Prostredníctvom tohto registra je možné zistiť nárast, resp.
pokles počtu podnikateľských subjektov v jednotlivých kategóriách klasifikácie OKEČ2.
Priestorový aspekt problematiky v mnohých ekonomických teóriách získava v ostatných
rokoch zvýšenú pozornosť a uznanie [6]. A práve zvýšená miera aplikácie metód priestorových
analýz v regionálnych štúdiách s dôrazom na priestor je úspešne inkorporovaná do výskumov
ekonomického rozvoja na rôznych hierarchických úrovniach [7]. Vhodným nielen kartografickým,
ale aj analytickým a interpretačným nástrojom sa stali geografické informačné systémy (GIS).
Výhody geografických informačných systémov v priestorových analýzach ekonomických tematík
vyzdvihujú viacerí autori [8, 9].

Vymedzenie územia
Objektom tejto analýzy je mikroregión Povodie Moravy (Združenie obcí v povodí rieky
Moravy), ktorý zahŕňa 7 vidieckych obcí – Gajary, Jakubov, Kostolište, Malé Leváre, Studienka,
Veľké Leváre a Závod (obr. 1). Rozloha analyzovaného mikroregiónu je 180,56 km2. Na úrovni
regiónov NUTS3 je celý analyzovaný mikroregión súčasťou NUTS 2 a 3 Bratislavský kraj a NUTS
4 okres Malacky. Z hľadiska fyzickogeografickej polohy sa celé územie nachádza v Borskej nížine,
ktorá má priaznivé klimatické a pôdne pomery.

Obr. 1 Mikroregión Povodie Moravy
1

Tento register obsahuje fyzické, právnické osoby a neziskové organizácie. Databáza je vytváraná Štatistickým úradom
SR a register sa aktualizuje mesačne. K júnu 2009 obsahovala približne 740 000 subjektov. Vzhľadom na zachovanie
kompatibility dát bolo použité triedenie podľa OKEČ platné do 31.12.2007.
2
OKEČ – odvetvová klasifikácia ekonomických činností
3
NUTS - Nomenklatúra územných štatistických jednotiek, (skratka z francúzskeho Nomenclature des Unites
Territoriales Statistiques)
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Výsledky a diskusia
Dynamika a priestorová variabilita transformačných prejavov podnikateľských aktivít sú pre
jednotlivé odvetvia hospodárstva odlišné. Pred samotnou analýzou je nutné zdôrazniť, že ide
o prípadovú štúdiu z regiónu, kde sa transformácia neprejavila vo všetkých odvetviach
hospodárstva, resp. nie všetky odvetvia hospodárstva sú v podobe podnikateľských aktivít v regióne
zastúpené, čo možno dávať do súvislosti s analyzovanou mierkou, ako aj rurálnym prostredím či
vzdialenosťou od mesta.
Tab. 1 dokumentuje výsledky analýzy databázy podnikateľských subjektov v období rokov
1998-2010. Celkovo sa počet podnikateľských subjektov zvýšil o 9 subjektov, čo predstavovalo
nárast 6,67 %. Na základe týchto hodnôt možno skonštatovať, že najväčší nárast (absolútny aj
relatívny) nastal v kategórii stavebníctvo až o 650 % (26 subjektov) a nehnuteľnosti (450 %, 9
subjektov) a na druhej strane k najväčšiemu relatívnemu poklesu došlo v kategórii výroba a rozvod
elektriny, plynu a vody (o 100 %, 10 subjektov) a v absolútnych hodnotách v priemyselnej výrobe
(o 45 subjektov, 42,06 %).
Z hľadiska dlhodobejšieho vývoja (obr. 2) možno od začiatku sledovaného obdobia
identifikovať kontinuálny nárast v počte podnikateľských subjektov, pričom k poklesu (v porovnaní
s rokom 2006, 183 subjektov) v celkovom počte dochádza v roku 2008 (na 169) až do súčasnosti,
čo môže byť v dôsledku prebiehajúcej hospodárskej krízy. Z hľadiska jednotlivých kategórií OKEČ
možno konštatovať, že v období 1998-2010 dochádza k nárastu vo všetkých kategóriách okrem
priemyselnej výroby a výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody.

Tab. 1 Zmena počtu podnikateľských subjektov vo vybraných kategóriách OKEČ v mikroregióne Povodie Moravy
v období 1998-2010.

Počet podnikateľských subjektov
2010
1998
107
62
10
0
4
30

Kategória OKEČ
D: Priemyselná výroba
E: Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
F: Stavebníctvo
G: Veľkoobchod a maloobchod, oprava mot.
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
7
26
I: Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie
3
7
K: Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti
2
11
Ostatné kategórie
2
8
Suma za všetky kategórie OKEČ
135
144
Zdroj: Register ekonomických subjektov (ŠÚ SR 2011).

Zmena medzi rokmi
1998-2010
abs.
rel. [%]
-45
-42,06
-10
-100
26
650
19
4
9
6
9

271,43
133,33
450
300
6,67
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Obr. 2 Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa OKEČ v rokoch 1998-2010 v mikroregióne Povodie Moravy.
Zdroj: Register ekonomických subjektov (ŠÚ SR 2011)

Prírastok podnikateľských subjektov v regióne však nemožno považovať z priestorového
hľadiska za homogénny. Priestorovú diferenciáciu prepočítanú na počet obyvateľov znázorňuje
obr. 3. V rozložení týchto aktivít najvyšší nárast počtu podnikateľských subjektov bol zaznamenaný
v obci Veľké Leváre, ktorá je počtom obyvateľov v analyzovanom mikroregióne najväčšia.
K prírastkovým obciam ďalej patria Malé Leváre, Gajary, Kostolište, Jakubov a k úbytkovým
obciam patria Studienka a Závod.

Obr. 3 Zmena počtu podnikateľských subjektov v mikroregióne Povodie Moravy v období 1998-2010. Zdroj: Register
ekonomických subjektov (ŠÚ SR 2011). Pozn.: 1 Gajary; 2 Jakubov; 3 Kostolište; 4 Malé Leváre; 5 Studienka; 6 Veľké
Leváre; 7 Závod

Pri aplikovaní detailnejšej analýzy štruktúry podnikateľských subjektov podľa obcí (obr. 4)
možno pozorovať niekoľko zaujímavých tendencií transformácie v štruktúre a zameraní
podnikateľských aktivít, ktoré môžu byť dôsledkom predchádzajúcich udalostí, napr. zmena
územnosprávneho usporiadania a s tým súvisiaci prechod časti kompetencií zo štátu na obce; ako
dôsledok transformačného obdobia; úpadok industrializácie a s tým súvisiace preorientovanie sa
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trhu. V kontexte s týmito zmenami sa uskutočnila aj zmena v odvetvovej štruktúre podnikateľských
subjektov v mikroregióne. Najvýraznejšie zmeny sa prejavili v úpadku priemyselnej výroby vo
všetkých analyzovaných obciach (s výnimkou Malých Levár, kde ostal počet rovnaký). V kategórii
výroba a rozvod elektriny, plynu a vody došlo k zániku všetkých podnikateľských aktivít.
Najmarkantnejší je nárast v kategóriách stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod, kde väčšina obcí
zaznamenala nárast (opäť s výnimkou Malých Levár) a tak isto v oblasti nehnuteľnosti.
V niektorých obciach je nárast podnikateľských aktivít oveľa výraznejší, čo súvisí aj s rôznymi
podmienkami pre vytváranie podnikateľského prostredia v jednotlivých obciach.

Obr. 4 Zmena počtu podnikateľských subjektov vo vybraných kategóriách OKEČ v mikroregióne Povodie Moravy
v období 1998-2010. Zdroj: Register ekonomických subjektov (ŠÚ SR 2011) Pozn.: 1 Gajary; 2 Jakubov; 3 Kostolište;
4 Malé Leváre; 5 Studienka; 6 Veľké Leváre; 7 Závod. * Označenie pre obce, v ktorých bolo vo vybraných kategóriách
nulové zastúpenie podnikateľských subjektov v oboch sledovaných obdobiach

Záver
Vstup podnikateľských aktivít do regiónu je výsledkom schopnosti rozpoznať a využiť
príležitosti a motiváciu [10]. Jedným z faktorov vplývajúcich na tieto aktivity môže byť práve
prostredie, resp. priestor na podnikanie. Je teda otázne, akým spôsobom sa bude v danom regióne
podnikanie uberať. Na problematiku možno nazerať z pohľadu, kde geografická lokalizácia
hospodárskych činností je sama produktom podnikateľských aktivít v regióne a ďalej ich aj
produkuje, čiže podnikanie je a vždy bolo príčinou a výsledkom geografickej distribúcie
ekonomických činnosť [11].
Možno

konštatovať,

že

primárny

sektor

v regióne

prakticky

absentuje

a v rámci sekundárneho sektora dochádza k výraznej regresii v priemysle a naopak kategória
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stavebníctvo sa rozvíja najdynamickejšie zo všetkých odvetví. V terciérnom sektore dochádza
k zvyšovaniu počtu podnikateľských subjektov vo všetkých odvetviach, čo možno stotožňovať
s celoslovenským trendom. Jednou z príčin v celkovom znižovaní počtu podnikateľských subjektov
je dôsledok krízy od roku 2008.
Nemožno analyzované skutočnosti generálne paušalizovať, no možno poukázať na isté
trendy známe z iných regiónov v tesnom zázemí mesta v kontexte decentralizačných trendoch
v smere centrum → suburbánna zóna [12] a naopak, suburbánne zóny možno teda stotožňovať
s ekonomickou centralizáciou [13], čo bolo potvrdené aj v zázemí Bratislavy [1].
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Abstrakt
Miestne akčné skupiny (MAS) úspešne fungujú v západnej Európe v rámci iniciatívy LEADER už vyše
20 rokov. Na Slovensku predstavujú novú formu fungovania mikroregionálneho združenia. Mikroregionálne
združenia po splnení prísnych formálnych podmienok môžu požiadať o získanie štatútu miestnej akčnej skupiny.
Po jeho získaní môžu implementovať finančné nástroje z európskych zdrojov na projekty, ktoré napomáhajú k
rozvoju danej komunity. Miestne akčné skupiny môžu zohrať veľký význam pri rozvoji vidieka v transfere
informácií, zabezpečovaní informácií i propagácií jednotlivých území.

Kľúčové slová: miestna akčná skupina; mikroregión; mikroregionálne združenie; rozvoj vidieka
Úvod a formulácia cieľa
Mikroregióny tvoria „územné celky, v ktorých sú najviac uzatvorené regionálne
procesy, najmä dochádzka za prácou a službami. Dosahujú najvyšší stupeň integrity“ [1].
Klamár [2] 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 [3]. Spomedzi
mikroregionálnych združení sa čoraz viac dostávajú do predmetu záujmu tzv. „miestne akčné
skupiny (MAS)“, ktoré predstavujú na Slovensku novú formu verejno-súkromného
partnerstva. Skúsenosti z vyspelej Európy ukazujú, že v otázke rozvoja regiónov by mohli
zohrať významnú úlohu aj u nás.
Cieľom príspevku je charakteristika a analýza procesu vzniku miestnych akčných
skupín na Slovensku.

Materiál a metódy
Pri spracovaní tohto príspevku boli použité metódy analýzy odborného textu a metóda
generalizácie informácií. Pri tvorbe textu sme využili poznatky získané v našom v priebehu
zberu informácií pri tvorbe písomnej práce k dizertačnej skúške.
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Výsledky a diskusia
Mikroregión je účelovo vymedzený útvar pozostávajúci z menšieho počtu obcí
homogénnych v určitej priestorovej alebo humánno-geografickej charakteristike, alebo
spoločnom rozvojovom zámere. Ide teda o priestorový celok skladajúci sa z obcí, ktoré spája
rovnaký aspekt alebo rozvojový plán.
V princípe existujú tri prístupy k vyčleneniu 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 vnímanie 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 vidiecke obce, preto vznikali predovšetkým vidiecke mikroregióny [2].
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 rozvoja 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. Neskôr sa hybnou silou stala ambícia zisku financií z rôznych štruktúrnych
nástrojov Únie. Cimermanová [4] pozoruje pokles záujmu o tvorbu mikroregionálnych
združení po skončení obdobia príprav na zisk dotácií z európskeho dotačného programu na
rozvoj vidieka LEADER (resp. jeho pokračovateľa LEADER+) pre špecifickú formu
mikroregiónov, tzv. “miestne akčné skupiny”.
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
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programy za účelom zvýšenia kvality života na vidieku.
Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú
svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a
lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je,
aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne
50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových
subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je v
podmienkach SR potrebné zaregistrovať na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie v
zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov [6].
Územie MAS podporované v rámci osi LEADER musí spĺňať nasledovné podmienky:
•

minimálne 10 000 a maximálne 150 000 obyvateľov

•

z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie

mestá a ich mestské časti)
•

súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v

rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne
zvolenej témy
•

územie musí mať miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu

rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej
tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
•

predloženie všetkých relevantných dokladov o formovaní územia, v ktorom

miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
•

zriadenie miestnej akčnej skupiny ako verejno-súkromné partnerstvo

V západnej Európe sa miestne akčné skupiny začali v rámci iniciatívy LEADER
formovať už v 90. rokoch 20. storočia [7]. Pred rokom 2006, kedy na Slovensku začali
prípravy na vznik prvých MAS, už v Európe úspešne fungovalo 893 takýchto verejnosúkromných iniciatív.
V roku 2008 prebehla prvá výzva na predkladanie stratégií rozvoja územia budúcich
MAS (2008/PRV/04). V rámci nej bolo z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
podporených 15 najlepších regionálnych združení, ktoré splnením podmienok získali štatút
MAS [8]. V prvom kole boli vybrané výlučne mikroregionálne združenia, ktoré splnili všetky
formálne kritériá a zároveň získali od hodnotiteľov najväčší počet bodov.
Následne v rámci 2. výzvy (2009/PRV/15) bolo vybraných ďalších 14 oprávnených
prijímateľov pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. V tejto výzve bol kladený
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dôraz na rovnomerné regionálne rozloženie MAS. Preto bola garantovaná podpora pre 3
mikroregióny z Košického kraja, 2 z Prešovského kraja a Žilinského kraja a pre jeden
mikroregión z Trenčianskeho kraja. Zvyšný počet mikroregiónov bol vybratý na základe
zisku najväčšieho počtu bodov, pričom mikroregióny nemuseli patriť výlučne do 1 kraja, ale
o podporu sa mohli uchádzať aj zmiešané partnerstvá [8].
Spolu teda máme na Slovensku k 12. 3. 2012 prvých 29 štatutárnych miestnych, ktoré
už na základe schválených stratégií vyhlasujú výzvy pre svojich členov. Ich priestorovú
štruktúru zachytáva obr. 1.

Obr. 1 Pôsobnosť miestnych akčných skupín na Slovensku (k 12. 3. 2012).
Zdroj: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=34
Vysvetlivky: 1- Občianske združenie Podhoran, 2- Agroprameň, 3 - Miestna akčná skupina Dudváh, 4 - Miestna akčná
skupina Stará Čierna voda, 5 - Miestna akčná skupina Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, 6 - Kopaničiarsky región
– miestna akčná skupina, 7 - Miestna akčná skupina Vršatec, 8 - Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, 9 - Naše
Považie, 10 - OZ Mikroregión RADOŠINKA, 11 - Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, 12 - Regionálne združenie Dolná
Nitra o.z., 13 - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina, 14 - Dolnohronské rozvojové partnerstvo,
15 - OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina", 16 - Miestna akčná skupina Horný Liptov, 17 - Občianske združenie
Zlatá cesta, 18 - Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, 19 - Miestna akčná skupina Chopok juh, 20 – Podpoľanie, 21 - Miestna
akčná skupina MALOHONT, 22 - Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, 23 - Občianske združenie MAS LEV, o.z.,
24 - Partnerstvo BACHUREŇ, 25 - MAS ŠAFRÁN, 26 - Občianske združenie KRAS, 27 - Miestna akčná skupina
RUDOHORIE, o.z., 28 - Miestna akčná skupina HORNÁD-SLANSKÉ VRCHY, o.z., 29 - Miestna akčná skupina TOKAJROVINA, o.z. (Názvy sú uvedené v podobe, v akej boli zaregistrované – pozn. autora)

Najväčšie zastúpenie spomedzi krajov má Banskobystrický kraj (5 združení). Medzi
predpoklady na úspešné formovanie mikroregiónov v tomto regióne patrí umiestnenie
Vidieckeho parlamentu do mesta Banská Bystrica, ako aj dlhoročná tradícia fungovania
mikroregionálnych združení v tomto kraji. Naopak, na územie Bratislavského kraja zasahuje
len zmiešané verejno – súkromné partnerstvo Občianske združenie Podhoran, ktoré sa však
v rámci 2. výzvy na predkladanie projektov stalo absolútne najlepším mikroregionálnym
združením.
Priestorovú štruktúru MAS na Slovensku podľa doby pristúpenia súhrnne zachytáva
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tab. 1.
Tab. 1 – Rozloženie MAS na SR podľa krajov a času prístupu
Kraj
Bratislavský a trnavský
kraj (zmiešané verejnosúkromné partnerstvo)
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Prístup 2008

Prístup 2010

0

1

Spolu MAS
k 12. 3. 2012

3
1
5
0
2
2
3
2
1
1
0
4
1
3
Zdroj: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=34

1

4
5
4
5
2
4
4

Ako vidno z tabuľky, zámer hodnotiacej komisie rovnomerne pokryť miestnymi
akčnými skupinami celé územie Slovenska bol naplnený. Priemerne máme 4 miestne akčné
skupiny v každom kraji. Skúsenosti z krajín západnej Európy, kde sa táto forma lokálnych
aktivít ujala, dávajú predpoklad na to, že po úspešnom etablovaní tejto formy
mikroregionálnych združení na Slovensku bude ich počet naďalej narastať.
Štatutárne MAS pokrývajú územie 543 obcí, čo predstavuje približne 18,5 %
celkového počtu obcí na Slovensku. Rozlohou 8995 km2 MAS pokrývajú vyše 18,3 % územia
Slovenska. Čo sa týka počtu obyvateľov, na územiach MAS trvalo žije vyše 614 000
obyvateľov, čo predstavuje vyše 11 % obyvateľov SR. Najväčší počet obcí (44) zahŕňa Naše
Považie, najmenší (4). Rozlohou najväčšia je MAS Horný Liptov (766,2 km2), najmenšia
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička (72,6311 km2). Najviac obyvateľov trvalo žije
v MAS Naše Považie (66 209), najmenej v MAS Šafrán (10 326).

Záver
Po pozitívnych skúsenostiach v západnej Európe, kde sa v rámci programov LEADER
úspešne etablovali miestne akčné skupiny ako špecifické verejno-súkromné partnerstvá,
v súčasnom programovacom období sa tieto iniciatívy začali podporovať aj na Slovensku.
V rámci prvých výziev bolo z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 podporených 29
iniciatív, v rámci ktorých už dnes prebiehajú súťaže o realizáciu projektov, ktoré podporia
rozvoj daných regiónov. Cieľom príspevku bolo vytvoriť základnú bázu na ďalšie poznávanie
týchto iniciatív. Tejto téme sa chceme podrobnejšie venovať v ďalšom štúdiu.
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Geografické aspekty rozvoja fotovoltického priemyslu na Slovensku so
zameraním na priestorové rozmiestnenie
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Abstrakt
Fotovoltický priemysel sa za posledné tri roky začlenil do energetického mixu Slovenska ako z jednej
posledných krajín EÚ. Spočiatku prajné legislatívne prostredie rozbehlo toto nové odvetvie priemyslu, no vo
veľmi krátkom čase ho dokázalo aj pozastaviť. Rýchly a nekontrolovateľný vývoj tohto odvetvia je v tejto práci
zhodnotený na priestorovej úrovni za jednotlivé časti Slovenska s využitím analýzy klimatogeografického
potenciálu a načrtnutím rozvoja do krátkej budúcnosti vplyvom legislatívnych opatrení.

Kľúčové slová: fotovoltika; solárna energia; potenciál; strešné systémy; pozemné systémy

Úvod a formulácia cieľa
Obnoviteľné zdroje energie sa čoraz viac stávajú dôležitým míľnikom svetovej
energetiky budúcnosti. Aj napriek všetkým typom OZE1 či už biomasa, vodná energia, veterná
alebo geotermálna, jednoznačne slnečná energia má z nich najväčší potenciál, nielen vďaka
objemu prichádzajúcej energie zo Slnka a najnižšiemu zásahu do životného prostredia, ale aj z
iných dôvodov ako je dostupnosť technológii a geograficky všadeprítomná využiteľnosť [1].
Fotovoltika je na Slovensku novým odvetvím OZE, ktoré sa začalo rozvíjať od roku
2009 vďaka zákonu č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie [2]. Spočiatku
sa predpokladalo postupné a systematické rozvíjanie tohto odvetvia podľa koncepcie NAP2
MH SR3, ktorý Slovenskú republiku zaväzoval podľa smernice 2009/28/ES dosiahnuť v roku
2020 podiel OZE na HKES4 na úroveň 14%. V roku 2020 malo Slovensko dosiahnuť
inštalovaný výkon solárnych zariadení 300 MW [3]. Kým do konca roka 2009 bolo na
Slovensku nainštalovaných 192 kW, ku koncu roku 2011 to bolo približne už 480 MW.
Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť vývoj fotovoltického priemyslu z hľadiska
priestorového

rozmiestnenia

na

rôznych

úrovniach

Slovenska

so

zameraním

na

klimatogeografické podmienky a potenciál využitia solárnej energie za pomoci rôznych

1

Obnoviteľné zdroje energie
Národný akčný plán
3
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4
Hrubá konečná energetická spotreba
2
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ukazovateľov a geoinformačného systému SolarGIS, ako aj krátkodobá predikcia vývoja
tohto odvetvia na Slovensku.

Materiál a metódy
MH SR uverejnilo v polovici roku 2011 zoznam nahlásených pripojených
fotovoltických zdrojov podľa distribučných spoločností, ktorý mi poslúžil ako hlavný a
ucelený dokument pre komplexnejšie priestorové zhodnotenie fotovoltických zariadení na
Slovensku [4]. Z analýzy týchto subjektov vzišla priestorová koncentrácia fotovoltických
zdrojov hlavne v oblastiach s najväčším globálnym horizontálnym žiarením, ale aj v
odľahlých oblastiach. Ďalšími dokumentmi prispievajúcimi k analýze poslúžili právoplatné
rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví o výrobe elektrickej energie z OZE [5].
Ako základné metódy pre posúdenie finálnej lokalizácie hlavne pozemných, ale aj
strešných fotovoltických systémov som využil sprístupnené mapové výstupy a databázu
SolarGIS od firmy GeoModel Solar s.r.o. [6]. Mapu globálneho horizontálneho žiarenia som
aplikoval pomocou polohového priradenia na vrstvu sumárneho inštalovaného fotovoltického
výkonu na úrovní obcí, vďaka čomu som získal výstup s viditeľnou črtou koncentrácie týchto
systémov na lokality prevažne s najväčšou hodnotou horizontálneho žiarenia. Ďalším
kartografickým výstupom som sledoval sumárny inštalovaný výkon solárnych elektrární
pomocou kartogramu na úrovni okresov. Pre detailnejší pohľad zastúpenia fotovoltiky
v jednotlivých okresoch Slovenska som zohľadňoval aj výkon fotovoltických panelov
pripadajúci na 1 obyvateľa okresu. Kvôli hodnovernejšiemu prehľadu a výraznej absencií
väčších

fotovoltických systémov v Bratislavskom kraji, som túto oblasť pripojil

v kartografických výstupoch k oblasti západného Slovenska. Absolútnym dôkazom o rýchlom
rozmachu fotovoltických elektrární je porovnanie inštalovaného výkonu na konci rokov 2009,
2010 a 2011.

Výsledky a diskusia
Z jednotlivých kartografických výstupov je možné sledovať dominantné zastúpenie
solárnych elektrární na strednom Slovensku, teda až 40% všetkých FV5 zdrojov a 51,5%
celkového inštalovaného výkonu na Slovensku. Výrazné zastúpenie majú jednoznačne južné
okresy Lučenec (79,2 MW), Veľký Krtíš (35,1 MW), Revúca (31,5 MW), Rimavská Sobota
(28,3 MW) a Krupina (13,5 MW) (Obr.1). Tieto okresy majú aj najvyššie hodnoty globálneho
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horizontálneho žiarenia ktoré dosahujú viac ako 1150 kWh/m2 (obr. 2), čiže sa dá správne
predpokladať o vysokej závislosti rozmiestnenia. V tejto oblasti sa nachádza aj najväčšia
koncentrácia fotovoltických elektrárni na Slovensku, ktorou je územie mesta Lučenec so
sumárnym inštalovaným výkonom až 44,3 MW. V prepočte inštalovaného výkonu v okrese
Lučenec tak na 1 obyvateľa okresu pripadá až 1090 W (približne 4-5 panelov). Oveľa menšie
koncentrácie ako v meste Lučenec sa nachádzajú na území obce Buzitka a mesta Tornaľa (obe
po 17 MW) (obr. 1). Vysoké hodnoty prepočtu inštalovaného výkonu na 1 obyvateľa okresu
majú okresy Revúca (780 W/ob.), Veľký Krtíš (770 W/ob.) a Krupina (600 W/ob.) (obr. 2).

Obr. 1 (vľavo) Lokalizácia a sumárny výkon pripojených FV zdrojov na úrovní obcí a okresov stredného
Slovenska k 30.6.2011
Zdroj: MH SR
Obr. 2 (vpravo) Lokalizácia a sumárny výkon pripojených FV zdrojov na úrovní obcí Stredného Slovenska
k 30.6.2011 a globálne horizontálne žiarenie na strednom Slovensku
Zdroj: MH SR, SolarGIS

Na západnom a východnom Slovensku sa nachádzajú oveľa nižšie koncentrácie FV
systémov či už na úrovní okresov alebo obcí. Z tých najvýznamnejších je možno spomenúť
obec Nový Ruskov v okrese Trebišov (12,8 MW) (obr. 5) a mesto Hurbanovo (10,9 MW)
(obr. 3). V rámci okresov dominujú na západnom Slovensku okresy Komárno (27,3 MW)
a Dunajská Streda (18,3 MW) (obr. 3) a na východnom Slovensku okresy Trebišov (23,3
MW) a Košice - okolie (18,1 MW) (obr. 5). V týchto okresoch sa namerali aj najvyššie
hodnoty globálneho horizontálneho žiarenia a to viac ako 1150 kWh/m2 a na Podunajskej
nížine viac ako 1200 kWh/m2 (obr. 4 a 6) Z ukazovateľa prepočtu výkonu panelov na 1
obyvateľa okresu sú najvyššie hodnoty v týchto oblastiach v okrese Sobrance (302 W/ob.)
5

fotovoltický
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(obr. 6) a v okrese Komárno (257 W/ob.) (obr. 4).

Obr. 3 (vľavo) Lokalizácia a sumárny výkon pripojených FV zdrojov na úrovní obcí a okresov západného
Slovenska k 30.6.2011
Zdroj: MH SR
Obr. 4 (vpravo) Lokalizácia a sumárny výkon pripojených FV zdrojov na úrovní obcí Západného Slovenska
k 30.6.2011 a globálne horizontálne žiarenie na západnom Slovensku
Zdroj: MH SR, SolarGIS

Obr. 5 (vľavo) Lokalizácia a sumárny výkon pripojených FV zdrojov na úrovní obcí a okresov východného
Slovenska k 30.6.2011
Zdroj: MH SR
Obr. 6 (vpravo) Lokalizácia a sumárny výkon pripojených FV zdrojov na úrovní obcí Východného Slovenska
k 30.6.2011 a globálne horizontálne žiarenie na východnom Slovensku
Zdroj: MH SR, SolarGIS
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V rámci krajín EÚ sme v roku 2009 boli až na 24. priečke z 27 z krajín využívajúce
solárnu energiu. Za Slovenskom zaostávali už len pobaltské krajiny a vzhľadom na to, že tieto
krajiny sa nachádzajú severnejšie od nás a v porovnaní so Slovenskom majú menšie hodnoty
globálneho horizontálneho žiarenia (od cca 930 do 1030 kWh/m2) je Slovensko posledným
štátom EÚ, ktorý napriek svojmu vhodnému klimatickému potenciálu, fotovoltický priemysel
začal využívať medzi poslednými [7]. Expanziu fotovoltiky na Slovensku (obr. 7) zapríčinilo
zavedenie zákona č. 309/2009 Z. z. a podpora od štátu v súvislosti s vysokou výkupnou
cenou. Zákon č. 558/2010 Z. z. pozastavil nadobro pozemnú fotovoltiku a od 1. júla 2011 sa
povolenia na prevádzku mohli pripúšťať už len na strešné a fasádové systémy. Výkupná cena
klesla od začiatku roka 2010 k začiatku roku 2012 viac ako o 50%, teda zo 430 €/MWh na
195 €/MWh. Hodnoty inštalovaného výkonu pozemnej fotovoltiky podľa zoznamu MH SR sa
ustálili pri hodnote približne 460 MW. Zostatok 20 MW pozostával z fasádových a strešných
systémov.
Po dôsledných analýzach kompetentných úradov o dopade tohto odvetvia na
prenosovú sústavu môžem predikovať asi zatiaľ len istotu rozvoja strešných a fasádových
inštalácií, ktorá sa podľa môjho názoru využíva oveľa racionálnejšie ako pozemná fotovoltika.
Pri zameraní sa investícií do strešného a fasádového systému, ktorý je povolený do 100 kW,
by sa dokázalo ušetriť na energiách hlavne v domácnostiach rodinných a panelových domoch,
priemyselných podnikoch, skladových priestorov, administratívnych budov, nákupných
centier atď.

Obr. 7 Kumulovaný inštalovaný výkon fotovoltických systémov v MW na SR na konci kalendárnych rokov
Zdroj: MH SR, právoplatné rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví
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Záver
Príspevok analyzuje klimatogeografické podmienky ako aj vyhodnotenie finálneho
rozloženia fotovoltických systémov na Slovensku. Možno konštatovať, že lokalizácia veľkých
koncentrácií pozemnej fotovoltiky vysoko koreluje s najvyššími hodnotami globálneho
horizontálneho žiarenia hlavne v južných okrajových častiach Slovenska, kým strešné systémy
sú rozmiestnené rovnomerne po celom Slovensku. Najvyššia koncentrácia je v okrese
Lučenec, hlavne na území mesta Lučenec.
So zmenou legislatívy a vyhodnotením vplyvu fotovoltiky na prenosovú sústavu, sa
pravdepodobne v najbližších rokoch začnú orientovať investície do strešných systémov.
Problematickými faktormi sa však môžu javiť výška podpornej tarify pre tieto systémy
a návratnosť investície pre vlastníkov prevádzky. Pravdivým tvrdením však je, že odhliadnuc
od rýchlej ekonomickej návratnosti, sa vlastník takéhoto strešného systému stáva energeticky
nezávislým subjektom od distribučných spoločností, pokiaľ je splnená podmienka, že
potrebné množstvo energie pre vlastnú spotrebu využíva priamo z týchto fotovoltických
systémov.
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Abstrakt
Kľúčovým cieľom príspevku je analýza regionálnej nerovnomernosti strednej dĺžky života, úhrnnej
plodnosti a priemerného veku v krajinách EÚ. Pridanou hodnotou tohto príspevku je, že sa pri dosahovaní
daného cieľa budeme držať konceptu tzv. relatívnej nerovnomernosti a využijeme štatistické nástroje, ktoré sú
schopné presne vyjadriť celkovú diferenciáciu, ako aj určiť príspevok jednotlivých regionálnych úrovni k
celkovej - národnej hodnote nerovnomernosti (rozložiteľný Theilov index). V empirickej časti zrealizujeme
hodnotenie priestorovej diferenciácie zvolených demografických ukazovateľov. Záverečná časť je venovaná
zhrnutiu výsledkov komparácií a definovaniu najvšeobecnejších príčin vzniknutého stavu.

Kľúčové slová: stredná dĺžka života; úhrnná plodnosť; geografická nerovnomernosť; Theilov index

Úvod a formulácia cieľa
Primárnym

cieľom

príspevku

je

zmapovať

geografickú

diferencovanosť

(nerovnomernosť) vybraných demografických ukazovateľov v Európskej únií. Pomocou
niektorých menej používaných geografických ukazovateľov porovnávať intenzitu a prejavy
exogénnych a endogénnych faktorov, ktoré na nerovnomernosť vplývajú.
Na meranie nerovnomernosti ako takej sa dá pozerať z dvoch pohľadov. Prvým z nich
je vertikálna nerovnomernosť, ktorá skúma rozdiely v spoločnosti hlavne zo sociologického
hľadiska (napr. rozdielnosť medzi príjmovými skupinami). Druhým pohľadom je horizontálna
(geografická) nerovnomernosť, ktorá skúma rozdielnosť nachádzajúcu sa v priestore (napr.
rozdielnosť medzi okresmi Slovenska) [1].
V rámci geografickej nerovnomernosti je potrebné rozlíšiť medzi územným a sociogeografickým poňatím. Územná geografická nerovnomernosť definuje nerovnomernosť
ukazovateľa vzťahujúceho sa na územnú rozlohu. Socio-geografická nerovnomernosť
postihuje nerovnomernosť vzťahujúcu sa na vymedzenú populáciu. Vo vedeckých prácach sa
uprednostňuje hlavne druhý prístup [2].
Samotnú socio-geografickú nerovnomernosť možno vyjadriť dvomi spôsobmi, a to
absolútne a relatívne. Absolútne vyjadrenie zobrazí hodnotu daného ukazovateľa za celý
región, ale nevyjadrí, aká je diferenciácia vo vnútri územia (ekologická chyba). Relatívne
vyjadrenie je schopné zachytiť vplyv lokalizácie vo vnútri regiónu a vplyv regiónu ako celku
na celkovú nerovnomernosť [3].
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Relatívne vyjadrenie socio-geografickej nerovnomernosti sa dá realizovať niekoľkými
spôsobmi. V tomto vedeckom projekte použijeme koncept merania relatívnej regionálnej
diferenciácie [4].
Štúdium geografických nerovnomerností patrí medzi základné témy výskumu
vedeckej geografie. Odborné práce študujúce nerovnomernosť v priestore sa prevažne
sústreďujú na hodnotenie ekonomickej výkonnosti regiónov a súvisiacich socioekonomických
ukazovateľov. Na rozdiel od týchto prác budú objektom výskumu tohto príspevku
ukazovatele pochádzajúce z odboru demografie (úhrnná plodnosť, stredná dĺžka života
a priemerný

vek).

Práve

syntéza

vybraných

metód

merania

nerovnomernosti

a demografického pohľadu predstavuje najväčší prínos tohto príspevku.

Materiál a metódy
Analýza bola uskutočnená za 27 krajín Európskej únie. Ako nižšia regionálna
dimenzia bola určená úroveň NUTS II. (z hľadiska dostupnosti dát, ale aj kvôli výpovednej
hodnote skúmaných ukazovateľov je regionálna úroveň NUTS II najoptimálnejšia). Skúmané
demografické ukazovatele boli úhrnná plodnosť, stredná dĺžka života, priemerný vek. Ako
zdroj dát bola použitá štatistika európskej únie EUROSTAT.
Theilov index patrí medzi miery generalizovanej entropie. Nižšie je uvedená jeho
formulácia pre meranie celkovej nerovnomernosti.
nj yj
yj
. . ln
y
y
j =1 n
k

T =∑

[I.]

Označenie n j predstavuje správnu populačnú skupinu v regióne j a n predstavuje
celkový súčet všetkých n j , y j je hodnota sledovaného javu v regióne j a y predstavuje
celkový priemer sledovaného javu.
Veľkou výhodou Theilovho indexu je, že sa dá bezozvyšku rozložiť na
vnútroregionálnu zložku W (v našom prípade vnútroštátnu) a medziregionálnu zložku B (v
našom prípade medzištátnu). Takto upravený Theilov index vyzerá nasledovne:
y j   k n j y j k j nij y ij y ij 
 k nj yj

T =  ∑ . . ln  +  ∑ . .∑ . ln  = B + W
y   j =1 n y i =1 ni y i
y j 
 j =1 n y

[II.]

kde n ij vyjadruje správnu populačnú skupinu i-tej jednotky v regióne j a yij je hodnota
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sledovaného javu u i-tej jednotky v regióne j.
Vzhľadom na to, že výsledná hodnota celkovej nerovnomernosti Theilovho indexu je
pomerne ťažko interpretovateľná (pohybuje s a v intervale od 0 po ln n), tak tento ukazovateľ
doplníme GINIho koeficientom, ktorého výsledky sa pohybujú v intervale od 0 po 100.
Hodnota 0 predstavuje rovnomerné rozloženie a hodnota 100 predstavuje maximálnu
koncentráciu. Formulácia GINIho koeficientu je nasledovná:

G=


1 k k  ni n j
.∑∑  . . y i − y j .100
2 y i =1 j =1  n n


[III.]

kde ni a n j predstavuje správnu populačnú skupinu v regióne j a i, n predstavuje celkový
súčet všetkých n j , y j a yi je hodnota sledovaného javu v regióne j a i, y predstavuje
celkový priemer sledovaného javu.

Výsledky a diskusia
Geografickú

a štatistickú

dimenziu,

zatiaľ

priblíženú

len

po

teoretickej

a metodologickej stránke, teraz kvantifikujeme a zhodnotíme na príklade s reálnymi údajmi.

Obr. 1 Priestorová diferencovanosť a štatistická variabilita úhrnnej plodnosti

Prvým hodnoteným demografickým ukazovateľom je úhrnná plodnosť. Z obr. 1
vyplýva, že vnútroregionálna (vnútroštátna) zložka relatívnej regionálnej nerovnomernosti má
pomerne nízku hodnotu (14,66 %) a najväčšia geografická diferenciácia sa nachádza práve
medzi samotnými štátmi Európskej únie. Toto tvrdenie si možno vizuálne potvrdiť aj v mape,
kde môžeme vidieť, že vo väčšine štátov má prevahu kartogram práve jednej farby. V rámci
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hodnotenia štatistickej diferenciácie možno povedať nasledujúce skutočnosti. GINIho
koeficient v tomto prípade dosiahol najväčšiu variabilitu zo všetkých sledovaných
demografických ukazovateľov. Z grafu štatistickej distribúcie ako aj z koeficientu šikmosti
vyplýva, že hodnoty úhrnnej plodnosti sú viac koncentrované v nižších hodnotách ako je
priemer za celú EÚ. Ďalšou mierou variability je koeficient špicatosti, ktorého hodnoty nižšie
ako 0 naznačujú, že úhrnná plodnosť má pomerne veľké relatívne zastúpenie v hodnotách
vyšších a nižších od priemernej hodnoty (dvojvrcholové rozloženie možno vidieť aj
v histograme). To, že koeficient špicatosti na úrovni NUTS 0 dosahuje zápornejšie hodnoty
ako na úrovni NUTS II, tiež môže indikovať, že väčšia priestorová diferenciácia je práve
medzi samotnými štátmi EÚ.

Obr. 2 Priestorová diferencovanosť a štatistická variabilita priemerného veku

Druhým hodnoteným demografickým ukazovateľom je priemerný vek. Pri rozklade
Theilovho indexu na medziregionálnu a vnútroregionálnu diferencovanosť sme zistili, že obe
tieto zložky sú si prakticky rovné. Na základe tohto môžeme jednoducho konštatovať, že
celková nerovnomernosť priemerného veku pri analýze úrovne krajín NUTS II je z polovice
daná rozdielmi medzi krajinami ako takými a z druhej polovice rozdielmi medzi regiónmi
v rámci jednotlivých krajín. Hodnoty GINIho koeficientu naznačujú, že štatistická variabilita
daného demografického ukazovateľa je pomerne nízka. Toto nám z časti potvrdzuje aj
koeficient šikmosti, ktorého výsledky naznačujú, že v oboch skúmaných mierkach má
priemerný vek normálne rozdelenie. Koeficient špicatosti naznačuje, že na úrovni NUTS II sa
hodnoty skúmaného ukazovateľa koncentrujú okolo priemeru, a to len znižuje štatistickú
variabilitu.
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Obr. 3 Priestorová diferencovanosť a štatistická variabilita strednej dĺžky života

Posledným hodnoteným ukazovateľom je stredná dĺžka života. Dezagregovaný
Theilov index ako aj kartografické zobrazenie naznačujú, že najväčší podiel z celkovej
diferenciácie má práve medziregionálna (medzištátna) dimenzia, čo sme aj očakávali. GINIho
koeficient podobne ako v prípade priemerného veku dokazuje, že skúmaný ukazovateľ sa
vyznačuje pomerne malou variabilitou. Koeficient šikmosti u oboch sledovaných dimenziách
hovorí, že štatistické rozdelenie je zakrivené doprava od strednej hodnoty. Koeficient
špicatosti ukazuje, že sa jedná o špicatejšie ako normálne rozdelenie. U oboch týchto
koeficientov sa extrémnejšie hodnoty nachádzajú práve na medzištátnej úrovni, čo môže
naznačovať, že daná geografická diferenciácia bude tiež hlavne na úrovni NUTS 0.

Záver
Cieľom tohto príspevku bolo realizovať analýzu priestorovej diferenciácie vybraných
demografických javov v krajinách EÚ pomocou niektorých doposiaľ neaplikovaných
geografických metód. Na dosiahnutie tohto cieľa sme použili rôzne štatistické nástroje
merajúce celkovú ako aj dezagregovanú mieru geografickej nerovnomernosti. Hlavné závery
po zrealizovaní empirickej skúšky sú nasledovné:
Vybrané ukazovatele sa líšia z hľadiska podielu medziregionálnej (medzištátnej)
a vnútroregionálnej (vnútroštátnej) nerovnomernosti na ich celkovej diferenciácii. Tento fakt
súvisí s ich mierou komplexnosti a rezistenciou na faktory pôsobiace na národnej resp.
subnárodnej úrovni.
U úhrnnej plodnosti a strednej dĺžke života je vysoký podiel medziregionálnej
(medzištátnej)

zložky

spôsobený

dominantným

vplyvom

medzištátnych

rozdielov
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v populačných a sociálnych politikách jednotlivých štátov a v miestnej populačnej klíme.
Zjednodušene môžeme povedať, že hodnoty úhrnnej plodnosti a strednej dĺžky života sú
v podstatnej miere bližšie regiónom v rámci danej krajiny (než iným regiónom mimo danej
krajiny). Zároveň ale treba poznamenať, že zvýšené hodnoty GINIho koeficientu u úhrnnej
plodnosti indikujú, že daný demografický ukazovateľ dosahuje veľmi rozdielne hodnoty (v
porovnaní s ostanými ukazovateľmi), a práve na základe vysokých hodnôt medziregionálnej
(medzištátnej) zložky Theilovho indexu môžeme skonštatovať, že táto diferenciácia sa
nachádza hlavne medzi jednotlivými štátmi EÚ.
Nakoniec môžeme povedať, že priemerný vek, je oveľa viac, „odolný“ voči vonkajším
vplyvom a preto sa vyznačuje viac náhodným rozmiestnením v priestore.
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Urbánny vývoj funkčného mestského regiónu Michalovce v súčasnosti
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Abstrakt
Práca sa zaoberá urbánnym vývojom vo funkčnom mestskom regióne Michalovce z aspektu vývoja
redistribúcie obyvateľstva v posledných dvoch desaťročiach. Na jej základe región porovnáva s teóriou štádií
urbánneho vývoja mestských regiónov. Výskum urbánneho vývoja slovenských miest sa v súčasnej geografii
zameriava hlavne na najväčšie sídla v krajine. Tento príspevok tak poskytuje možnosť komparácie doterajších
výskumov s urbánnym vývojom regiónu stredne veľkého mesta navyše lokalizovaného v periférnej oblasti
východného Slovenska.

Kľúčové slová: funkčný mestský región; Michalovce; suburbanizácia; miera čistej migrácie
Úvod a formulácia cieľa
Urbánny vývoj bol na Slovensku dlhodobo poznamenaný obdobím socializmu. Až
v poprevratovom období, kedy vplyv centrálne riadenej socialistickej urbanizácie na vývoj
miest pominul, je možné sledovať prirodzený vývoj sídelnej štruktúry a redistribúcie
obyvateľstva v regióne, ktorý je vyjadrením potenciálu sídel. Cieľom tejto práce je zachytiť
zmeny migračných trendov mestského regiónu Michalovce.
Vzhľadom na cieľ práce sa za priestorovú jednotku javí najvhodnejšie pre výskum
použiť funkčné mestské regióny [1], ktoré boli vyčleňované na báze denných urbánnych
systémov sledujúcich dochádzkové toky za prácou v priestore. Takéto interakcie sa navyše do
veľkej miery zhodujú so sociálnymi väzbami obyvateľstva, teda vystihujú mestský región
komplexnejšie. Preto skúmanie takýchto regiónov má praktický význam nielen z hľadiska
sídelno-geografického. Navyše, jednou z vlastností takto vyčlenených regiónov, už vďaka
spôsobu regionalizácie, je vnútorná koherentnosť a relatívna uzavretosť navonok, čo tieto
regióny predurčuje pre výskum regionálnych urbánnych trendov.
V druhej polovici 20. storočia nastala výrazná zmena sídelných preferencií obyvateľov
ekonomicky najvyspelejších krajín, ktorá sa navonok prejavovala zvyšovaním intenzity
suburbanizácie v regiónoch najväčších miest. To bolo podnetom pre skupinu európskych
vedcov pre hlbší výskum migračných trendov. V 70. rokoch minulého storočia na
vzorke najväčších miest štrnástich, prevažne európskych krajín, sa predstavitelia rôznych
vedných odborov zamerali na vývoj redistribúcie obyvateľstva. Výsledkom bola formulácia
modelu štádií urbánneho vývoja Klaasenom a Scimemim [2]. Model pomenúva štyri fázy,
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u ktorých autori predpokladajú cyklický priebeh, a to: urbanizáciu, suburbanizáciu,
dezurbanizáciu a reurbanizáciu. Tieto fázy môžeme charakterizovať nasledujúco:
1. Štádium urbanizácie prebieha vtedy, keď región ako celok je prírastkový a jadro
regiónu zaznamenáva výraznejší rast ako zázemie, ktoré môže zaznamenávať aj
úbytky.
2. Štádium suburbanizácie prebieha, ak je región ako celok prírastkový a zázemie
regiónu zaznamenáva výraznejší rast ako jadro, ktoré môže zaznamenávať aj
úbytky.
3. Štádium dezurbanizácie prebieha, ak región ako celok je úbytkový a jadro regiónu
zaznamenáva výraznejší úbytok ako zázemie, pričom zázemie môže vykazovať aj
prírastky.
4. Štádium reurbanizácie prebieha, ak je región ako celok úbytkový a zázemie
regiónu vykazuje výraznejší úbytok ako jadro, ktoré môže zaznamenávať aj
prírastky. [3]
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Obr. 1 Model štádií urbánneho vývoja mestského regiónu

Autori tiež pozorovali, že tempo pohybu jednotlivých regiónov medzi štádiami
urbánneho vývoja priamo súvisí s ekonomickou situáciou v regióne, ako aj veľkosťou
centrálneho mesta. V prostredí vyššej ekonomickej úrovne s významnejším, väčším
centrálnym mestom sa progres polohy regiónu v rámci štádií prejaví skôr ako u menších,
menej rozvinutých, miest v periférnych regiónoch [4].
Materiál a metódy
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Funkčný mestský región Michalovce (ďalej FMR MI) obsahuje 109 obcí, z toho 3
majú štatút mesta, a to Michalovce (jadro mestského regiónu), Sobrance a Strážske.
Napriek tomu, že pôvodný model operuje s celkovým prírastkom v resp. úbytkom
obyvateľstva, v tejto práci využívame ročné miery čistej migrácie vyrátané ako podiel
migračného salda a stredného stavu obyvateľstva v jednotlivých obciach za obdobie od
1.1.1991 až do 31.12.2010, vyjadrované v promile. Migračný pohyb obyvateľstva totiž,
napriek určitej miere skreslenia, odzrkadľuje urbánny vývoj mestských regiónov pružnejšie
v porovnaní s prirodzeným pohybom obyvateľstva, ktorý má potenciál reflektovať
spoločenské, hospodárske či politické zmeny skôr z dlhodobého hľadiska a s odstupom času
[2]. Pre ilustráciu vývoja FMR MI v rámci modelu urbánneho vývoja boli využité päťročné
kĺzavé priemery mier čistej migrácie, ktoré sa vždy vzťahujú k prostrednému roku (miera
čistej migrácie je teda vyjadrená napr. pre rok 1993 ako priemer mier čistej migrácie v rokoch
1991-1995, ostatné analogicky). Takto je vývoj v rámci modelu zaznamenaný od roku 1993
do 2008. Údaje boli takto upravované kvôli zamedzeniu vplyvu náhodných výkyvov hodnôt
ročných mier čistej migrácie na priebeh urbánneho vývoja.
Potrebné dáta boli získané z každoročne vydávaných bilancií obyvateľstva SR zo
Štatistického úradu SR [5]. Toto relatívne dlhé obdobie bolo rozdelené na dve dekády,
v rámci ktorých, budeme vývoj regiónu ďalej charakterizovať.

Výsledky a diskusia
Región, ako celok, je v oboch sledovaných obdobiach mierne rastový s klesajúcou
mierou prírastku. V období 1991 až 2000 región rástol o 0,50 ‰, zatiaľ čo v nasledujúcom
období od 1.1.2000 do 31.12.2010 už priemerná ročná miera čistej migrácie dosiahla hodnotu
len 0,21 ‰. Samotné jadro regiónu, mesto Michalovce, sa v jednotlivých dekádach populačne
vyvíjalo odlišne. V prvom období si zachovalo kladnú hodnotu priemernej ročnej miery čistej
migrácie, a to 0,95 ‰. Avšak v nasledujúcom období, po doznení urbanizačných trendov
spred roku 1989 dochádza k pomerne výraznému relatívnemu úbytku na úrovni -3,53 ‰. Na
populačnom raste FMR sa podieľalo najmä zázemie, ktoré v oboch sledovaných obdobiach
dosiahlo kladné hodnoty priemerných čistých mier migrácie, a to 0,24 ‰ a 2,21 ‰.
V období od 1991 do 2010 v regióne s celkovým počtom 109 obcí dosiahlo zápornú
hodnotu priemernej ročnej miery čistej migrácie až 57 (52,3 %). V perióde 2000 až 2010 je
obcí s relatívnym úbytkom už len 30 (27,5 %), vrátane jadra. Po miernej centralizácii
obyvateľstva v prvom decéniu do jadrového mesta dochádza neskoršie k výraznejšiemu
migračnému prírastku obyvateľstva najmä v zázemí regiónu.
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Tab. 1 Priemerné hodnoty mier čistej migrácie komponentov FMR MI a celku v jednotlivých obdobiach
1991-2000
2001-2010
1991-2010
Jadro
0,95
-3,53
-2,52
Zázemie
0,24
2,21
2,48
spolu
0,50
0,21
0,71

Obr. 2 Vývoj hodnôt ročných mier čistej migrácie komponentov FMR MI a celku v rokoch 1991 až 2010

Tab. 2 Hodnoty ročných mier čistej migrácie komponentov FMR MI a celku v rokoch 1991 až 2010
Jadro FMR MI
Zázemie FMR MI
FMR MI
1991
8,02
-3,17
0,79
1992
8,37
-4,78
-0,11
1993
1,74
0,42
0,89
1994
4,31
-0,14
1,46
1995
-2,81
1,32
-0,17
1996
-0,24
0,11
-0,02
1997
-2,84
1,12
-0,32
1998
-2,25
2,49
0,77
1999
-0,94
1,52
0,62
2000
-3,14
3,44
1,05
2001
-2,68
0,89
-0,36
2002
-4,38
1,76
-0,38
2003
-1,18
0,90
0,17
2004
3,56
4,68
4,29
2005
-1,15
1,07
0,30
2006
-3,58
1,52
-0,26
2007
-6,50
-0,21
0,05
2008
-7,51
2,80
-0,78
2009
-6,31
3,65
0,22
2010
-5,61
1,25
-1,11

Prvé štyri roky sledovaného obdobia sa ešte nesú v znamení urbanizácie. Z obr. 2 je
však viditeľný zreteľný pokles hodnôt ročnej miery čistej migrácie v jadre, v roku 1994
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opätovný nárast. Ten pravdepodobne súvisí s otvorením elektrotechnického závodu
spoločnosti Siemens automotive koncom roka 1993, v ktorom bolo vytvorených niekoľko
stoviek pracovných miest. Hneď v nasledujúcich rokoch je viditeľný, až na malé výkyvy trend
migračného úbytku centrálneho mesta a pomerne výrazný prírastok v jeho zázemí. Ďalšími
rokmi vymykajúcimi sa z trendu sú roky 2003, 2004 a 2005, kedy sa podľa miery čistej
migrácie relatívny úbytok obyvateľstva v jadre znižuje, dokonca v roku 2004 jadro pomerne
prudko migračne rastie takmer až na úroveň rastu zázemia, ktoré nadobúda jednu z najvyšších
hodnôt rastu. Toto je spôsobené najmä zmenou v migrácii obyvateľstva, ktorá ukazuje najmä
v roku 2004 výrazne nižšie množstvo emigrantov z jadra ako v predchádzajúcich rokoch.
Predpokladáme, že táto zmena môže súvisieť s tvorbou nových pracovných miest pri vzniku
priemyselného parku v Michalovciach a rozšírením výroby v jednom z najväčších
elektrotechnických podnikov v meste, BSH Drivers and pumps. V nasledujúcich rokoch sa
však rozdiel medzi migračným úbytkom jadra a migračným prírastkom zázemia prehlbuje.
Obr. 3 Vývoj pozície FMR MI v štádiách urbánneho vývoja v období 1993-2008
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Záver
Región má v oboch obdobiach aktívne migračné saldo s narastajúcou tendenciou
decentralizácie až dekoncentrácie obyvateľstva. V druhej polovici skúmaného obdobia je
priestorový rozptyl imigrácie do zázemia o čosi rovnomernejší, pričom až 72 % obcí (52,3 %
v prvom období) zaznamenáva migračné prírastky.
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Na základe hodnôt miery čistej migrácie sa pozícia FMR MI v modeli štádií
urbánneho vývoja posunula zo štádia urbanizácie cez suburbanizáciu až do štádia
dezurbanizácie. V počiatočnom období doznieval najmä vplyv socialistickej urbanizácie
pretavujúci sa do procesu centralizácie obyvateľstva do jadrového mesta. V neskoršom
období však región vykazuje prevažne známky dezurbanizačného vývoja. Výraznejšia
dezurbanizácia, je doménou najmä posledných dvoch rokov hodnoteného obdobia, kedy
kladné hodnoty miery čistej migrácie u zázemia nedokázali kompenzovať negatívne migračné
pohyby jadra. Charakteristickým pre dezurbanizáciu je celkový migračný úbytok
obyvateľstva regiónu. Dekoncentrácia obyvateľstva je tu podmienená najmä vysokou mierou
nezamestnanosti a nízkymi mzdami, ktoré motivujú časť obyvateľstva k emigrácii do
hospodársky rozvinutejších regiónov na Slovensku alebo v zahraničí.

Poďakovanie
Moja vďaka na tomto mieste patrí Mgr. Ladislavovi Novotnému za cenné rady a
podnety.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Bezák A. (2000) Geographia Slovaca 15, p. 1

[2]

Klaasen L. H., Scimemi G. (1981) Theoretical issues in urban Dynamics. In: Dynamics
of Urban Development, Netherlands Economic Institute, Holandsko, p. 8

[3]

Suburbanizace.cz

[Citované:

15.

marec

2012]

<http://suburbanizace.cz/analyzy/Novotny,_L._%282011%29_Regiony_najvacsich_slo
venskych_miest_v_modeloch_urbanneho_vyvoja.pdf>
[4]

Van Den Berg L., Van Den Meer

J. (1981) Urban change in Netherlands. In:

Dynamics of Urban Develepment, Netherlands Economic Institute, Holandsko, p. 137
[5]

Štatistický

úrad

SR

[Citované:

15.

marec

2012]

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=6674>

1294

GEOGRAFIA
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Abstrakt
Priemysel vo všeobecnosti patrí na Slovensku medzi najdôležitejšie rozvojové faktory regiónov.
Cieľom príspevku je analýza a zhodnotenie priemyslu ako jedného z kľúčových faktorov, ktoré majú
determinujúci vplyv na regionálny rozvoj okresu Hlohovec s cieľom rastu jeho atraktivity a
konkurencieschopnosti. Predstavujeme objektivizovaný a sumarizovaný náhľad na zásadné oblasti priemyslu
ako aj možné alternatívy budúceho vývoja priemyslu okresu, ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj analyzovaného
územia.

Kľúčové slová: priemysel; regionálny rozvoj; okres Hlohovec
Úvod a formulácia cieľa
Pre Slovensko ako člena Európskej únie (ďalej EÚ) je veľmi dôležité, aby jednotlivé
regióny Slovenska boli dostatočne konkurencieschopné a hospodársky silné v porovnaní
s ostatnými ekonomicky rozvinutejšími regiónmi EÚ. Práve zabezpečenie rastu a rozvoja
regiónov predstavuje jednu z najdiskutovanejším tém v jednotlivých štátoch Európy ako aj
na pôde samotnej Európskej únie. Preto je dôležité zameriavať sa na podmienky, resp. faktory
podmieňujúce

všestranný

konkurencieschopnosti. V

rozvoj

regiónov,

zvyšovanie

jeho

atraktivity

a

príspevku sme sa zamerali na priemysel ako na jeden

z významných faktorov rozvoja regiónov na Slovensku.
Svoju pozornosť zameriame na priemysel, ktorý výraznou mierou determinuje
regionálny rozvoj okresu Hlohovec. Pôjde predovšetkým o vyhodnotenie faktorov,
podmieňujúcich rozvojové predpoklady priemyslu v okrese, s dôrazom na najvýznamnejšie
činitele z hľadiska ďalšieho rozvoja.
Materiál a metódy
Pri spracovaní tohto príspevku bola použitá kabinetná metóda, metóda analýzy
odborného textu a následne syntéza. Pre zreteľnejšiu prezentáciu výsledkov v čase a priestore
bola uplatnená štatistická metóda. Vychádzali sme hlavne z údajov o počte priemyselných
závodov okresu Hlohovec a ich hrubého obratu.
Zo štatistických údajov boli použité oficiálne štatistické dáta Štatistického úradu
Slovenskej republiky (ŠÚ SR), databázy RegDat (2012) na úrovni regiónov NUTS 4 (okresy).
Zdrojom dát boli i informácie získané prostredníctvom internetu a z komunikácie s inštitúciami
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(Mestský úrad Hlohovec, redakcia TRENDU - týždenník o hospodárstve a podnikaní). Práve
redakcia TRENDU nám poskytla veľmi cenné databázy o najväčších podnikoch na Slovensku.
Výsledky a diskusia
Ak si predstavíme základnú charakteristiku priemyslu v okrese Hlohovec, tak
najzávažnejším odvetvím hospodárstva okresu je výroba drôtov a iných hutníckych
druhov výrobkov, farmaceutický a chemický priemysel. Počet pracujúcich v priemysle1 bol
v okrese v roku 2009 – 8 466. V porovnaní s rokom 2001 (7 000) je to nárast pracujúcich o
20,9 % a to aj napriek hospodárskej kríze. Priemerná nominálna mesačná mzda v priemysle
dosiahla v okrese v roku 2010 - 898 EUR. Ide skoro o dvojnásobný rast (nárast o 89,9 %)
oproti roku 2001 (473 EUR). Počet zamestnancov v priemyselných podnikoch okresu v roku
2010 (4 650 zamestnancov) sa v porovnaní s rokom 2001 (5 150 zamestnancov) znížil o 11
%. Tento pokles zamestnanosti bol plne presunutý do zvýšenia zamestnanosti v terciárnom
sektore na celkovej zamestnanosti v okrese [1].
Hlavným prvkom regionálneho rozvoja v okrese Hlohovec je priemysel. Potenciál
priemyslu tkvie v niektorých podstatných faktoroch. Ako si neskôr povieme, kľúčovú úlohu
v rozvoji priemyslu ako hlavného determinantu regionálneho rozvoja v okrese zohráva
výstavba priemyselného parku Hlohovec – Horná Sihoť a dominantné postavenie spoločností
Zentiva a Bekaert, ktoré patria medzi vlajkové lode zamestnanosti v okrese.
Priemysel má rozhodujúci vplyv na rozvojové predpoklady okresu Hlohovec. Jeho
nosnou črtou je, že má koncentračnú schopnosť (kapitálu i práce) a podmieňuje koncentráciu
aj iných aktivít ako vybavenosti, vzdelávacích a správnych inštitúcií a podobne [2]. Firmy
v priemysle nie sú viazané na lokalitu (klimatické a prírodné podmienky) v takom zmysle ako
poľnohospodárstvo. Využívajú

iné lokalizačné faktory – dopravná infraštruktúra a

dostupnosť, zdroje pracovných síl, technické a technologické podmienky a i. Poskytujú širší
priestor pre diverzifikáciu výroby tovarov, ponuku práce a prinášajú aj vyšší ekonomický
efekt. Nie je preto náhodou, že v podmienkach SR má priemysel kľúčovú úlohu
v ekonomickom rozvoji regiónov [3].
Ako príklad môžeme spomenúť „hraničný“ priestor častí Šulekovo a Hlohovec, kde sa
nachádza najväčšia priemyselná zóna v okrese - Hlohovec – Horná Sihoť. Vznik a formovanie
tejto zóny bolo závislé na viacerých predpokladoch. Ide napr. o výbornú napojenosť na
diaľnicu D1, ktorá prechádza okresom a dostupnosť k okolitým hospodárskym centrám
Slovenska (Trnava, Nitra, Bratislava – dostupnosť do pol hodiny), o existenciu železničného
1

Pracujúci v hospodárstve SR podľa ekonomických činností k 31.12.
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uzla v Leopoldove, o lokalizáciu v katastri mesta Hlohovec ako prirodzeného centra osídlenia
s najväčším počtom obyvateľov v okrese, so širokou ponukou práce a pod.
Vzostup počtu priemyselných závodov ako aj hrubého obratu v celom okrese
jednoznačne ukazuje dôležitosť priemyslu a jeho rast ako celku (tab. 1).
Tab. 1 Počet priemyselných závodov okresu Hlohovec a ich hrubý obrat v rokoch 2003 – 2010
okres Hlohovec
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
hrubý obrat (tis. EUR) 289 179 309 430 353 987 416 444 475 821 544 361 542 633 866 444
počet priem. závodov
18
18
21
20
20
23
25
25
zdroj: [1]

Pre lepšie pochopenie účinku faktorov na rozvoj resp. stagnáciu rozvoja priemyslu
môžu pomôcť údaje o hrubom obrate priemyselných závodov v tab. 2.
Tab. 2 Medziročný nárast hrubého obratu (%) v priemyselných závodov okresu Hlohovec v rokoch 2003 – 2010
medziročný nárast (%) 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
hrubý obrat priemyslu
7
14,4
17,6
14,3
14,4
59,7
0,3
zdroj: [1]

Pokles hrubého obratu v roku 2009 oproti roku 2008 po piatich rokoch rastu bol
zapríčinený hospodárskou krízou. V dôsledku hospodárskej krízy ohlásilo viacero firiem
pokles svojej výroby, znížil sa hrubý obrat s následným prepúšťaním zamestnancov. Naopak
rast hrubého obratu v rokoch 2004 - 2008 nastal súbežne s výstavbou priemyselnej zóny
medzi Hlohovcom a mestskou časťou Šulekovo. Išlo o komplexný rozvoj výlučne
priemyselnej zóny a to aj vďaka príchodu priamych zahraničných investícií. Rast hrubého
obratu v roku 2010 bol rekordne vysoký (59,7 %), čo môže naznačovať ústup hospodárskej
krízy a rast hrubého obratu priemyslu aj v nasledujúcich rokoch [1].
V súlade s Kiseľákovou a Kiseľákom [4] možno konštatovať, že priemysel závisí
od zdravo a efektívne fungujúcich priemyselných závodov. Priemyselné parky majú
významný vplyv na zlepšovanie celkovej ekonomickej situácie, rozvoj regiónov a na
regionálnu konkurencieschopnosť. Medzi ďalšie hlavné argumenty budovania parkov patria
tieto skutočnosti:
 riešenie problému nezamestnanosti,
 zlepšenie ekonomickej situácie v regióne, akcelerácia rozvoja v regióne,
 zvyšovanie ekonomickej výkonnosti a regionálnej konkurencieschopnosti,
 využitie existujúcej pracovnej sily,
 reštrukturalizácia hospodárstva v regióne, oživenie podnikania,
 zvýšenie povedomia o meste, regióne, získanie nových obyvateľov,
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 využitie vhodnej dopravnej polohy mesta a dopravnej infraštruktúry,
 využitie geografického a prírodného potenciálu lokality pre investora.
Do už spomínanej priemyselnej zóny v Hlohovci sa etablovali doteraz štyri závody.
Prvým bola Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Vyrába automobilové komponenty
(subdodávateľ pre PSA Peugeot Citroën v Trnave). V súčasnej dobe rozširuje svoju výrobu
s čím sa spája aj výstavba nových priestorov. Po rozbehnutí ďalšej výroby bude zamestnávať
400 pracovných miest. Druhým závodom je Vetter Slovakia s.r.o. (sušenie a balenie ovocia
a orieškov) s 250 pracovnými miestami počas sezóny. Ďalšími sú producent dosiek a
plošných spojov do LCD televízorov JMT SK s.r.o. (subdodávateľ pre Samsung Voderady) so
400 pracovnými miestami a Transkam Slovakia s.r.o., orientovaný na logistiku, ktorý ponúka
70 pracovných miest. Medzi ostatných investorov, ktorí sa usadili v priemyselnou parku je
AKAtech Immobilien s.r.o. V priebehu roku 2012 začnú s výstavbou areálu na výrobu
elektromechanických komponentov a úpravu káblov pre lekársku techniku. Predpokladaný
počet vytvorených pracovných miest bude 40 až 50 [5].
Veľký potenciál na rozvoj priemyslu v okrese majú rovnako dve firmy s dlhoročnou
tradíciou v Hlohovci. Dominantné postavenie (podľa tržieb) v okrese mala medzinárodná
farmaceutická spoločnosť Zentiva, a.s., ktorá sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj
farmaceutických produktov. Túto dominanciu jej však v roku 2010 prebrala spoločnosť
Bekaert Hlohovec, a.s. zaoberajúca sa výrobou drôtených výrobkov (tab. 3 a 4).
Tab. 3 Najväčšie podniky v Hlohovci (v okrese Hlohovec) podľa tržieb v rokoch 2007 – 2008
2007
2008
Tržby
Zmena
Počet
Tržby
Zmena
Počet
Poradie
Poradie
podniku
(tis. eur)2 2007/2006 zamestn.3
v TOP 2004 (tis. eur) 2008/2007 zamestn. v TOP 200
Zentiva
174 860
2,4
1 088
183 018
4,7
1 018
65
67
Bekaert
157 706
10,2
1 380
180 205
14,3
74
69
zdroj: [6], [7]
Názov

Tab. 4 Najväčšie podniky v Hlohovci (v okrese Hlohovec) podľa tržieb v rokoch 2009 – 2010
Názov
2009
2010
Tržby
Zmena
Počet
Tržby
Zmena
Počet
Poradie
Poradie
podniku
(tis. eur) 2009/2008 zamestn.
v TOP 200 (tis. eur) 2010/2009 zamestn.
v TOP 200
Zentiva
174 862
-4,4
985
214 767
22,8
923
61
54
Bekaert
165 650
-8,1
1 359
221 579
33,8
1 488
66
51
zdroj: [6], [7]

Podľa počtu zamestnancov patrí Bekaertu prvé miesto v okrese. V roku 2010 tu bolo
dokonca zamestnaných 1 488 zamestnancov, čo je v pozorovanom období (2007 - 2010)
2

Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru
Vrátane pracovníkov, ktorí nie sú internými zamestnancami, ale spoločnosť ich najíma cez personálny lízing
4
Najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa celkových tržieb, resp. výnosov z bežnej činnosti za jednotlivé
roky
3
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najväčší počet. Nasvedčuje tomu aj fakt, že sa spoločnosť dostala v roku 2010 na 49. priečku5
najväčších zamestnávateľov na Slovensku6 [6].
Aj keď počet zamestnancov spoločnosti Zentiva bol v roku 2010 (925) nižší ako
v roku 2007 (1 088), počtom zamestnaných sa radí neohrozene na 2. miesto v okrese.
Zníženie je podľa spoločnosti Zentiva spôsobené prebiehajúcim kombinačným procesom
obchodnej zložky a súvisiacich podporných procesov a tiež realizovanými zmenami
týkajúcich sa zvyšovania efektívnosti procesov v industriálnej časti spoločnosti.
Výrazný rast hrubého obratu v priemysle okresu v rokoch 2004 – 2007 bol pozitívne
ovplyvnený aj príchodom zahraničných strategických investorov do Bekaertu a Zentivy v roku
2003. Od roku 2003 prebrala všetky práva, povinnosti a záväzky hlohoveckých spoločností
Drôtovňa Drôty, a.s. a Drôtovňa Kordy, a.s. firma Bekaert Hlohovec, a.s. Je súčasťou silnej
medzinárodnej skupiny so 130 ročnou históriou a sídlom v Belgicku, ktorá zamestnáva viac
ako 23 000 pracovníkov po celom svete. V roku 2003 investičné fondy Warburg Pincus LLC
vstúpili do majoritného balíka akcií spoločnosti Slovakofarma Hlohovec. Následne v auguste
2003 vznikla farmaceutická spoločnosť ZENTIVA spojením dvoch úspešných a najväčších
farmaceutických spoločností v Českej a Slovenskej republike, spoločností Léčiva
a Slovakofarma. V dôsledku toho sa meno spoločnosti zmenilo na Zentiva, a.s., Hlohovec [8].
Podľa najväčších podnikov v Trnavskom kraji sa Zentiva, a.s. umiestnila v roku
2010 na 6. mieste, čo je v porovnaní s rokom 2009 (7.) skok o jedno miesto. Bekaert
Hlohovec, a.s. skončil na 5. mieste. S rokom 2009 (8.) je to skok vpred až o 3 miesta, čím sa
mu podarilo predbehnúť aj Zentivu [6].
Trend rastu týchto firiem v rámci Slovenska môže byť dobrým predpokladom pre
regionálny rozvoj okresu do budúcna. Treba len veriť, že im tento rast vydrží a aj
novo-etablované firmy v priemyselnej zóne budú napomáhať k rozvoju celej oblasti.
Dobrou správou pre rozvojové možnosti vymedzeného územia môžu byť už
v súčasnosti existujúce plány priemyselného parku Madunice - Veľké Kostoľany a Leopoldov
– Červeník – Madunice, čo predstavuje približne 20% výmery všetkých priemyselných
parkov v Trnavskom kraji [9].
Zatiaľ je to iba myšlienka, ktorá má byt realizovaná v rámci projektu Vážskej vodnej
cesty. Ale už dnes sú oba vo fáze schvaľovania a posudzovania vplyvu na životné prostredie.
Po zrealizovaný projektu a naň nadväzujúcich priemyselných parkov tu bude opätovná
možnosť akcelerácie ekonomického rastu okresu Hlohovec.
5
6

Ide o údaj podľa priemerného počtu zamestnaných v podnikoch SR, nie podľa tržieb
Z nefinančných podnikov
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Záver
Priemysel sa výrazným spôsobom, prostredníctvom podnikov a priemyselných parkov,
podieľa na regionálnom rozvoji a zvyšuje konkurencieschopnosť okresu. Na spoločnostiach
sídliacich v okrese vidno širokú diverzifikáciu výroby tovarov a ponuku práce. Priemyselné
závody vytvárajú neustále nové pracovné miesta. Snažia sa zefektívňovať svoju výrobu,
zvyšujú svoje zisky a zabezpečujú obyvateľom nielen okresu Hlohovec, ale aj širšiemu okoliu
nové pracovné príležitosti. Spomínané prvky sú hlavnou podmienkou regionálneho rozvoja
a uspokojenia pracovných potrieb obyvateľstva, čo následné má za následok zvýšenie
spokojnosti a životnej úrovne u občanov okresu. Priemysel musíme preto jednoznačne
považovať za hlavný determinant hospodárskeho rastu nielen okresu Hlohovca ale aj
ostatných regiónov Slovenska.
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Výškový prírastok buka a javora v závislosti od množstva dopadajúceho
svetla v pralese Badín
Mária Havašová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; maria.havasova@gmail.com

Abstrakt
Vypracovaná štúdia sa venuje závislosti výškového prírastku prirodzeného zmladenia buka a javora
v pralese Badín. Vo vybraných porastových medzerách boli zvolené 2 tranzekty o šírke 1m orientované smerom
Východ - Západ, Sever - Juh, prechádzajúce cez stred medzery. Na nich boli zmerané výšky jedincov buka
a javora, ako aj výška ich ročného prírastku (za rok 2010). Tieto údaje boli následne transformované na hodnoty
redukovaného výškového prírastku. Množstvo dopadajúceho žiarenia bolo merané pomocou hemisférických
fotografií, pričom sme stanovili hodnoty priameho (DSF) a nepriameho slnečného žiarenia (ISF). Celkovo sa
preukázal negatívny vplyv priameho slnečného žiarenia na výškový rast buka. Pre výškový rast javora sa
nepreukázal významný vplyv rôznych hodnôt ISF ani DFS, rovnako ani orientácie tranzektu. Buk dosahoval
vyššie prírastky ako javor. Celkovo boli dosahované vyššie prírastky drevín na severnej strane medzery.

Kľúčové slová: prales; hemisférické fotografie; výškový prírastok

Úvod a formulácia cieľa
Prales je človekom neovplyvnený pôvodný (prírodný) les, ktorý v danej oblasti podľa
druhového zloženia predstavuje posledný článok fylogenezického vývoja lesa. Predstavuje
nenarušený vrcholový - klimaxový les ako krajnú, najviac zachovanú formu prírodného
lesa [1]. V klimaxovom lese je obnova drevín zabezpečená disturbančnými procesmi rôzneho
rozsahu. Odumretím stromov z hornej vrstvy, tzv. „gapmakerov“ vznikajú porastové
medzery, na ktoré je viazaná rozvíjajúca sa prirodzená obnova. Tento jav nazývame
dynamikou porastových medzier, tzv. „gap dynamics“ [2]. Horná vrstva pralesa je definovaná
ako rastový priestor pralesa nad 2/3 hodnoty hornej výšky. Pre prales Badín boli stanovené
hodnoty 43 m pre hornú výšku, horná vrstva sa nachádza od výšky 28 m [3].
V okamihu, keď odumrie strom z hornej vrstvy (spadne alebo ostane stáť), preruší sa
korunový zapoj a do porastu prenikne viac svetla, ktoré okamžite mení mikroklímu daného
miesta. Vyklíčenie semenáčikov pravdepodobne nezávisí na relatívnom osvetlení, no ich
prežitie do ďalšieho vegetačného obdobia od neho závisí vo veľkej miere. Vyšší počet
semenáčikov (seedling bank) sa nachádza na mieste s množstvom 9–15% priameho slnečného
žiarenia, na miestach s relatívnym osvetlením o hodnote 4% bola ich zásoba nestala, a pri
hodnote 3% priameho slnečného žiarenia sa ani nevytvorila [4]. Semenáčiky klimaxových
drevín sú schopné viacero rokov čakať v podraste a pomaly prirastať. Pokiaľ sa k nim v tomto
momente dostane vyšší prísun svetla, ich výškový i hrúbkový prírastok začne rovnomerne
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stúpať [5]. Dôležitosť dostupnosti väčšieho množstva svetla rastie s vekom jedincov.
Výškový prírastok jedincov je ovplyvnený viacerými faktormi pričom na základe zistení
predpokladáme, že dostupnosť difúzneho svetla je v tomto smere významnejšia [6].
V porastových medzerách vplyvom väčšieho množstva svetla je vyššia hustota prirodzeného
zmladenia v tzv. „regeneračnom kuželi“ (regeneration cone) t.j. najvyššie zmladenie je
situované v severnej a centrálnej časti medzery. Najvyššie ročné prírastky boli v častiach
medzier s vyšším množstvom rozptýleného a nižším množstvom priameho slnečného
žiarenia, teda na severnej viac ako na južnej strane medzery a na západnej viac ako na
východnej [7].
V práci budeme rozlišovať priame a difúzne (rozptýlené) žiarenie. Pre analýzu
svetelných podmienok v poraste alebo aj mimo neho sú v súčasnosti často používané
hemisférické fotografie, s uhlom nad 180° Tieto poskytujú údaje o množstve dopadajúceho
priameho Direct site factor (DSF) aj nepriameho žiarenia Indirect site factors (ISF). Obe
hodnoty sú definované ako podiel priameho resp. difúzneho (nepriameho) žiarenia
zachyteného pod zaclonenou plochou a nad zaclonenou plochou [8].
Cieľom práce je analýza vzťahu medzi výškovým prírastkom buka a jedle za rok 2010
vo

vzťahu

k priamemu

a nepriamemu

slnečnému

žiareniu

stanovenému

pomocou hemisférických fotografií.

Materiál a metódy
Badínsky prales s rozlohou asi 30ha a s ochranným pásmom o rozlohe 123 ha sa
nachádza v Kremnických vrchoch (48°41’N, 19°03’E), v Banskobystrickom kraji. Priemerná
nadmorská výška je 690 až 875 m n. m. Je budovaný sopečnými horninami ako sú tufy
a aglomeráty pyroxenických andezitov, pôdny kryt tvoria prevažne kyslé kambizeme
Priemerné ročné teploty sú približne 5,3 až 5,8 °C, a ročným úhrnom zrážok 850-890 mm.
Vegetačné obdobie trvá 120-140 dní, snežná pokrývka je prítomná približne 140-150 dní [3].
Územie je odvodňované Badínskym potokom patriacim do povodia Hrona K hlavným
zastúpeným drevinám patria buk lesný Fagus sylvatica, L. s podielom 85 až 88 % a jedľa
biela Abies alba, Mill., ktorá však tvorí len približne 10 % z celkovej zásoby.
Celkovo bolo identifikovaných 5 porastových medzier, v ktorých sa zároveň vyskytuje
prirodzená obnova. Sú tvorené rovnakou materskou horninou, z pôdneho typu ich tvoria
kambizeme, s rovnakou expozíciou (severovýchod) a sklonom. Z dôvodu pomerne malej
rozlohy pralesa (30 ha) na celom území predpokladáme rovnaký vplyv raticovej zveri.
Vybrané medzery boli pomerne malého rozsahu, tvorené 1-3 odumretými stojacimi aj
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ležiacimi stromami. V každej rozšírenej medzere sme stabilizovali a kolíkmi vyznačili 2
tranzekty široké 1 m ktoré prechádzajú stredom medzery definovanej „gapmakerom“, teda
pozostatkom pňa mŕtveho stromu. Tieto tranzekty sú vedené v dvoch smeroch: sever - juh,
východ – západ (ďalej označované S-J, V-Z). Sú rozdelené na štvorce o veľkosti 1m², ďalej
nazývané mikroplôšky. Na každej mikroplôške sme zmerali výškový prírastok za rok 2010 na
všetkých jedincoch Buka a Javora, ktorých priemer nepresahoval 2 cm vo výške 1,3 m a ich
výšku. Pre zníženie vplyvu výšky jedinca na veľkosť jeho výškového prírastku sme použili
prepočet na redukovaný výškový prírastok podľa Lüschera, 1990 upravený In: [9], podľa
vzorca [I.], kde ihR je redukovaný výškový prírastok (cm), a, b sú parametre regresnej rovnice,
h je výška jedinca (h2011 – i2010), a i výškový prírastok za rok 2010.

[I.]

Hemisférické fotografie sú fotografie vyhotovené s použitím objektívu „rybie oko“
(fisheye). Použitý bol fotografický prístroj NIKON COOLPIX P5000, následné analýzy boli
vyhodnocované programom WinScanopy 2006 (Régent Instruments Inc.). Pre každú medzeru
bolo celkovo vyhodnotených päť fotografií, umiestených v strede medzery a v priesečníkoch
medzi rozšírenou medzerou a tranzektmi v smeroch S-J, V-Z, vo výške 1,3m. Následne boli
získané hodnoty pre jednotlivé body lineárne prepočítané na hodnoty priameho a difúzneho
žiarenia pre každú mikroplôšku a priradené k jednotlivým výškovým prírastkom zisteným na
týchto tranzektoch.

Obr. 1 Mikrostanovištia A, B, C, D jednotlivých
drevín na základe mediánov hodnôt ISF a DSF

Obr. 2 Príslušnosť mikroplôšky k orientácii časti
tranzektu, pričom S – sever, J – juh, V – východ,
Z - západ

Výsledky boli predbežne spracované metódou lineárnej regresie. Analýza variancie
bola použitá pre podrobnejšie preskúmanie vplyvu veľkosti dopadajúceho žiarenia. Pre
priame a nepriame slnečné žiarenie boli stanovené hodnoty mediánov pre každú drevinu.
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Pomocou nich sme prírastky rozdelili do 4 intervalov - mikrostanovíšť, tieto sme následne
medzi sebou porovnávali [7]. Schematické znázornenie jednotlivých mikrostanovíšť ABCD
spolu s uvedenými mediánmi pre každú drevinu je uvedený na Obr. 1. Rovnako sme pomocou
analýzy variancie vyhodnocovali vzťah veľkosti výškového prírastku a orientácie časti
tranzektu v medzere (Obr. 2).

Výsledky a diskusia
Závislosť výškového prírastku a množstva dopadajúceho svetla
Medzi skúmanými premennými - priamou a nepriamou zložkou slnečného žiarenia
a výškovým prírastkom buka a javora v rámci jedného roka pravdepodobne existuje
u obidvoch drevín závislosť, ktorá je však veľmi slabá. Štatisticky významnými (p<0,05) sa
prejavila iba slabá závislosť medzi priamym slnečným žiarením a prírastkom buka, podľa
sklonu regresnej krivky však zároveň môžeme predpokladať skôr negatívne pôsobenie
vyšších hodnôt DSF na výškový rast buka. Štatisticky významná (p<0,05) je rovnako
závislosť medzi nepriamym slnečným žiarením a výškovým prírastkom javora. Regresná
krivka má stúpajúci charakter, čo indikuje pozitívny vplyv vyššieho úhrnu difúzneho žiarenia
na výškový rast javora.
Vplyv svetla na výškový prírastok v závislosti od mikrostanovišťa
Analýza variancie ANOVA (Obr. 3) potvrdila štatisticky významný (p<0,05) vplyv
faktorov mikrostanovište a drevina na výškový prírastok. Pre obidve dreviny sú vyššie
prírastky na mikrostanovišti A kde dosahujú priemernú hodnotu výškového prírastku
11,2±4,8 cm. Mikrostanovištia B, C, D dosahujú priemerný prírastok 7,2±3,2 cm. Podľa
výsledkov Tukeyho post-hoc testu prírastky javora tvoria jednu homogénnu skupinu (v grafe
označenie „1“) a teda sa tu neprejavujú rôzne pôsobenie intenzity ISF a DSF. Prírastky buka
sa od množstva svetla líšia a vytvárajú celkovo 3 homogénne skupiny. Najvyššie prírastky
(priemer 16,6±5,2cm) sú dosahované v mikrostanovišti A (4), s vysokým množstvom
dopadajúceho nepriameho a nízkym množstvom priameho žiarenia. V 2. skupine (homogenita
medzi B a D) sa pravdepodobne prejavuje vplyv priameho slnečného svetla s veľkosťou nad
6,249%. Buky tu dosahujú najnižšie výškové prírastky (B: 7,9±3,6cm, D: 9,2±3,5 cm), z čoho
môžeme dedukovať negatívny vplyv vyššej intenzity priameho slnečného žiarenia. Na
základe týchto poznatkov môžeme konštatovať pozitívny vplyv pôsobenia nepriameho
slnečného žiarenia na výškový rast buka, zároveň negatívny účinok vyššieho množstva
priameho slnečného žiarenia. Celkovo dosahuje buk vyššie prírastky ako javor.
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Obr. 3 1-faktorová analýza variancie (závislá premenná: redukovaný výškový prírastok, faktor: mikrostanovište)

Vzťah medzi výškovým prírastkom a orientáciou tranzektu
Analýza variancie ANOVA preukázala signifikantné rozdiely hodnôt výšky prírastkov
v závislosti od orientácie časti tranzektu, rovnako sa preukázali rozdielne hodnoty výškového
prírastku pre buk aj pre javor (p<0,05). Pre javor Tukeyho post-hoc test (Tab. 1) nepreukázal
rozdiel vo veľkosti výškového prírastku v závislosti od orientácie tranzektu. Pre buk boli
vyznačené 2 homogénne skupiny. Druhú (2) tvoria prírastky na juhu, západe a východe.
Dosahujú priemernú veľkosť 8,9 cm (východ), 10,9 cm (západ) a 11,5 cm na juhu. Výškové
prírastky na juhu a na severe tvoria ďalšiu homogénnu skupinu (3) s prírastkom až 13 cm na
severe. Pre hodnoty oboch drevín, Tukeyho post-hoc test preukázal vyššie hodnoty prírastku
na severnej časti medzery.
Tab. 1 Tukeyho post-hoc test pre výškové prírastky drevín v závislosti od orientácie tranzektu

8

druh
acer

Orientácia
Východ

ihR priemer
4.19687

1
****

7

acer

Západ

4.47862

****

6

acer

Juh

5.47651

****
****

2

5

acer

Sever

6.14615

4

fagus

Východ

8.95024

****

3

fagus

Západ

10.82552

****

2

fagus

Juh

11.57976

****

1

fagus

Sever

13.60362

3

****
****
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Tab. 2 Tukeyho post-hoc test pre výškové prírastky oboch drevín v závislosti od orientácie tranzektu

4

orientácia
Východ

ihR priemer
7.177799

1
****

3

Západ

7.965927

****

2

Juh

8.004117

****

1

Sever

9.874888

2

****

Záver
Slabú závislosť medzi výškovým prírastkom a dostupným žiarením môžeme vysvetliť
vplyvom ďalších faktorov na rast zmladenia, pričom sa svetlo nejaví ako determinujúce.
Zároveň sme potvrdili výskyt regeneračného kužeľa v severnej časti medzery [7]. Vplyv
negatívneho množstva priameho slnečného žiarenia na výškový rast buka navrhujeme skúmať
v ďalších štúdiách, nakoľko je buk našou najviac zastúpenou drevinou.
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Odtokový potenciál geokomplexov v povodiach tokov Nízkych Beskýd
Martin Koli
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; koli@fns.uniba.sk

Abstrakt
Malomierkové modelovanie či hodnotenie povodní naberá na význame a rastie tlak verejnosti na rýchle
a relatívne presné spracovanie problematiky. Nutná aproximácia si vyberá daň na presnosti a preto sa odborníci
zameriavajú aj na alternatívne spôsoby hodnotenia. Vychádzajúc z prác Katedry fyzickej geografie, PRIF UK
v Bratislave sme upravili a rozvinuli metodiku a aplikovali ju na územie povodí tokov Nízkych Beskýd a okolia.
Prezentovaný príspevok sa snaží o evaluáciu miery odtokového potenciálu geokomplexov pre odtok
relevantných zložiek krajiny. Potenciál je rozdelený do 5 kategórii. Hodnotenie je postavené na zohľadnení
rýchlosti prúdenia vody a retenčných schopnostiach krajiny reprezentovanými práve geokomplexami.
Hodnotenie je založené na bleskových povodniach typických pre vybrané územie.

Kľúčové slová: bleskové povodne, odtokový potenciál, geokomplex, krajinná pokrývka

Úvod a formulácia cieľa
Štúdiom príčin vzniku, rozsahu a frekvencie povodní sa venuje rôznymi metódami
nespočetná skupina odborníkov. Veľmi zjednodušene ich môžeme rozdeliť do niekoľkých
skupín. Rozsahom povodní, hĺbkou, prípadne zasiahnutými obyvateľmi či objektmi sa
zaoberajú spracovatelia máp povodňového ohrozenia (hrozby) a rizika [1, 2]. Druhá skupina
[3] sa zaoberá „povodňovým cyklom komplexnejšie“ na základe štúdia zrážkovo-odtokových
procesov v povodí. Jedným z ich cieľov je zistiť množstvo vody, ktorá dopadne na povrch
krajiny a transformuje sa do podoby odtoku. Porovnávaním vlastností krajiny s výskytom,
resp. nakladaním vlastností krajiny na seba sa snaží stanoviť tretia skupina [4, 5, 6] oblasti
s možným výskytom povodní. V tomto prípade sa štatistickým skúmaním korelácií medzi
výskytom určitých krajinných typov, alebo typov zložiek krajiny povodní určí závislosť. Na
základe tejto informácie sú zistenia použité na iné územia podobného charakteru a tie sú
označené za potenciálne ohrozené.
Niekedy sa princípy kombinujú pre dosiahnutie lepších výsledkov ako v prípade práce
[7]. Autori použili meteorologické radarové snímky na určenie množstva zrážok pre
zrážkovo-odtokové

modelovanie.

Výsledky

modelovania

použili

ako

vstup

do

hydrodynamického modelovania, aby zistili rozsah záplavy spôsobenej modelovanými
zrážkovo-odtokovými javmi.
V úvode príspevku sa zámerne snažíme vyhýbať používaniu výrazov hrozba, riziko či
ohrozenie, keďže vysvetlenie týchto pojmov je často rôzne interpretované a našu prácu
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nechceme zaradzovať ani k jednej z evaluacií. Zároveň chceme týmto predísť určitým
dezinterpretáciám, ktoré sú veľmi časté a máme s nimi aj osobné skúsenosti. Našou prácou sa
mierne odkláňame od týchto pojmov. Za cieľ sme si stanovili určiť aké geokomplexy
spôsobujú vyšší podiel odtekajúcej vody z teoretickej zrážky a tak prispievajú k akumulácii
odtoku charakteru povodne, resp. aký odtokový potenciál im prisúdi prevzatá, použitá a pre
naše potreby upravená metodika. Cieľ môže zdanlivo vyzerať jednoducho, pretože aj laikovi
sú extrémy jasné. V prípade zalesneného územia na území s nízkym sklonom a dobre
priepustným podložím bude odtokový potenciál najnižší a v prípade ornej pôdy na príkrom
svahu so slabo priepustnými pôdami zdanlivo najvyšší. Prvý prípad, les, má tak až retenčné
účinky, kým druhý, orná pôda, výrazne prispieva k povrchovému odtoku a koncentrácii vody
do povodňovej vlny. Nie je však úplne jasné ako sa budú javiť rôzne kombinácie zložiek
krajiny v rámci intervalu popísaných extrémnych geokomplexov. Na margo krajných
geokomplexov ešte dodáme, že za geokomplex s ešte vyšším odtokovým potenciálom
môžeme považovať horské oblasti bez pôdneho a vegetačného krytu. Táto kombinácia sa však
v našom území nevyskytuje, navyše sa v blízkosti takých geokomplexov nachádzajú ľudské
sídla len zriedkavo. Takýmto spôsobom sa chceme dopracovať k hodnoteniu akéhokoľvek
územia len za pomoci naloženia relevantných analytických máp, vzhľadom na to, že už
poznáme potenciál komplexov vzniknutých naložením ich hraníc.
Hodnotením územím je oblasť Nízkych Beskýd, povodia riek Topľa, Ondava
a Laborec s flyšovým podložím pred vstupom riek na Východoslovenskú nížinu. Podrobná
fyzickogeografická analýza krajiny tieto oblasti je v našej predchádzajúcej práci [6].

Metodika hodnotenia
V príspevku

pri

hodnotení

odtokového

potenciálu

geokomplexov

staviame

na metodike Povodňového potenciálu na území Slovenska. Vytvorená bola kolektívom na
katedre fyzickej geografie a geoekológie, postupne rozpracovaná v rokoch 2003 a 2004 a
v roku 2005 publikovaná aj ako monografia [5]. Zatiaľ jediné známe použitie metodiky je
naša diplomová práca z roku 2010 [6], ktorá pôvodnú metodiku modifikuje k spresneniu
pracovného postupu s použitím presnejších podkladov väčšej mierky. Pre obmedzený priestor
sa venujeme a nižšie popisujeme len kľúčové prvky metodiky dôležité z hľadiska tohto
príspevku.
Odtokový a povodňový potenciál pre účely príspevku považujeme za synonymá, resp.
vysoký odtokový potenciál je povodňovým a veľmi nízky povodňový potenciál majú územia
s veľmi nízkym odtokovým potenciálom. V zmysle prechádzajúcich prác vnímame
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povodňový potenciál ako: „celkovú možnosť, schopnosť, spôsobilosť krajiny vytvoriť
extrémny odtok charakteru povodne“. Popísaný je relatívne, mierou potenciálu ako veľmi
nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký potenciál. Geokomplexom chápeme: „súbor
prvkov krajinnej sféry a ich vzájomných vzťahov každý s každým [8].“
Hodnotenie potenciálu pozostáva v príspevku z morfometrického potenciálu a z jeho
komplexnejšej modifikácie, parciálne syntetického geoekologického potenciálu. Hodnotenie
pomocou morfometrického potenciálu vysvetľujeme len preto, že z neho vychádza parciálne
syntetický geoekologický potenciál. Morfometrický potenciál vyjadruje schopnosť krajiny
zrýchliť a koncentrovať odtekajúcu vodu. Bol vypočítaný ako súčin rýchlosti odtekajúcej
vody a hodnoty horizontálnej členitosti, vyjadrujúcej pomer sumy dĺžky údolníc vzhľadom na
veľkosť elementárnej plochy hodnotenia. Pre stanovenie potenciálov požívame iba
morfologicko-morfometrické typy reliéfu [9]. Tieto používame aj vzhľadom na to, že je to
jedna

z analytických

vrstiev.

Výskyt

geokomplexov

v súvislosti

s morfometrickým

potenciálom nevysvetľujeme, je však popísaný v našej práci [6]. Parciálne syntetický
geoekologický potenciál zohľadňuje už aj schopnosť krajiny transformovať zrážkovú vodu na
povrchový odtok. Hodnota potenciálu je súčinom morfometrického potenciálu a odtokového
koeficientu podľa metodiky Soil Conservation Service Curve Number [3], ktorý vyjadruje
pomer výšky odtoku k výške prívalového dažďa. Obe potenciály boli spracovávané v gridovej
podobe. Rastre s hodnotami boli metódou kvantilov rozdelené na 5, vyššie spomenutých
intervalov.
Pre našu úlohu nám bol Katedrou vodného hospodárstva krajiny Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave poskytnutý digitálny model reliéfu (ďalej DMR) s rozlíšením 20 x 20
metrov. Zároveň nám poskytli modelom Frier vypočítaný grid rýchlostí povrchového odtoku
vody. V modeli uvažujeme s teoretickým úhrnom zrážok 100 mm za 24 hodín. Hodnota
predstavuje reálne sa vyskytujúci úhrn zrážok sa Slovensku, pričom takto vysoká hodnota
„zaručuje“, že povodie akumuluje odtok charakteru povodne. Použitá mapa pôdnych zrnitostí
pochádza z Atlasu krajiny [10] a krajinnú pokrývku [11] aktualizovanú k roku 2006 nám
poskytla Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica.
Geokomplexy vznikli naložením vrstiev krajinnej pokrývky, pôdnej zrnitosti
a morfologicko-morfometrických typov reliéfu. Z poskytnutého DMR bol odvodený grid
sklonov. Sklon reliéfu geokomplexov bol v ArcGISe stanovený ako priemerná hodnota
buniek gridu. Vytvorené geokomplexy boli označené 4-poľovým kódom x-xxx-x-x. Prvá
číslica označovala generalizovaný typ reliéfu: 1. rovina, 2. pahorkatina, 3. vrchovina a 4.
nižšia hornatina. Druhé pole označovalo krajinnú pokrývku na tretej hierarchickej úrovni
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podľa metodiky CORINE Land Cover. Tretie pole označovalo zrnitosť pôdy: 1. hlinitopiesočnatá, 2. piesočnato-hlinitá, 3. hlinitá, 4. ílovito-hlinitá a 5. ílovitá. Štvrté pole
obsahovalo kódy kategórie sklonu: 1. 0° až 1°, 2. 1° až 3°, 3. 3° až 7°, 4. 7° až 12°, 5. 12° až
17°, 6. 17° až 25° a 7. viac ako 25°.
Potenciál

ku

geokomplexom

bol

priradený

z gridov

potenciálov.

Keďže

predpokladáme relatívnu homogénnosť vlastností v rámci geokomplexov, ktorá by sa mala
prejaviť aj v miere potenciálu, potenciál bol stanovený ako priemer gridových buniek.
Do sumárnej tabuľky [6] boli uvedené oba potenciály, najnižší, najvyšší, dominantný ako aj
podiel na ploche, akým sa dá potenciál geokomplexu hodnotiť/vysvetliť.

Výsledky a diskusia
Vzájomným naložením analytických máp vzniklo 7780 geokomplexov. Po vynechaní
komplexov s vodnými tokmi a vodnými plochami ich ostalo 7710, ktoré sme rozdelili do 463
geotypov. Pre obmedzený priestor sumarizuje len časť výsledkov do tab.1, v ktorej uvádzame
len geokomplexy s podielom vyšším ako 0,75 % plochy, celý výpis je v prílohe práce [6].
Geokomplexy s veľmi nízkym potenciálom zaberajú až 57 % územia. Spoločným
menovateľom je les. Až 17 % územia zaberajú komplexy s listnatým lesom na hlinitých
pôdach vo vrchovine s priemerným sklonom 12° až 17°. Až 9 % zaberajú obdobné komplexy,
ale s ílovito-hlinitými pôdami. Výstižnosť týchto geokomplexov vo vzťahu k potenciálu je
skoro 100 %. Geokomplexy s nízkym potenciálom zaberajú 8% územia. Krajinnú pokrývku
tu tvoria trávnaté porasty a lesy. Zrnitosť pôdy je rôzna, podobne aj reliéf. V kategórii
stredného potenciálu sa už objavujú typy krajinnej pokrývky s nižšou retenčnou schopnosťou.
Tieto geokomplexy pokrývajú 10,6 % územia. Typické sú geokomplexy s nezavlažovanou
ornou pôdou a nízkym sklonom 0° až 3°. Významne sa tu vyskytujú aj geokomplexy s lúkami
a pasienkami so sklonom viac ako 3°. Pre územia s vysokým potenciálom je typické
zastúpenie geokomplexov s nezavlažovanou ornou pôdou a nesúvislosť sídelnou zástavbou.
Sklon je väčšinou vyšší ako 7° a pôdy a reliéf sú rôznorodé. Geoekomplexy s veľmi vysokým
potenciálom obsahujú dominantne sídelnú zástavbu a ornú pôdu s vyšším sklonom. Z typov
reliéfu sa logicky nevyskytuje nižšia hornatina. Väčšinou však ležia na pahorkatine. Zaberajú
spolu vyše 3%. Do opisu potenciálov pomocou geokomplexov sme zaradili len tie, ktorých
výstižnosť bola minimálne 80 %. Preto súčet podielov nie je 100 %. Zvyšok tvoria komplexy
na rozhraní intervalov potenciálov.
Tradičný problém metódy nakladania máp je zhoda ich hraníc a vznik tenkých,
zanedbateľných polygónov, spôsobených rôznymi mierkami podkladových, prístup rôznych
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autorov, voľbou kartografického zobrazenia a pod. Čiastočne sme ošetrili hranice pravidlom
pre generalizáciu hrán vzdialených menej ako 20 metrov. Manuálne sme takýto vysoký počet
geokomplexov neriešili s vedomím, že ich podiely budú zanedbateľné. Rovnako sme
zanedbali aj výskyt logicky nemožných komplexov, napríklad rovina s 25° priemerným
sklonom.

Tab. 1 Geoekologický potenciál geokomplexov pre vznik lokálnych povodní [6]

KÓD

PLOCHA

POČET

MIN GP

MAX GP

NAJVIAC

NAJVIAC P

PODIEL

331135

536766646

204

1

3

1

100%

17,14%

331145

297067133

149

1

2

1

100%

9,49%

331134

145260454

140

1

3

1

100%

4,64%

221133

121593947

142

3

5

4

99,6%

3,88%

331144

114445049

91

1

2

1

100%

3,66%

221134

87094171

146

2

5

4

97,5%

2,78%

324334

85134691

258

2

4

3

80,2%

2,72%

321134

85021839

256

1

5

4

95,2%

2,72%

224334

62077839

181

3

5

3,(4)

75,7% (24,1%)

1,98%

221143

58698365

103

2

4

4

94,7%

1,87%

323134

55597487

182

2

2

2

100%

1,78%

231134

52537346

170

1

2

1

100%

1,60%

231135

46821079

119

1

2

1

100%

1,50%

331334

45241123

110

1

2

1

100%

1,44%

223134

44784288

123

1

3

2

100%

1,43%

331345

44639266

93

1

2

1

100%

1,43%

321133

42147239

110

2

5

4

98,5%

1,35%

331344

41796732

87

1

1

1

100%

1,33%

331335

40662614

121

1

3

1

100%

1,30%

221144

39732342

84

2

5

4

99,7%

1,27%

431146

36177724

15

1

1

1

100%

1,16%

321144

33705547

131

1

5

4

98,5%

1,08%

324344

26485140

122

2

4

3

86,7%

0,85%

224344

23924703

95

1

4

3

74,4%

0,76/%

321143

23793672

78

3

5

4

99,9%

0,76%

332435
23361655
67
1
2
1
100%
0,75%
KÓD: kód geokomplexov podľa kľúča v texte; PLOCHA: suma plôch geokomplexov jedného typu v metroch
štvorcových; POČET: Počet gekomplexov daného typu; MIN GP: minimálny priemerný potenciál vyskytujúci
sa v rámci jedného typu; MAX GP: maximálny priemerný potenciál vyskytujúci sa v rámci jedného typu
NAJVIAC: najväčšiu plochu pokrývajúci priemerný potenciál vyskytujúci sa v rámci jedného typu, sekundárny
v zátvorke; NAJVIAC P: podiel „NAJVIAC“ na ploche daného typu geokomplexov, sekundárny v zátvorke;
PODIEL: podiel daného typu geokomplexov na celkovej ploche územia
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Záver
Porovnaním geokomplexov s vypočítaným potenciálom sme sa presvedčili o možnosti
použitia goekomplexov relevantných zložiek pri využití hodnotenia náchylnosti územia na
vznik, resp. koncentráciu odtokovej vody do charakteru povodne. Dominantne sa prejavuje
vplyv krajinnej pokrývky, sekundárne sklonu. Dôležitým aspektom použitia postupu je
znalosť metodiky a správna interpretácia získaných výsledkov. Potvrdenie predpokladov na
relatívne malom území neznamená automatické využitie pre celé územie Slovenska. Podobnú
typizáciu by bolo vhodné spracovať v celoslovenskom rozsahu, kedy by sa geokomplexy
pravdepodobne poposúvali naprieč kategóriám miery potenciálu.
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Vplyv zvyškov dreva na morfológiu horského toku Čremoš
Milota Kralčáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej
geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
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Abstrakt
O vplyve dreva v koryte samotného toku je orientovaných niekoľko výskumných prác a to na báze
empirických a teoretických poznatkov. V globále sa na aplikáciu poznatkov o vplyve zvyškov dreva praktizujú
terénne výskumy skôr vo vyššie položených horských tokoch, keďže je zrejmé, že toky, ktoré sa nachádzajú v
týchto nadmorských výškach sú náchylnejšie na prísun dreva, kvôli lesnatosti územia a z toho vyplývajúce
konsekvencie pre koryto. V mojom výskume som hlavne riešila vplyv jednotlivých zvyškov v úsekoch toku
Čremoš. Pri štúdiu zvyškov dreva bolo dôležité určenie jeho variability. Na základe týchto variabilít je dôležité
vymedzenie klasifikácie jednotlivých kusov dreva v rámci koryta.

Kľúčové slová: zvyšky dreva; Čremoš; koryto toku; vplyv dreva na koryto; parameter dreva

Úvod a formulácia cieľa
Prvé celosvetové práce a publikácie o problematike zvyškov dreva v koryte, siahajú
do konca šesťdesiatych rokov, avšak oveľa väčší záujem nastal až v osemdesiatych rokoch
20. storočia. Na Slovensku sa o problematiku zvyškov dreva výhradne zaslúžili A. Grešková
a M. Lehotský v podstate od roku 2001, kedy sa ich pričinením, téma začala postupne
začleňovať do povedomia na akademickej a predovšetkým výskumnej pôde. Postupnými, síce
menšími krokmi sa tak zvyšuje záujem a do budúcnosti, by sa tento trend mal určite zvyšovať,
a to nielen na základe zvyšovania spoznávania poznatkov, ale hlavne čerpania týchto
poznatkov prostredníctvom výskumných prác a prieskume v teréne. Drevo komplikuje či už
v pozitívnom, alebo negatívnom slova zmysle fluviálnu geomorfológiu [1].
Prvotný cieľ v mojom výskume je aplikácia získaných teoretických poznatkov do
praxe, pričom tu prebieha istá úprava skutočností na úsek riečneho profilu toku Čremoš, ktorý
sa nachádza v katastri obce Zázrivá, patriacej do okresu Dolný Kubín (Obr 1). Za dôležité
považujem, vyjadrenie vybraných morfometrických parametrov vplývajúcich na badateľný
prísun dreva, ktoré následne ovplyvňujú koryto svojím geomorfologickým účinkom. V
študovanom úseku toku Čremoš, chcem poukázať prostredníctvom grafov na prevládajúce
charakteristiky týkajúce sa jednotlivých zvyškov dreva a ich početnosti.
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Obr. 1 Vymedzenie povodia v katastri obce Zázrivá [4]

Obr. 1 lokalizuje povodie , ktoré patrí do katastra obce Zázrivá a zasahuje tiež do
susedných obcí – Veličnej,

Žaškova,

Oravskej Poruby,

všetky

patriace do

okresu

Dolný Kubín.

Materiál a metódy
Pri terénnom výskume som vychádzala hlavne z článkov A. Greškovvej a M.
Lehotského a taktiež zo zahraničnej literatúry [1, 2]. Na základe týchto zdrojov som si
ujasnila terminológiu a jednotlivé charakteristiky týkajúce sa zvyškov dreva v koryte
potrebné k študovanému úseku. V zahraničnej literatúre sú známe výrazy v angličtine ako
dead wood, large wood, large woody debris v nemeckom jazyku – Totholz a vo francúzskych
okruhoch – le bois mort. U nás sa pre drevo v koryte používajú rovnako podobné synonymné
termíny – zvyšky dreva, odumreté zvyšky [3].
Na začiatku práce bolo pre mňa vhodné, uvedomiť si, aké parametre zvyškov dreva
treba brať do úvahy, vychádzajúc už z doterajších prieskumov celosvetovo i v rámci
Slovenska. Určila som jednotlivé charakteristiky zvyškov dreva na každom úseku, kde sa
nachádzali kusy dlhšie ako 1 m s priemerom väčším ako 0,5 m. Toto odmerané drevo som na
základe skutočnosti zaradila do jednotlivých klasifikácii uvedených tiež v obr. 2 – 7.
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V priebehu merania a zapisovania dát, som lokalizovala jednotlivé kusy dreva jednoduchou
metódou krokovania. Celkový objem zvyškov dreva sledovaného úseku v toku Čremoš
v koryte je 8,9 m3. Toto číslo zahŕňa tie zvyšky, ktorých priemer a dĺžka boli odmerané.
Morfometrické parametre ako plocha povodia (F) – 3,5 km2, dĺžka sledovaného toku (L) –
1,99 km, lesnatosť povodia (δ) – 98,2 % som vypočítala

pomocou nástrojov programe

ArcGis.

Výsledky a diskusia
Z celkového počtu mnou vymedzených úsekov 122, kde sa nachádzali zvyšky dreva,
klasifikované ako konáre, kmeň, koreň, zátarasa

akumulácie, zhluky alebo ripariálna

vegetácia [1], je dôležité poznamenať, že takmer 34% z nich malo nejaký geomorfologický
efekt. Zvyšných 66% sa radí medzi skupinu bez geomorfologického efektu, alebo sa dajú
považovať za nesený materiál. Študovaný úsek povodia toku Čremoš patrí medzi extrémne
lesnaté územie, a práve táto vlastnosť určila množstvo dreva v koryte. Početnosť jednotlivých
úsekov a ich geomorfologický efekt si môžeme všimnúť v tab. 1. Medzi najpočetnejší
geormorfologický účinok je zaradená sedimentácia proti prúdu (obr. 8).

Jednotlivé

charakteristiky sú názorne premietnuté do obr. 2 – 7. Čo sa týka zastúpenia jednotlivých
druhov drevín, prevažuje Fagus. Zhodne sú na tom Salix a Picea, pričom najväčší podiel tu
tvoria neidentifikovateľné dreviny. Vo väčšine prípadov sa jednalo o kusy veľmi staré, ťažko
rozoznateľné. Samotný pôvod zvyškov dreva sa niesol hlavne v znamení antropogénneho
činiteľa. Najmä v strednej časti sledovaného úseku bol tento pôvod viditeľný. V týchto
úsekoch toku, zhluky markantne zasahovali do koryta. V čase výskumu to boli čerstvé
pozostatky z antropogénnej činnosti, v mnohých prípadoch to bola smrečina. Zvyšky kusov
dreva boli orientované vo väčšine prípadov šikmo v smere toku. No asi pri štvrtine zvyškov sa
poloha nepodarila určiť a to z rôznych dôvodov. Buď išlo o príliš veľké zhluky, alebo
rozsiahle nahromadeniny po ťažbe dreva. Klasifikácia jednotlivých kusov dreva bola zaradená
do 4 typov kategórií na základe empirických skutočností. Pričom najviac sa v koryte toku
opakovali kmene, necelá štvrtina vyjadruje podiel zhlukov a takmer zhodne na tom boli
konáre, zátarasy a korene. Dôležité tu bolo vymedzenie veľkostných kategórií pre zvyšky
dreva. Pričom veľkostných kategórií existuje niekoľko, a tu možno poznamenať že existujú
rozdiely na regionálnych úrovniach [2]. Podľa Greškovej [3] možno brať z hľadiska vplyvu
do úvahy, zvyšky dreva s priemerom väčším ako 0,5 m a s dĺžkou väčšou ako 1 m. Tieto
parametre som aj ja brala do úvahy.
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Obr. 2 (hore vľavo) Charakteristika zvyškov dreva na toku Čremoš (rod)
Obr. 3 (hore v strede) Charakteristika zvyškov dreva na toku Čremoš (poloha dreva v koryte)
Obr. 4 (hore vpravo) Charakteristika zvyškov dreva na toku Čremoš (pôvod)
Obr. 5 (dole vľavo) Charakteristika zvyškov dreva na toku Čremoš (orientácia)
Obr. 6 (dole v strede) Charakteristika zvyškov dreva na toku Čremoš (typ)
Obr. 7 (dole vpravo) Charakteristika zvyškov dreva na toku Čremoš (geomorfologický vplyv)

Tab. 1 Konkrétne účinky zvyškov dreva v koryte a ich vyjadrená početnosť
Geomorfologický účinok
sformovanie stupňa

Početnosť

sedimentácia/erózia

11

sedimentácia proti prúdu

15

1

sedimentácia po prúde/bifurkácia

2

vznik výmoľa zúžením profilu koryta

1

podmývanie

2

urýchlenie brehovej erózie

2

sedimentácia laterálna

4

ochrana nárazového brehu

3

bez efektu - nesený materiál

81

V tab. 1 sú vyjadrené geomorfologické účinky. Z jednotlivých početností vyplýva, že zvyšky
dreva

v študovanom

úseku

vplývajú

hlavne

na

sedimentáciu.
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Obr. 8 Sedimentácia proti prúdu v jednom z meraných zhlukov v toku Čremoš, október 2011

Obr. 8 znázorňuje najpočetnejší geomorfologický účinok v celom skúmanom súbore.

Závers
Študovaný úsek povodia toku Čremoš patrí medzi extrémne lesnaté územie (98,2%),
a práve táto vlastnosť determinovala prísun zvyškov dreva do koryta. Z geomorfologického
hľadiska majú zvyšky dreva najväčší vplyv na sedimentáciu. Keďže sa nejedná o väčší
významný tok, jednotlivé procesy príliš nezasahujú do narušenia okolitého prírodného
prostredia.
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Abstrakt
Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú našou každodennou súčasťou a do výraznej miery
ovplyvňujú naše životné prostredie. Argumenty hovoria najmä o pozitívnom vplyve, avšak prudký rozmach
v priemysle informačných technológií (IT) spôsobil, že informačné a komunikačné zariadenia patria k
významným znečisťovateľom životného prostredia. IKT zariadenia pôsobia na životné prostredie počas celého
životného cyklu od výroby, používania až po likvidáciu. Moderné technológie a IKT systémy predstavujú
komplexný súbor softvéru a hardvéru integrujúci s okolím. V súčasnosti vzniká trend klásť dôraz na ekológiu
pomocou koncepcie green IT.

Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie; green IT; životné prostredie; IT priemysel

Úvod a formulácia cieľa
Výhody používania informačných a komunikačných technológií (IKT) v pracovnom
procese a v bežnom živote sú všeobecne známe. Rast počtu obyvateľov, zmeny klímy a
nadmerné čerpanie energetických zdrojov nás viedli k prehodnoteniu výroby, užívania
a likvidácie IKT. Snaha tohto článku je poukázať na vplyvy, ktoré so sebou prináša prudký
rozvoj informačných technológií na životné prostredie. Cieľom práce je analyzovať
environmentálnu stránku IT priemyslu, identifikovať pozitívne a zároveň aj negatívne efekty,
ktorými IKT pôsobia na naše okolie.

Materiál a metódy
Vplyv IT priemyslu na životné prostredie je téma relatívne nová, ktorou sa zaoberalo
doteraz pomerne málo autorov. Problémom v oblasti skúmania vplyvu informačných
a komunikačných technológií na životné prostredie je to, že nie je merateľný tradičnými
metódami, resp. postupmi, ktoré uplatňujeme pri meraní ostatných druhov priemyslu a ich
vplyvu na naše okolie. Z hľadiska využitia materiálov sme sa zamerali na analýzu relevantnej
literatúry, ktorá sa zaoberala či už podrobnejšie alebo len okrajovo problematikou vplyvu IT
priemyslu na životné prostredie.
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Výsledky a diskusia
O objektívne zhodnotenie dopadov IT priemyslu na životné prostredie sa snažia vo
svojej práci autori Lan Yi, Hywel R. Thomas [1]. Ako pozitívny vplyv IT priemyslu na
životné prostredie uvádzajú postupné nahradzovanie tlačenej formy katalógov digitálnou
podobou. Takýchto príkladov digitalizovania tlačených informácií v súčasnej dobe existuje
mnoho. Ďalší pozitívny dopad IKT zariadení na naše prostredie sú aj videokonferencie, ktoré
možno považovať za adekvátnu náhradu služobných ciest. V skutočnosti tieto činnosti
pomáhajú hospodárskemu rastu a sú pre sociálny rozvoj a ochranu životného prostredia
prospešné, čím sa snažia zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj [1].
Na druhej strane však viacero autorov Forge a kol. [2], Lan Yi, Hywel R. Thomas [1]
začínajú hovoriť o negatívnych dopadov IKT na

životné prostredie. Lan Yi, Hywel R.

Thomas [1] poukazujú na počítačové vybavenie, ktoré je pomerne zložitá vec a k zostaveniu
klasického stolového počítača je potrebných nespočetne veľa súčiastok a materiálov, ktoré sú
vysoko toxické a obsahujú chlórované a brómové látky [1]. Odpad tvorený elektronickými
zariadeniami predstavuje výrazného zasahovateľa do životného prostredia. Elektronický
odpad predstavuje širokú škálu vyradených elektronických zariadení od televízorov cez
notebooky, mobily až po mikrovlnné rúry. Len jeden počítač môže obsahovať stovky
chemických látok vrátane olova, ortuti, kadmia, brómových látok a polyvinylchloridov (PVC).
Látky obsiahnuté v jednotlivých súčiastkach počítača spôsobujú rakovinu, ochorenia
dýchacích ciest a reprodukčné problémy. Tieto chemikálie obsiahnuté v elektronických
zariadeniach sú obzvlášť nebezpečné, lebo majú vysokú schopnosť infiltrovania sa do pôdy,
vody, vzduchu a potom sa v blízkosti veľkých elektronických skládok hromadia v našich
telách. Podľa štúdií The U.S Environmental Protection Agency elektronický odpad rastie dva
až tri krát rýchlejšie ako odpady z iných priemyselných sektorov. Pri tom len 15 až 20 % je
recyklovaných a zvyšok elektronického odpadu je exportovaný do krajín tretieho sveta [3].
U pracovníkov, ktorý
zaznamenané

sa zúčastňujú výrobného procesu počítačových čipov boli

nárasty rakovinového ochorenia. U týchto pracovníkov bola nameraná aj

zvýšená hladina nebezpečných látok v krvi [1]. Čo sa týka toxických materiálov, medzi
najnebezpečnejšie patria PVC a taktiež brómové spomaľovače horenia (BRF). PVC je
najznámejším typom plastov, no pri jeho výrobe, spotrebe a hlavne likvidácií vznikajú
nebezpečné toxické látky, ako sú dioxíny. BRF je označované ako prísada, ktorej cieľom je
zabezpečiť zamedzenie šírenia ohňa, avšak obsahujú vyše 70 zlúčenín brómu. Táto látka
spôsobuje výrazné zásahy do nervovej sústavy a kostry, keďže medzi jej vlastnosti patrí aj
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vysoká tendencia akumulovať sa v živých organizmoch. PVC aj BRF sa pri tom stále a vo
veľkých množstvách používajú pri výrobe IKT [3].
V konečnom dôsledku je problémom aj neustále sa zvyšujúca spotreba energie spojená
s nárastom množstva elektronických zariadení. Forge [2] vo svojej práci upozorňuje na IKT
a ich spotrebu elektrickej energie. Najväčšími spotrebiteľmi energií spomedzi IKT sú mobilné
telefóny, osobné počítače a televízory. Spotreba elektrickej energie priamo súvisí
s vypúšťaním emisií CO2 do ovzdušia a v rámci Európskej únie spotrebujú IKT až 7,8 %
elektrickej energie, toto číslo môže narásť až na 10,8 %[2]. O vývoji nárastu spotrebovanej
elektrickej energie informačnými technológiami vo svete hovoria aj obr. 1 a 2, ktoré
vypracovali autori Ellise M., Jollands N. [4].

Obr. 1 Odhadovaný vývoj spotreby elektrickej energie
IT priemyslom vo svetových regiónoch za roky 1990-2030
Zdroj: [4]

Obr. 2 Odhadovaný vývoj spotreby elektrickej
energie jednotlivých IT za roky 1990-2030
Zdroj: [4]

V členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa
rýchlo rastúci počet IKT zariadení v domácnostiach odrazil aj na výške spotrebovanej energie,
ktorá predstavovala až 15 % z celkovej spotreby elektriny v domácnosti. International Energy
Agency (IEA) predpokladá, že ak nebudú prijaté potrebné politické rozhodnutia bude tento
podiel ešte vyšší. Podľa odhadu trhových podmienok IEA očakáva, že spotreba energie z IKT
bude do roku 2022 dvojnásobná a do roku 2030 by sa mala priblížiť až k trojnásobku dnešnej
spotreby [4]. Masívnymi spotrebiteľmi energií vo svete sú aj dátové centrá, ktoré najviac
elektrickej energie spotrebujú na chladenie serverov. V rámci IT sektoru v Nemecku a USA sa
dátové centrá podieľajú na spotrebovanej energii až 1,5 %. V USA sa táto spotreba zvýšila od
roku 2000 po rok 2008 až o 100 % a odhady pre Veľkú Britániu sú ešte vyššie [2]. Podľa
prieskumu firmy Gartner sa IKT podieľajú až 2 % na celosvetovej produkcii CO2. Je
predpoklad, že s rastom populácie a zavádzaním moderných informačných technológií do
bežného života toto percento bude v budúcnosti rásť [5]. Naopak Climate Group [6], ponúka
riešenie súčasnej vysokej produkcie skleníkových plynov práve pomocou využívania IKT.
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Zníženie
spotreby papiera
2%

Práca z domova a
telekonferencie
5%

Inteligentné
siete
30%

Zefektívnenie
výrobného
procesu
12%

Odhady ktoré ponúka obr. 3
hovoria až o 15 percentnom
znížení

produkcie

skleníkových

plynov

do

roku 2020 pri efektívnej
implementácií
Ušetrené
Optimalizácia
nákladov na
logistiku a
prepravu
29%

Energeticky
efektívne stavby
22%

IKT.

náklady

energiách

na
pritom

predstavujú približne 600
miliárd eur [6].

Obr. 3 Vplyv aplikácie IKT na zníženie skleníkových plynov
Zdroj: [6]

Revolúcia v oblasti rozvoja IT zabezpečila pozitívne aj negatívne dopady na životné
prostredie. Tieto dopady sa snaží Lan Yi, Hywel R. Thomas [1] rozdeliť do troch kategórií:
●

Vplyv výroby: výroba elektronických zariadení spotrebúva energetické zdroje a
produkuje uhlíkové emisie. Opotrebované zariadenia zasa zväčšujú odpady.

●

Vplyv používania IKT v podnikaní: vo všeobecnosti ide o pozitívny vplyv,
príkladom je nárast videokonferencií a digitálnych katalógov.

●

Vplyv masového využívania IKT (napr. ak ľudia pracujú doma na počítači s
internetom majú viac voľného času a na cestovanie).

Na hodnotenie IKT nie je možné uplatniť tradičné hodnotiace prístupy. Pomocou
tradičných schém nie je možné ani koncipovať prístup k vplyvu IKT, ktorý by viedol k trvalo
udržateľnej ochrane životného prostredia [1]. Inú klasifikáciu vplyvov IKT nám ponúka Forge
a kol. [2] v tab.1, v ktorej hodnotí aj typ efektu vplyvov.
Tab. 1 Klasifikácia IKT dopadov Zdroj: [2]
Poradie efektu
1.výroba a použitie

Vplyv

2.zníženie:emisií,
energie, spotrebnej
vody

Dopady vzhľadom na fyzickú existenciu a samotné
používanie IKT spolu s výrobným procesom (napr. znečistenie v rámci
použitých energií na výrobu, likvidácia).
Vplyvy a možnosti, ktoré vznikli pomocou aplikácie IKT do procesu,
s cieľom optimalizovať spotrebu energií (napr. množstvo ušetrenej
energie za predpokladu, že by sa v procese nepoužili IKT).

3.praktický
štýl

IKT ako substitučný efekt, napr. pre fyzické cestovanie, dlhé cesty,
videokonferencie.

4.ostatný efekt

životný

Zlepšiť celkovú rozhodovaciu spôsobilosť spoločnosti na vykonávanie
trvalo udržateľného rozvoja s kritériami na meranie dopadov v reálnom
čase.

Efekt
Negatívny
dopad
V
konečnom
dôsledku
pozitívny
Pozitívny
dopad
Pozitívny
dopad
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Ekológia patrila v minulosti medzi trendy, ktoré rozhodne neboli stredobodom
pozornosti. V súčasnej dobe je však pristupovanie k veciam ekologicky už celosvetovým
trendom, ktorý v posledných rokoch zasiahol aj sektor informačných a komunikačných
technológií. Za prelomový rok považuje analytická firma Gartner rok 2006, kedy sa začína
o green IT vo väčšej miere zaujímať IT priemysel [7]. IKT sa stali významnou
a neoddeliteľnou súčasťou každého druhu podnikania a hospodárskej činnosti ako nástroj
informačnej výmeny. Optimalizáciu a zlepšenia v IT sektore rieši koncepcia green IT, ktorá je
vnímaná ako posledný prírastok do ekologickejšieho obchodovania. Hoci sa tento termín
v odborných diskusiách skloňuje čoraz častejšie, nepoznáme jeho presnú definíciu [8].
Mihálik J., a kol. [9] rozumie pod týmto pojmom efektívne využívanie počítačových
a výpočtových zdrojov a komunikačných technológií, vrátane nevyhnutného príslušenstva ako
sú doplnkové technické zariadenia a stavby. Základná filozofia green IT spočíva v podpore
aktivít spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečiť tak ochranu prírodných zdrojov
pri zachovaní kontinuity podnikania a konkurencieschopnosti organizácie. Reťazec green IT
začína už u výrobcov informačných a komunikačných zariadení, ktorí implementujú do
svojho výrobného procesu ekologické postupy. Pri aplikácií “zelených“ IKT zariadení treba
dbať aj na ich efektívne využívanie a to s cieľom ich maximálneho využitia, dosiahnutí
vysokej životnosti a minimalizácie energetickej náročnosti a po uplynutí životnosti
technológií zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu [9].

Záver
Po masovom rozmachu IKT prichádza potreba diskutovať o ich ekologickejšej výrobe,
využívaní

a likvidácií.

Problematika

environmentálnych

vplyvov

informačných

a komunikačných technológií je relatívne nová. Snahou tohto článku je na základe dostupnej
literatúry identifikovať jednotlivé vplyvy IT sektoru na životné prostredie. Z informačných
a komunikačných zariadení sa v ostatnom čase stali významní producenti emisií. Pri ich
výrobe sa využívajú toxické látky a likvidácia je namiesto recyklácie spojená s tvorbou
odpadov. Neefektívne používanie IKT spôsobilo, že sa stali nadmernými spotrebiteľmi
elektrickej energie. Informačné technológie sa považujú za kľúčový faktor, ktorý pri vhodnej
implementácii a efektívnom využívaní dokáže znížiť energetickú spotrebu vo všetkých
hospodárskych odvetviach a tým zabezpečiť zníženie negatívnych dopadov na životné
prostredie.
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Projekcia vývoja počtu obyvateľov vidieckych obcí okresu Brezno
do roku 2015
Lucia Máliková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;lucia.malikova@hotmail.com

Abstrakt
Článok sa venuje problematike tvorby demografických prognóz a projekcií so zameraním na vidiecky
priestor. Na príklade okresu Brezno predkladá projekciu vývoja počtu obyvateľov jednotlivých vidieckych obcí
okresu Brezno do roku 2015. Pomocou využitia jednoduchej projekčnej rovnice poukazuje na jeden z možných
spôsobov tvorby demografickej projekcie. Zistené skutočnosti autor premieta do priestoru a identifikuje hlavné
faktory ovplyvňujúce vývoj obyvateľstva v predmetnom území. V závere zdôrazňuje nevyhnutnosť a potrebu
tvorby a implementácie či už krátkodobých projekcií alebo dlhodobejších prognóz pri navrhovaní plánov
a stratégií tej ktorej oblasti do budúcnosti.

Kľúčové slová: vidiecke obce; projekcia; prognóza; vývoj počtu obyvateľov
Úvod a formulácia cieľa
Vidiecky priestor možno považovať za špecifický, či už z hospodárskeho, sociálneho
alebo kultúrneho hľadiska, vďaka čomu sa mu venuje v mnohých štúdiách značná pozornosť.
V súčasnosti medzi najviac diskutované patrí práve problematika vývoja počtu vidieckeho
obyvateľstva. V tomto ohľade sa poukazuje najmä na starnutie obyvateľstva zdola (nízka
pôrodnosť) i zhora (zvyšovanie strednej dĺžky života, starnutie obyvateľstva) a fenomén,
ktorým je vyľudňovanie resp. hroziaci zánik niektorých vidieckych obcí. Výrazné znižovanie
počtu obyvateľov je príznačné najmä pre malé obce s dominantným zastúpením starších
obyvateľov.
Vzhľadom k týmto v súčasnosti prebiehajúcim procesom je nevyhnutné poukázať aj na
ich budúci priebeh. V tomto článku sa pozornosť venuje práve predvídaniu, resp. predikcii1
možného vývoja počtu obyvateľov vidieka z krátkodobého hľadiska. Záujmovým územím, na
ktorom danú štúdiu uskutočňujeme sú vidiecke obce okresu Brezno. Cieľom bolo stanoviť
takú prognózu stavu obyvateľstva v roku 2015, ktorá je vzhľadom k predošlému
demografickému vývoju najpravdepodobnejšia. Na základe získaných výsledkov sme sa
následne pokúsili identifikovať špecifické črty výsledného javu, jeho priestorové
rozmiestnenie ako i vplyv rôznych exogénnych a endogénnych faktorov naň pôsobiacich.
1

Predikcia sa chápe ako podmienená predpoveď, ktorá vo všeobecnosti vychádza z premietnutia minulých
a súčasných trendov do budúcnosti. Nezohľadňuje však pri tom možné kvalitatívne zmeny či pôsobenie nových
prvkov, ktoré by mohli vývoj sledovaného javu v budúcnosti ovplyvniť [1].
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Materiál a metódy
Táto práca čerpá teoretické poznatky z literatúry zameranej na populačné prognózy
a projekcie, ale vychádza najmä z vlastných výpočtov projekcie obyvateľstva vidieka
v sledovanom regióne ako i znalosti stavu súčasných spoločenských podmienok v ňom.
Pri uvedenej projekcii obyvateľstva sme vychádzali zo štatistických údajov o počte
obyvateľov jednotlivých obcí v roku 2005 a 2010. Cieľom bolo určiť veľkosť populácie
v krátkodobom horizonte piatich rokov, teda v roku 2015. Išlo teda o krátkodobú projekciu,
pričom sme využili jednoduchý rastový model, z ktorého vzišla nasledovná projekčná rovnica
[2]:
Pn+h = Pn(Pn/P0) h/n

[I.]

kde:
Pn = veľkosť populácie na konci obdobia n (t.j. v roku 2010)
P0 = začiatočná veľkosť populácia (t.j. v roku 2005)
h = obdobie projekcie, t.j. 2010-2015 (5 rokov)
n = obdobie 2005 – 2010 (5 rokov)
Vyššie

uvedená

exponenciálne, teda

rovnica

vychádza

z predpokladu,

že daná populácia rástla

s konštantnou relatívnou rýchlosťou v každom okamihu. Tento

predpoklad sme si stanovili vopred ako najpravdepodobnejší.
Na základe výsledných hodnôt predikcie, sme tieto porovnali s veľkosťou populácie
v čase Pn a vyjadrili percentuálnu zmenu. Výstupy sme zobrazili prostredníctvom grafov
a mapových podkladov s využitím kartodiagramu.

Výsledky a diskusia
Na základe projekčnej rovnice exponenciálneho rastu sme určili predpokladaný počet
obyvateľov v jednotlivých vidieckych obciach okresu Brezno (tab. 1).
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Tab. 1 Prognóza počtu obyvateľov vidieckych obcí okresu Brezno na rok 2015

názov obce
1 Bacúch
2 Beňuš
3 Braväcovo
4 Bystrá
5 Čierny Balog
6 Dolná Lehota
7 Drábsko
8 Heľpa
9 Horná Lehota
10 Hronec
11 Jarabá
12 Jasenie
13 Lom nad Rimavicou
14 Michalová
15 Mýto pod Ďumbierom
16 Nemecká
17 Osrblie
18 Podbrezová
19 Pohorelá
20 Pohronská Polhora
21 Polomka
22 Predajná
23 Ráztoka
24 Sihla
25 Šumiac
26 Telgárt
27 Valaská
28 Vaľkovňa
29 Závadka nad Hronom
vidiecke obce spolu
* prognóza
Zdroj: [3] , vlastné prepočty
č.

2005
1031
1196
718
200
5198
718
239
2932
566
1144
50
1099
308
1398
545
1817
382
4176
2526
1690
3136
1386
296
202
1397
1538
3890
342
2464
42584

2010
1 001
1 189
696
192
5 201
738
222
2 809
597
1 176
48
1 116
281
1 375
528
1 845
384
4 088
2 357
1 641
3 075
1 364
286
196
1 345
1 536
3 848
375
2 415
41 924

2015*
972
1182
675
184
5204
759
206
2691
630
1209
46
1133
256
1352
511
1873
386
4002
2198
1593
3015
1342
276
190
1295
1534
3806
411
2367
41273

Z výsledných hodnôt projekcie vyplýva že u viac než 2/3 obcí (21) má vývoj počtu
obyvateľov regresívny charakter, zväčša však ide o mierny pokles. Väčší percentuálny pokles
medzi rokmi 2010-2015 možno sledovať najmä u malých obcí okresu (výnimku tvoria obce
Heľpa a Pohorelá s viac ako 2000 obyvateľmi). Najväčší percentuálny nárast zaznamenala
obec Vaľkovňa, ktorá spadá pod kategóriu malých obcí, avšak túto skutočnosť možno
odôvodniť vzhľadom k národnostnej štruktúre obce, kde dominantné postavenie má
obyvateľstvo rómskej národnosti, ktorá sa vo všeobecnosti vyznačuje relatívne vysokou
mierou pôrodnosti (obr. 1).
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percentuálna zm ena počtu
obyvateľov v rokoch 2010-2015
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obce podľa por. čísla
Zdroj: spracované podľa tabuľky 1

Obr. 1 Percentuálne vyjadrenie zmeny počtu obyvateľov vo vidieckych obciach okresu Brezno
v rokoch 2010-2015

Z priestorového aspektu možno v rámci tohto javu sledovať výraznejšiu koreláciu
samotnej lokalizácie obce v rámci okresu a zmeny počtu obyvateľov. Vo východnej časti
možno identifikovať obce najmä regresívneho charakteru, teda s klesajúcim počtom
obyvateľov. V západnej časti okresu sú naopak lokalizované takmer všetky obce
s progresívnym vývojom počtu obyvateľov (obr. 2).

Obr. 2 Vyjadrenie percentuálnej zmeny počtu obyvateľov v rokoch 2010-2015

Ak vezmeme do úvahy vplyv prirodzeného i mechanického pohybu obyvateľstva,
možno v súvislosti s daným predpokladaným stavom vyjadriť niekoľko hlavných skutočností:
-

starnutie obyvateľstva zhora a zdola,

-

vplyv národnostnej štruktúry na výšku prirodzeného prírastku / úbytku (rómska
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národnosť s tendenciou vyššieho prirodzeného prírastku),
odchod obyvateľov v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí v obci, či vysokej

-

nezamestnanosti regiónu všeobecne,
-

vyľudňovanie predovšetkým malých a periférnych obcí a i.
Vzhľadom k výsledkom krátkodobej projekcie do roku 2015 možno tvrdiť, že za

predpokladu nezmeneného vývoja demografického profilu obyvateľstva okresu Brezno, sa
bude počet obyvateľov na vidieku naďalej znižovať. Túto skutočnosť potvrdzujú aj prognózy
dlhodobejšieho charakteru, napr. demografická prognóza Slovenska do roku 2025, ktorá
naznačuje, že okres Brezno bude patriť k územiam s najväčším poklesom počtu obyvateľov
na Slovensku (až 7 %) [4].
Záver
Predostretá projekcia je len jedným z množstva spôsobov, prostredníctvom ktorých je
možné určiť predpokladaný vývoj počtu obyvateľov. Vzhľadom k tomu, že vývojové trendy
minulosti nemožno exaktne aplikovať na ďalekú budúcnosť, je táto projekcia vhodná najmä
na sledovanie budúceho vývoja v krátkom časovom horizonte (väčšinou do 10 rokov).
Z hľadiska určenia dlhodobejšieho vývoja sa uplatňujú zložitejšie metódy, resp. projekcie,
ktoré uvažujú aj o externých vplyvoch pôsobiacich na sledovanú populáciu, pričom väčšinou
predkladajú viac možných variantov vývoja.
Tvorba demografických prognóz a projekcií či už krátkodobého alebo dlhodobého
charakteru má však veľký význam najmä v oblasti ďalšieho rozvoja, tvorby stratégii či plánov
tej ktorej oblasti, zvlášť keď hovoríme o takom špecifickom priestore, akým je vidiek.
Umožňuje nám včas stanoviť správne smerovanie vývoja, či včasné riešenie problémových
javov akým je v súčasnosti napríklad aj vyľudňovanie vidieka.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá postkoloniálnymi vzťahmi Francúzska a frankofónnych krajín západoafrického CFA
franku. Hodnotí predovšetkým politickú spoluprácu a príčiny rozvinutia ich spolupráce. Zameriava sa na
najvýraznejšie prejavy neokoloniálnej politiky, hodnotí zmluvy o spolupráci, formy podpory nedemokratických
afrických režimov. Zaoberá sa tiež postojom oboch strán k tomuto vzťahu a príčinami jeho pretrvania až do
súčasnosti.

Kľúčové slová: postkolonializmus; Francúzsko; západoafrický CFA frank; západná Afrika

Úvod a formulácia cieľa
Medzi širokou verejnosťou sú známe fakty o existencii koloniálneho systému v 19.
a na začiatku 20. storočia,

všeobecne známou témou sú aj protikoloniálne boje za

nezávislosť. V mnohých prípadoch, vrátane Francúzskej západnej Afriky, však pri
dekolonizácii neprišlo k ozbrojeným konfliktom a nezávislosť bola udelená po vzájomnej
dohode, čím sa vytvorili dobré začiatočné podmienky pre pokračovanie nadštandardných
vzťahov aj v budúcnosti. Ujal sa dokonca názov Françafrique, ktorý v 60-tych rokoch
symbolizoval blízky vzťah bývalých kolónií s Francúzskom, ale v súčasnosti sa hlavne
z africkej strany používa ako pejoratívne označenie pretrvávajúceho francúzskeho vplyvu
v mnohých oblastiach. Francúzski predstavitelia v súčasnosti tento pojem odmietajú ako
nenáležitý [1]. Cieľom príspevku je preskúmať, do akej miery si Francúzsko, uvádzané ako
najlepší príklad neokolonialistického prístupu, zachovalo vplyv v bývalých kolóniách a aké
prostriedky na to použilo. Pokúsime sa tiež zhodnotiť ekonomické aspekty tohto vzťahu.
Budeme sa snažiť aj o pochopenie pohnútok, ktoré obe strany vedú k udržiavaniu tohto
vzťahu, aké výhody z neho plynú a prečo sa Francúzsko dobrovoľne vystavuje medzinárodnej
kritike pre podporu režimov potláčajúcich ľudské práva.

Materiál a metódy
Príspevok vychádza z poznatkov bakalárskej práce, v ktorej sme analyzovali jednotlivé
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sféry vplyvu Francúzska na bývalé kolónie. Konkrétne išlo o oblasť vnútornej a zahraničnej
politiky, obchodné vzťahy, rozvojovú pomoc a vojenskú prítomnosť a vojenské intervencie.
Vzťahy sme skúmali na príklade frankofónnych1 krajín západoafrického CFA franku, pretože
dobre demonštrujú rozdielne správanie Francúzska ku krajinám s rozličným stupňom
ekonomického rozvoja a menší počet štátov umožňuje podrobnejšie sa zamerať na konkrétne
situácie a prípady.

Výsledky a diskusia
Postkolonializmus ako pojem má veľké množstvo definícií, často si navzájom
protirečiacich. Najviac sa prikláňame k definícii Loombovej, ktorá postkolonializmus chápe
ako časové obdobie vo vývoji kolónií a koloniálnych mocností po získaní nezávislosti [2].
Stav,

v ktorom

si mocnosti

zachovávajú

v bývalých

kolóniách

vplyv,

sa

nazýva

neokolonializmus a jeho definícia bola prijatá na Celoafrickej konferencii v Káhire v roku
1961: „Neokolonializmus je pozostatok koloniálneho systému napriek formálnemu uznaniu
nezávislosti novovzniknutých štátov, ktoré sa stávajú obeťami nepriamej nadvlády
v politickej, ekonomickej, sociálnej, vojenskej a technickej oblasti.“ [3].
Samotná dekolonizácia prebehla v západnej Afrike veľmi rýchlo. Francúzsko sa po
porážke pri Dien Bien Phu a stále prebiehajúcej vojne v Alžírsku snažilo vyhnúť ozbrojeným
konfliktom a začalo pripravovať nový zákon na zmenu politicko-právneho postavenia kolónií.
Stav nebol udržateľný aj pre neustále rastúce finančné požiadavky afrických krajín, ktoré
Francúzsko veľmi vyčerpávali. Preto keď Mali v roku 1960 požiadalo o nezávislosť, ostatné
štáty sa k nemu pripojili a tá v roku 1960 im bola francúzskym prezidentom de Gaullom
rýchlo udelená [4]. Okrem Senegalu a Pobrežia Slonoviny však štáty na nezávislosť
a samosprávu vôbec neboli pripravené a najmä na začiatku boli naďalej úplne závislé od
finančnej podpory Francúzska, rovnako Francúzi zostali pracovať v miestnych vládnych,
administratívnych a priemyselných štruktúrach. Bola to jedna z príčin, prečo si Francúzsko
udržalo v tomto regióne dominantné a privilegované postavenie [5].
V pomerne krátkom čase bol vypracovaný systém bilaterálnych zmlúv. Zabezpečovali
zaistenie základných potrieb novovzniknutých štátov zo strany Francúzska, väčšinou
zadarmo, ale tiež vojenskú pomoc a zabezpečenie prednostného prístupu francúzskych
spoločností k ťažbe nerastných surovín. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Nigeri, kde boli len
rok pred získaním nezávislosti objavené ložiská uránu; dodnes ho ťaží spoločnosť Areva.
1

Západoafrický frank používa aj lusofónna Guinea-Bissau
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V prípade potreby má Francúzsko možnosť zakázať vývoz strategických surovín z Afriky do
tretích krajín. Štáty západoafrického franku sa zároveň zaviazali, že

budú koordinovať

finančnú a menovú politiku s Francúzskom a že budú svoje menové rezervy držať výhradne
vo francúzskom franku [6]. Zmluvy však nereflektujú potreby jednotlivých štátov a sú často
takmer totožné. Zabezpečujú výsadné postavenie strategickým štátom ako Niger a Pobrežie
Slonoviny a naznačujú určitý systém odmeňovania strategicky významných a lojálnych štátov.
Rozloženie zmlúv v čase tiež poukazuje na nerovnaký prístup Francúzska. V období
hneď po osamostatnení bolo najviac zmlúv uzatvorených s Pobrežím Slonoviny. Jeho
prezidentom bol Félix Houphouët-Boigny, najbližší spojenec Francúzska v regióne. Počet
zmlúv so Senegalom v roku 1974 bol podmienený založením francúzskej vojenskej základne
v Dakare a zmluvy sa okrem vojenských tém venovali aj politickej spolupráci. V posledných
rokoch je nárast zmlúv spôsobený dohodami o odpustení dlhov.

Obr. 1 Počet platných bilaterálnych zmlúv s Francúzskom podľa roku uzatvorenia [6]

Hoci právo francúzskeho prezidenta rozhodovať o kolóniách bolo v roku 1960
zrušené, táto oblasť bola naďalej považovaná za jeho osobnú záležitosť [7]. Trend spolupráce
s bývalými kolóniami nastolil prezident Charles de Gaulle a až do súčasnosti sa prakticky
žiadny z jeho nasledovníkov nepokúsil zásadne zreformovať zahraničnú politiku k týmto
štátom. De Gaulle pokladal tieto štáty za prirodzeného spojenca Francúzska a s ich
predstaviteľmi udržiaval blízke, až rodinné vzťahy [8]. Bolo vytvorené Ministerstvo pre
spoluprácu a rozvoj, agenda ktorého zahŕňala iba spoluprácu s bývalými kolóniami. Tým sa
venuje aj Francúzska rozvojová agentúra, ktorá financuje rozvojové projekty v krajinách
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západnej a strednej Afriky. Finančná pomoc z Francúzska je až do súčasnosti pre tieto krajiny
kľúčovou, tvorí od 30 do 50 % celkovej bilaterálnej pomoci. Ako však vidno z obr. 2,
nesmeruje do krajín s najnižšou životnou úrovňou, naopak, najvyššiu podporu dostávajú
Senegal a Pobrežie Slonoviny. Najvýraznejšie výkyvy vo výške pomoci nie sú spôsobené
humanitárnymi alebo prírodnými katastrofami, ale vo väčšine prípadov ide o účelovú pomoc
v období konania tamojších prezidentských volieb. Udialo sa tak v Pobreží Slonoviny v roku
2010 (voľby preložené z roku 2009), v Mali v roku 2007, v Nigeri v roku 2004 a v Burkine
Faso v roku 2005. Francúzsko týmto zabezpečuje podporu vybraným kandidátom, o ktorých
má istotu, že s ním budú po zvolení spolupracovať.

Obr. 2 Výška francúzskej rozvojovej pomoci a jej podiel na celkovej bilaterálnej pomoci [9]

Svojich favoritov podporovalo Francúzsko aj vojenskou cestou. Zabránilo zosadeniu
demokraticky zvoleného prezidenta Senghora v Senegale, prevratu proti diktátorovi
Eyadémovi v Togu, ktorý predtým zmanipuloval voľby, pomohlo aj prezidentovi Pobrežia
Slonoviny Gbagbovi, hoci ten neskôr odmietol odovzdať moc svojmu protivníkovi a od
Francúzska sa odvrátil [10]. Vojenskú pomoc však Paríž neposkytuje všetkým ohrozeným
krajinám. Ak líder prevratu prisľúbil spoluprácu s Francúzskom, to do vnútorných záležitostí
štátov nezasiahlo. Príkladom je odmietnutie vojenského zásahu pri vojenskom prevrate
v Nigeri v roku 1996 napriek vyjadreniam, že Francúzsko zasiahne vždy, keď sa vojenská
moc pokúsi zvrhnúť hlavu štátu [11]. Paríž vojensky zasahuje zásadne iba na požiadanie
dotknutej krajiny, alebo mu ako zámienka slúži ochrana vlastných občanov. Svojvoľné
miešanie sa do vnútorných záležitostí suverénnych štátov odmieta. Autoritárni vládcovia
Moussa Traoré v Mali, Blaise Compaoré v Burkine Faso, Mathieu Kérékou v Benine a všetci
diktátori v Nigeri mali plnú podporu francúzskych prezidentov, či už pravičiarov alebo
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ľavičiarov. Ani socialista Mitterand nezmenil dovtedajší neokolonialistický systém, dokonca
odvolal vysokého úradníka, ktorý sa pokúsil zreformovať smerovanie zahraničnej politiky
a pomoci na frankofónne krajiny.
Dôležitou súčasťou vzťahov je ekonomický aspekt. Francúzsko do krajín
západoafrického franku vyváža viac, všetky ostatné krajiny Európskej únie dohromady. Táto
oblasť je významným odbytiskom jeho výrobkov, francúzske firmy sú tu také etablované, že
pre cudzie spoločnosti je takmer nemožné sa tu usadiť. Africké štáty naopak osamostatnením
získali

široké možnosti pre predaj svojich produktov, keďže Francúzsko už nemohlo

kontrolovať ich vývoz. Podiel Francúzska na celkovom importe aj exporte postupne klesá.

Tab. 1 Podiel obchodu s Francúzskom na celkovom importe a exporte (v %) [12]
Import
Benin
Burkina Faso
Pobrežie Slonoviny
Mali
Niger
Senegal
Togo

Export

1965

2005

1965

2005

54,6
53,8
62,4
24,0
53,1
53,1
31,2

23,8
20,5
11,8
15,8
14,9
21,3
36,8

55,1
7,9
37,7
5,8
56,2
80,7
43,3

2,2
2,9
9,2
1,5
39,0
9,0
5,2

Záver
Na rozdiel od väčšiny bývalých koloniálnych veľmocí, Francúzsko síce de iure uznalo
nezávislosť svojich kolónií, ale de facto ich stále nepovažuje za suverénne štáty, ktoré majú
právo na samostatný výber svojich politických partnerov. Dohody o vyžívaní strategických
surovín zabezpečili Francúzsku nad nimi takmer neobmedzenú kontrolu. Na druhej strane,
Francúzsko je najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci. Jej skutočné využitie však nijako
nekontroluje a často tak prichádza k jej zneužívaniu. Francúzsko nemá skutočný záujem na
rozvoji týchto štátov, pretože ich zlepšená ekonomická situácia by viedla k menšej závislosti
od Paríža. Deklarovaný záujem na udržiavaní demokratického zriadenia sa nepremieta do
praxe a Francúzsko zasahuje proti štátnym prevratom len v prípade, že sú ohrozené jeho
strategické záujmy a jeho záujem sa koncentruje len na významnejšie štáty. Hoci francúzski
vrcholní predstavitelia deklarujú prehodnotenie vzťahov už viac ako tridsať rokov, reálne
kroky zatiaľ nepodnikli, pretože Francúzsko si aj týmto spôsobom zabezpečuje podporu
v medzinárodných organizáciách a udržiava si ilúziu veľmocenského postavenia, štáty
západnej Afriky zasa profitujú z prílevu peňazí a ich lídri z politickej podpory [13].
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Abstrakt
Príspevok prináša prehľad o lokalitách so zákonnou ochranou nachádzajúcich sa v územiach obcí
Ľubietová, Povrazník a Strelníky, ktoré sú súčasťou prechodnej zóny Biosférickej rezervácie (BR) Poľana.
V príspevku sa uvádza ich zastúpenie a obmedzenia vyplývajúce z ich lokalizácie na poľnohospodárskej pôde.
Takmer 50 % poľnohospodárskej pôdy v skúmanom území zaberajú ekologické priority. Analýzy sú doplnené
mapovými výstupmi, ktoré zobrazujú zastúpenie jednotlivých zákonne chránených území, ako aj zastúpenie
poľnohospodárskej pôdy v modelovom území.

Klúčové slová: Biosférická rezervácia Poľana; obmedzenia; ekologické priority

Úvod a formulácia cieľa
Územia obcí Ľubietová, Strelníky a Povrazník predstavujú oblasť, nachádzajúcu sa na
juhovýchodnom okraji okresu Banská Bystrica, ktorá je v zmysle kategorizácie LFA (Less
favoured areas) zaradená medzi znevýhodnené horské oblasti. Ich vymedzenie vychádza z
kritérií nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 s prihliadnutím na prírodné, ekonomické a
demografické podmienky SR [1]. Fakt, že si aj napriek minulému obdobiu kolektivizácie tieto
obce čiastočne zachovali hodnotný ráz horskej vidieckej krajiny s fragmentmi mozaikovitých
poľnohospodárskych štruktúr, je jedným z dôvodov pre výber modelového územia.
Hodnotu skúmaného územia zvýrazňuje prítomnosť lokalít so zákonnou ochranou.
Tieto lokality sú označované ako tzv. ekologické priority. Ich identifikácia umožňuje stanoviť
ekologickú významnosť daného územia [2, 3, 4], ako jednu z kľúčových vlastností krajiny,
určujúcu mieru zabezpečenia pozitívnych ekologických procesov a funkcií v krajine [3]. Táto
vlastnosť významne ovplyvňuje ekologickú únosnosť krajiny [4] a je súčasťou jej hodnotenia.
Integrujúcim prvkom pre výber modelového územia je prítomnosť Biosférickej
rezervácie Poľana, zasahujúcej do spomenutých susediacich obcí najmä svojou prechodnou
zónou. Poslaním BR je zosúladenie ochrany biodiverzity, ekonomického a sociálneho rozvoja
a udržanie miestnych kultúrnych hodnôt [5]. Prítomnosťou značného množstva chránených
lokalít v modelovom území dochádza k interakcii záujmov ochrany prírody, krajiny,
prírodných zdrojov a záujmov človeka, súvisiacich najmä s využívaním poľnohospodárskej
pôdy. Ekologické priority pôsobia ako obmedzenia – limity poľnohospodárskej činnosti.
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Cieľom predkladaného príspevku je identifikovať ekologické priority na území
uvedených troch obcí zasahujúcich do Biosférickej rezervácie Poľana, zistiť ich rozsah
a obmedzenia, ktoré z nich vyplývajú vo vzťahu k poľnohospodárskej činnosti.

Materiál a metódy
Obmedzenia poľnohospodárskej činnosti sa hodnotili na základe zákonných noriem,
vzťahujúcich sa na dané územie. Identifikovali sa lokality, ktoré majú právnu oporu v zákone
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách a lokality
vymedzené na základe zvláštnych vyhlášok štátnej správy. Hodnotili sa len prvky, ktoré
priamo súvisia s poľnohospodárskou pôdou a jej využívaním. Z tohto dôvodu absentuje
hodnotenie lesných zdrojov.
Vyčlenenie jednotlivých území sa realizovalo podľa hraníc obcí v prostredí ArcGIS
9.3, na základe polygónových a bodových vrstiev poskytnutých Výskumným ústavom pôd
a pôdoznalectva (VÚPOP) v Bratislave, Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP)
v Banskej Bystrici, Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave
a vlastných vrstiev, ktoré boli vektorizované z verejných mapových databáz VÚPOP.
Identifikované lokality sa hodnotili za účelom zistenia ich konkrétnych výmer v celom
modelovom území, ako aj ich zastúpenia v rámci výmery poľnohospodárskej pôdy. Tá bola
rozčlenená na celkovú výmeru poľnohospodárskej pôdy a výmeru poľnohospodárskej pôdy
patriacu pod databázu LPIS (Land parcel identification system). LPIS predstavuje jeden z
komponentov Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) a je
nevyhnutným predpokladom subvencií v rezorte pôdohospodárstva z fondov EÚ [6].
Zistené údaje sa spracovali do tabuľkových prehľadov a mapových výstupov.
Pre zachovanie prehľadnosti sa uviedli 2 tabuľkové prehľady a 2 mapové výstupy. Ako
kritérium ich rozdelenia bolo zvolené vymedzenie chránených území podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. (s výnimkou prvkov Územného systému ekologickej stability - ÚSES)
a ostatných ekologicky významných prvkov.

Výsledky a diskusia
Na základe zistení lokalizácie jednotlivých osobitne chránených častí prírody je
zrejmé, že modelové územie disponuje pomerne vysokým prírodoochranným potenciálom.
Viac ako 50 % skúmaného územia je zaradené do určitej kategórie územnej ochrany.
Podľa výpočtov z podkladov VÚPOP má poľnohospodárska pôda v modelovom
území výmeru 3 403,04 ha, čo zodpovedá 41,55 % celkovej rozlohy. Pôda evidovaná
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v registri LPIS z toho tvorí 2 089,17 ha, čo zodpovedá 25,50 % rozlohy skúmaného územia
a 61,38 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.
Tab. 1 Chránené územia (CHÚ) podľa zákona 543/2002 Z. z. v obciach Ľubietová, Strelníky a Povrazník
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskej
Zastúpenie
pôdy v modelovom území
v modelovom
Názov
Stupeň
území
CHÚ
ochrany
p. pôda celkom
p. pôda v LPIS
ha
%
ha
%
ha
%
Prírodná pamiatka
4.
5,22
0,06
0,88
0,03
0,72
0,04
Veporské Skalky
Prírodná rezervácia Periská

4.

0,31

<0,01

0,31

<0,01

0,12

<0,01

Národná prírodná rezervácia
Ľubietovský Vepor

5.

236,88

2,89

3,26

0,11

0,06

<0,01

Chránená krajinná oblasťPoľana

2.

2492,52

30,45

602,24

17,70

330,35

15,81

2.

823,98

10,07

70,62

2,08

48,4

2,32

2.

3471,86

42,42

1514,78

44,51

813,73

38,95

Územie európskeho významuPoľana
(SKUEV0319)
Chránené vtáčie územiePoľana
(SKCHVU022)

Spracované podľa: SAŽP, 2011, VÚVH, 2011, VÚPOP, 2012

Najvyšší, 5. stupeň ochrany je vyhlásený na území Národnej prírodnej rezervácie
(NPR) Ľubietovský Vepor, ktorej podiel na poľnohospodárskej pôde je však veľmi malý (tab.
1, obr. 1). Územia so 4. stupňom ochrany (Prírodná pamiatka (PP) Veporské skalky
a Prírodná rezervácia (PR) Periská) majú zastúpenie na poľnohospodárskej pôde taktiež
v minimálnej miere. V týchto lokalitách je akákoľvek poľnohospodárska činnosť prakticky
vylúčená. Bez zvláštneho povolenia orgánu ochrany prírody nie je možný pohyb mimo
existujúcich komunikácií, aplikácia chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov,
toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav. Podobne je obmedzené pasenie,
napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich
ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích
jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu [7].
Najväčšia časť poľnohospodárskej pôdy je zaradená v 2. stupni ochrany. Jedná sa
o lokality patriace do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana a územia sústavy
NATURA 2000 – Územie európskeho významu Poľana a Chránené vtáčie územie Poľana
(tab. 1, obr. 1). Obmedzenia týkajúce sa poľnohospodárskej činnosti sú v tomto stupni
ochrany zhodné s obmedzeniami, ktoré platia aj v lokalitách so 4. a 5. stupňom ochrany.
Zároveň sú však určité poľnohospodárske aktivity žiaduce a patria medzi odporúčania Štátnej
ochrany prírody Slovenskej republiky. Ide najmä o kosenie a následné odstránenie biomasy 1
až 2 krát ročne, extenzívne prepásanie ovcami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti
pasienka), či odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny [8].
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Obr. 1 Chránené územia podľa zákona 543/2002 Z. z. v obciach Ľubietová, Strelníky a Povrazník

Vonkajšia hranica BR Poľana je totožná s hranicou CHKO Poľana. Jadrová zóna BR,
tvorená územím s 5. stupňom ochrany, je určená najmä na vedecko-výskumné a výchovné
účely [9]. Na ňu nadväzuje nárazníková zóna, ktorá je do značnej miery totožná s Územím
európskeho významu Poľana (prevláda 2. stupeň ochrany). Jej účelom by malo byť
usmernené hospodárenie tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu jadrovej zóny [9]. Najväčší
podiel na poľnohospodárskej pôde má prechodná zóna s prevládajúcim 2. stupňom ochrany,
kde je hospodárska činnosť iba korigovaná, pre súlad so záujmami ochrany prírody [9].
Prvky ÚSES v území reprezentuje biocentrum provinciálneho významu Poľana, ktoré
je zhodné s CHKO Poľana a 3 terestrické biokoridory bez osobitne určeného stupňa ochrany
(tab. 2, obr. 2). Terestrické biokoridory majú na poľnohospodársku pôdu pomerne veľký
dosah. Preto je z pohľadu poľnohospodárskych aktivít nutné dbať najmä na udržanie
charakteru ekosystémov, ktorými sú tvorené, aby bola ich funkcia zachovaná.
Za ekologicky významné časti modelového územia sa považujú aj biotopy trvalých
trávnych porastov (TTP), ktoré sa tu vyskytujú vo forme mezofilných trávnych porastov (typ
B) a vysokohorských trávnych porastov (typ G). Pri dodržiavaní predpísaných spôsobov
obhospodarovania majú poľnohospodárske subjekty možnosť čerpať finančné prostriedky
z Programu rozvoja vidieka, pre zabezpečenie ochrany biodiverzity týchto biotopov [10]. Na
tieto lokality sa viaže zákaz aplikácie umelých hnojív, pre typ G je hnojenie úplne vylúčené.
Ďalšie obmedzenia spočívajú v šetrnom spásaní a v osobitných režimoch kosenia [11].
Vodné zdroje v území reprezentuje 9 prírodných, aktívne využívaných vodárenských
zdrojov. Minerálny prameň Linhartovka v území obce Ľubietová sa nevyužíva (obr. 2).
V ochranných pásmach vodárenských zdrojov je v rámci hygienickej ochrany potrebné

1338

GEOGRAFIA

osobitné posúdenie pre optimalizáciu využívania za účelom poľnohospodárskej činnosti,
podľa vyhlášky č. 398/2002 Z.z. [12].

Tab. 2 Ostatné ekologické priority v obciach Ľubietová, Strelníky a Povrazník
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskej
Zastúpenie
pôdy v modelovom území
v modelovom
Typ územia
území
p. pôda celkom
p. pôda v LPIS
ha
%
ha
%
ha
%
Biosférická rezervácia
Jadrová zóna
237,38
2,90
3,26
0,10
0,06
<0,01
Nárazníková zóna
440,07
5,37
28,69
0,84
24,85
1,19
Prechodná zóna
1815,15
22,16 570,31
16,76
305,43
14,62
Prvky ÚSES
93 - Terestrický biokoridor
9,36
0,11
98 - Terestrický biokoridor
58,25
0,71
51,64
1,52
39,11
1,87
99 - Terestrický biokoridor
681,99
8,33
44,83
1,32
7,54
0,36
Biocentrum provinciál. významu - Poľana
2492,52
30,45 602,24
17,70
330,35
15,81
Chránené biotopy TTP
B – mezofilné trávne porasty
540,60
6,59
538,97
15,84
526,69
25,21
G – vysokohorské trávne porasty
154,83
1,89
153,55
4,51
151,24
7,24
Vodné zdroje
Ochranné pásma 9 vodárenských zdrojov
91,15
1,11
27,03
0,79
16,95
0,81
Spracované podľa: SAŽP, 2011, VÚVH, 2011, VÚPOP, 2012, Atlas krajiny, 2002

Obr. 2 Ostatné ekologické priority územia obcí Ľubietová, Strelníky a Povrazník

Z výsledkov vyplýva, že pod nejakú formu ochrany spadá až 49,88 % (1 697,42 ha)
z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v skúmanom území. Ide tu takmer o polovicu
poľnohospodárskej pôdy, čo potvrdzuje výsledky Hrnčiarovej [13] získané v kontexte
hodnotenia celého územia SR. Podiel zastúpenia ekologických priorít na poľnohospodárskej
pôde je zároveň približne rovnaký ako ich podiel v rámci celého skúmaného územia.
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Záver
Celkovú ekologickú kvalitu priestorovej štruktúry modelového územia možno
klasifikovať ako veľmi priaznivú [14], čo je v súlade aj s prezentovanými analýzami. Preto je
nevyhnutné zabezpečiť usmerňovanie poľnohospodárskej činnosti tak, aby nedochádzalo
k narušeniu tohto stavu. Skúmané územie je tak veľmi vhodné pre ďalší výskum zameraný na
optimalizáciu manažmentu krajiny s cieľom zachovať jej vysokú hodnotu a potenciál.
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Abstrakt
Článok venuje pozornosť zvýšenej podpore extrémne nacionalistickej strany Ľudová strana – Naše
Slovensko (ďalej len „ĽS-NS“) a jej komparácii s výsledkami nacionalistickej Slovenskej národnej strany (ďalej
len „SNS“) vo voľbách do vyšších územných celkov 2009 a parlamentných voľbách 2010. Práca analyzuje
voľby 2010 pomocou Pearsonovho koeficientu korelácie a regresnej analýzy podpory pre ĽS-NS vzhľadom na
zastúpenie rómskeho etnika a pre SNS vzhľadom na zastúpenie maďarského a slovenského etnika.

Kľúčové slová: nacionalizmus; rasizmus; extrémizmus; Slovensko; volebná geografia; ĽS-NS, SNS
Úvod a formulácia cieľa
Autor zvolil prácu venovanú tejto problematike vzhľadom na rastúcu podporu strán
extrémnej pravice či ľavice niektorých členských štátov EÚ, ako vo voľbách do národných
parlamentov, tak v posledných voľbách do Európskeho parlamentu (Fínsko – Praví Fíni,
Maďarsko – Jobbik, Veľká Británia – Britská národná strana, Holandsko – Strana pre
slobodu). V súčasnej hospodárskej a politickej situácii v Európe hrozí ich posilňovanie.
Špecifickou sa stáva situácia v Maďarsku, kde krajne pravicová strana Jobbik získala
troch členov vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj 46 kresiel z 386 členného
národného zhromaždenia v domácich voľbách, čím sa stala treťou najsilnejšou politickou
stranou v krajine. Podobne extrémnu rétoriku vedie aj v súčasnosti vládna strana Fidesz s 13
zástupcami

v Európskom

parlamente

a ústavnou

väčšinou

v domácom národnom

zhromaždení. Tá presadzuje bezprecedentné zavedenie volebného práva pre zahraničných
Maďarov, čo iba vyhrocuje situáciu v stredoeurópskom regióne, kde v susedných krajinách
Maďarska žije viac ako 2,5 milióna zahraničných Maďarov [1].
Zvolil som špecificky stranu ĽS-NS vzhľadom na jej minulosť spojenú so zrušenou
politickou stranou Slovenská pospolitosť, ktorú môžeme nazvať extrémistickou [2]. Jej
volebný líder, Marián Kotleba, bol viackrát postihnutý pre svoje šovinistické až rasistické
vyjadrenia či vystúpenia. Strana sporadicky vykonáva návštevy obcí, kde boli občania
napadnutí členmi rómskej minority a z času na čas organizuje stretnutia v podobe protestov a
protestných pochodov. Strana taktiež využíva majoritnou spoločnosťou odsudzujúce
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pejoratívne označenie rómskeho etnika ako „Cigáňov“, čo je charakteristické pre
nacionalistické strany na Slovensku. Pokúšajú sa taktiež o rehabilitáciu vojnového Tisovho
fašistického režimu a jeho predstaviteľov [3]. Strana je doposiaľ marginálnou politickou
stranou.
Ďalšou stranou je strana SNS, ktorá je majoritným zástupcom nacionalistickej rétoriky
na Slovensku. SNS dlhodobo aktívne vystupuje v protimaďarskej a protirómskej tematike. Jej
predseda Ján Slota sa taktiež vyjadril v pozitívnom zmysle k vojnovému štátu a jeho
predstaviteľom [4].
Cieľom práce je analyzovať podporu ĽS-NS a SNS v krajských voľbách a pomocou
Pearsonovho koeficientu korelácie, koeficientu determinácie a grafu regresnej analýzy zistiť
či existuje náväznosť na zvyšujúci sa podiel rómskeho či maďarského etnika pre ĽS-NS a
SNS v parlamentných voľbách 2010. Cieľom je taktiež porovnať charakter oboch strán
smerom k vývoju majoritnej spoločnosti.

Materiál a metódy
Základným zdrojom tejto práce sú volebné výsledky získané zo Štatistického úradu
Slovenskej republiky [5] a národnostné zloženie získané z regionálnej databázy Štatistického
úradu Slovenskej republiky [6]. Tieto zdroje autor následne využil pri vytvorení hodnôt
Pearsonovho koeficientu korelácie (R) a koeficientov determinácie (R2) podľa vzorcov [7]:
n*∑xi*yi - ∑xi*∑ yi
R = ────────────────────
√(n*∑xi2-(∑xi)2)*(n*∑yi2-(∑yi)2)
R2

[I.]
[II.]

Podnet na analýzu strán tohto spektra autorovi dala publikácia KRIVÉHO [8], ktorý
využíva Pearsonov koeficient korelácie pre analýzu porpory SNS v porovnaní s podporou
Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany vo voľbách do parlamentu. Pre potreby tejto práce autor
doplnil koeficient determinácie a grafy regresnej analýzy.
Za určujúcu hodnotu autor zvolil hodnotu ±0,5 Pearsonovho koeficientu korelácie, pri
ktorom dochádza k vysvetleniu 25% prvkov koeficientom determinácie. Táto hodnota
koeficientu determinácie je považovaná za miernu, nad 48% za výraznú [9].
Regresnú analýzu zastupuje reprezentatívny graf, znázorňujúci trend podpory strán
s rastom či poklesom zastúpenia jednotlivých národnostných zložiek. Grafy a ich trendy autor
zostrojoval v programe MS Excel.
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Pri mapovom zobrazení autor zvolil takú škálu, ktorá poukazuje na intervaly
najvýrzanejšej podpory ĽS-NS a SNS. Mapy boli zostrojované v programe Map Info.

Výsledky a diskusia
Na krajskej úrovni

zvolil Marián Kotleba pri kandidovaní na predsedu

Banskobystrického kraja vo voľbách 2009 stratégiu nekandidovať za stranu, ale ako nezávislý
kandidát. Podarilo sa mu dosiahnuť pomerne výraznú podporu 10,03 % v prvom kole
hlasovania, čo predstavovalo 13 629 hlasov. Tieto čísla sú pomerne vysoké, a keď si pozrieme
hodnoty, ktoré strana získala následne v Banskobystrickom kraji v parlamentných voľbách nie
sú úplne zanedbateľné (Brezno 3,6 %, Žarnovica 2,5 % , Žiar nad Hronom 2,4 %, Banská
Bystrica 2,15 %, Poltár 2,1 %) [5].
Samostatne postavila SNS troch kandidátov na predsedu samosprávneho kraja,
z ktorých ani jeden neuspel: v Bratislavskom (Jaroslav Paška 4,03 %), v Košickom (Ján Slabý
3,07 %) a v Banskobystrickom kraji (Jozef Šimko 5,29 %). Strana získala samostatne iba 6
kresiel v krajských zastupiteľstvách [5].
Na základe štatistických výsledkov z parlamentných volieb 2010 možno určiť
niekoľko zaujmavých faktov .
Po prvé je možné určiť, že až 7 z 10 okresov s najvýraznešou podporou ĽS-NS sú
okresy so zastúpením rómskeho obyvateľstva nad 5 %. Ešte výraznejšie je to pri prvých 20
okresoch podpory ĽS-NS, kde až 16 z 20 boli okresy nad 1 % zastúpenia rómskeho etnika. To
viedlo k možnej závislosti podpory strany s rastom počtu rómskeho etnika, a tak i možnej
radikalizácii slovenského etnika smerom k rómskej minorite v špecifických okresoch.
Výraznejšie je možné badať tento fakt na celkovom geografickom rozložení podpory ĽS-NS,
viď obr. 1.

Obr. 1 Podpora ĽS-NS v jednotlivých okresoch SR vo voľbách do NR SR 2010
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Po dosadení hodnôt z volieb 2010 do grafu regresnej analýzy, sa preukázala určitá priama,
lineárna, jednoduchá, štatistická závislosť.
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Obr. 2 Vzťah podpory ĽS-NS k zastúpeniu rómskej minority pre okresy vo voľbách do NR SR 2010

Po dosadení hodnôt z volieb do vyššie uvedeného vzorca Pearsonovko koeficientu korelácie
dochádza k pomerne výraznej korelačnej závislosti 0,74. Podobné hodnoty tesnosti väzieb sú
považované za pomerne výrazné. Koeficient determinácie vysvetľuje túto závislosť v 54,8 %
okresov.
Pre SNS sú okresy najvýraznejšej podpory mimo zmiešaných území prevažne na
severe Slovenska, viď obr. 3. Nemožno badať podobné súvislosti ako pri ĽS-NS v etnicky
zmiešaných okresoch.

Obr. 3 Podiel elektorátu SNS v jednotlivých okresoch vo voľbách do NR SR 2010

Po kontrolnom dosadení do grafov dochádza k pomerne zaujímavej závislosti. Koeficient
korelácie 0,54 poukazuje na miernu lineárnu závislosť. Koeficient determinácie vysvetľuje
29,16 % okresov. Graf regresnej analýzy však poukazuje, že vzhľadom na rastúce zastúpenie
slovenskej majority dochádza ku kladnej jednoduchej štatistickej závislosti. Charakter trendu,
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ktorým možno tento súbor dát vysvetliť, však sleduje viac polynomický trend šiesteho stupňa,
než lineárny trend.
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Obr. 4 Vzťah podpory SNS ku zastúpeniu slovenskej majority pre okresy vo voľbách do NR SR 2010

Naopak dochádza k pomerne výraznej negatívnej jednoduchej lineárnej štatistickej závislosti
smerom k maďarskej minorite v oblastiach s jej zastúpením nad 1% mimo špecifických
mestských okresov Bratislavy a Košíc.
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Obr. 5 Vzťah podpory SNS ku zastúpeniu maďarskej menšiny pre okresy nad 1 % maďarskej minority, mimo
Bratislavy a Košíc vo voľbách do NR SR 2010

Koeficient korelácie v týchto okresoch je pomerne výrazný -0,803. Koeficient determinácie
vysvetľuje 64,48% okresov.

Záver
Charakter podpory oboch strán je diametrálne odlišný. SNS ako majoritná
nacionalistická strana získava podporu prevažne na územiach s výraznou prevahou slovenskej
majority.

Naopak

ĽS-NS

získava podporu

na zmiešaných

územiach

s rómskym

obyvateľstvom.
Záverom je potrebné zhodnotiť, že po voľbách 2010 môžeme hovoriť o
potenciálnej hrozbe radikalizácie spoločnosti smerom k rómskemu etniku v oblastiach s jej
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zastúpením a jej prejavom pri voľbe parlamentých strán, čo podporuje do značnej miery aj
pomerne výrazný úspech volebného lídra strany ĽS-NS Mariána Kotlebu vo voľbách na
predsedu krajského zastupiteľstva 2009. V tomto prípade môžeme hovoriť o radikalizácii
majoritnej spoločnosti smerom von z majoritnej spoločnosti. Pri SNS dochádza k radikalizácii
smerom dovnútra majoritnej spoločnosti, kde nehrozí radikalizácia v lokálnych komunitách so
zastúpením maďarskej minority.
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Vybrané prístupy vzniku a riešenia regionálnych disparít
Beáta Pirová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
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Abstrakt
V tomto príspevku hodnotíme názory odborníkov na príčiny vzniku regionálnych disparít, vychádzame
z teórií regionálneho rozvoja, ktoré sú doplnené o postoje geografov k faktorom podmieňujúcim regionálne
rozdiely v posttransformačnom období postkomunistických krajín. Jedna z dôležitých otázok na ktorú sa snažia
odpovedať teórie regionálneho rozvoja je aj úloha štátu a trhu pri riešení regionálnych disparít. Prívrženci
divergetnych teórii (neomarixistický, keynesiánsky, neoinštitucionálny prístup) sú presvedčení, že bez intervencií
štátu, by dochádzalo k ďalšiemu prehlbovaniu medziregionálnych rozdielov, naopak konvergentné teórie
(neoklasický, neoliberálny prístup) odmietajú zásahy štátu. Pokúsime sa odpovedať na otázku, ktoré smerovanie
je vhodnejšie pre regionálny rozvoj.

Kľúčové slová: regionálne disparity; intervencie štátu
Úvod a formulácia cieľa
Regionálna diferenciácia územných jednotiek je v poslednom období frekventovane
diskutovanou

problematikou

na

území

Slovenska

a vo

svete

hlavne

v súvislosti

s hospodárskymi, sociálnymi a ekonomickými problémami rozvoja a rastu regiónov.
Odborníci nadobúdajú diferencované postoje k príčinám vzniku regionálnych disparít
a načrtávajú heterogénne pozície k možnostiam ich riešenia a zmierňovania. Regionálnym
disparitám na Slovensku je venovaných mnoho odborných prác geografov, napr. [1, 2, 3, 4, 5]
ekonómov, napr. [6, 7] a sociológov, napr. [8, 9].
Cieľom tohto príspevku je na základe štúdia odbornej literatúry zhodnotiť názory na
príčiny vzniku regionálnych disparít a poukázať na odlišné postoje k miere intervencií štátu
a trhového mechanizmu pri riešení a zmierňovaní medziregionálnych rozdielov.

Výsledky a diskusia
V odbornej literatúre sa stretávame s odlišnou interpretáciou a chápaním pojmu
regionálne disparity.
Disparity sa vo všeobecnosti označujú ako nerovnomernosti, rozdiely či heterogenity
[10]. Rozdiely v regióne je možné sledovať z viacerých aspektov fyzickogeografického,
environmentálneho, sociálneho, ekonomického, kultúrneho a ďalších. V spojitosti s častým
riešením otázok regionálneho rozvoja, hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne
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obyvateľstva významnú pozíciu v poslednom období získava predovšetkým sociálne
a ekonomické hľadisko skúmania regionálnych disparít.
Pokiaľ hodnotíme transformáciu geografickej organizácie spoločnosti rozumieme pod
regionálnymi disparitami rozdiely v stupni sociálno-ekonomického rozvoja, ktoré sú
dôsledkom

jeho

nerovnomernosti

[3].

V súvislosti

s

transformačnými

procesmi

prebiehajúcimi v postkomunistických krajinách hovoríme o diferencovanej adaptabilite
regiónov na novovznikajúce podmienky trhového mechanizmu a o odlišných schopnostiach
a možnostiach využívania potenciálov regiónu.
Proces regionálnej diferenciácie chápeme ako viacúrovňový priestorový proces, v
ktorom je obsiahnutá tak lokálna úroveň diferenciácie regiónu (medzisídelná diferenciácia)
ako aj diferenciácia medzi regiónmi navzájom (medziregionálna diferenciácia) [8].
Medziregionálne rozdiely vedúce k priestorovej polarizácii môžeme bádať vo viacerých
sférach a to ekonomickej, sociálnej, infraštruktúrnej, populačnej, čo sa následne premieta do
odlišnej miery nezamestnanosti, prílevu zahraničných investícii, počtu podnikateľských
subjektov, príjmov a životnej úrovne obyvateľstva.
V súvislosti s analýzou regionálnych disparít sa vynárajú dve podstatné otázky:
1. príčiny vzniku regionálnych disparít
2. vhodná miera štátnych intervencií pri zmierňovaní medziregionálnych
rozdielov
Pri vysvetľovaní príčin vzniku regionálnych disparít sa názory odborníkov
rozchádzajú. V zásade možno odlíšiť dva základné prístupy [11]. Prvý ideovo vychádza z
neoklasického alebo neokonzervatívneho (neoliberálneho) teoretického základu (klasická
ekonomická škola a jej nasledovníci), kde rozdiely medzi regiónmi sú chápané ako
prirodzené, dané odlišnými podmienkami a regionálnymi osobitosťami rôzneho pôvodu.
Druhý prístup sa odvíja od keynesiánskych a (post- alebo tiež neo-) marxistických teórií. Za
príčinu regionálnych nerovností považuje živelný charakter kapitalizmu, zdôrazňujúc
ním vyvolanú sociálnu nespravodlivosť a súvisiacu sociálnu nestabilitu, koncentrovanú
v problémových regiónoch.
Pokiaľ by sme hodnotili príčiny vzniku regionálnych disparít na území
postkomunistických krajín teda aj Slovenska po roku 1989 je potrebné poukázať na výraznú
intervenciu zo strany štátu v predtransformačnom období a umelú nivelizáciu regionálnych
rozdielov veľakrát na úkor straty konkurencieschopnosti rozvinutejších regiónov. Vznik
regionálnych disparít práve v týchto krajinách nastáva v čase transformácie hospodárstva,
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kedy regióny diferencovane reagovali na prebiehajúce zmeny.
Hampl [12] na príklade Českej republiky špecifikoval tri najpodstatnejšie geografické
faktory podmieňujúce vývoj a dosiahnutý stav regionálnej socioekonomickej diferenciácie:
1.regionálna, resp. sídelná hierarchia 2. makropolohová atraktivita 3. nevýhodná (zdedená)
ekonomická špecializácia.
Korec [1] uvádza desať faktorov podmieňujúcich diferencovaný rozvoj Slovenska po
roku 1989: primárny potenciál jednotlivých regiónov, územno-správne členenie, faktor
sídelnej hierarchie, faktor makropolohovej atraktivity, faktor charakteru osídlenia, faktor
osobitostí demografických štruktúr jednotlivých regiónov, faktor veľkej dopravnej
infraštruktúry, faktor historického zaostávania regiónov, faktor nevýhodnej ekonomickej
špecializácie regiónov a faktor depresnosti priľahlých regiónov regiónov susedných štátov.
Lauko [2] vyzdvihuje vplyv prírodných podmienok na vznik regionálnych disparít na
území

Slovenska, predovšetkým význam reliéfu pre život a aktivity spoločnosti. Vplyv

reliéfu je relatívne trvalý a má vplyv ma priestorovú štruktúru Slovenska, na strediská
osídlenia, hlavné dopravné komunikácie, ktoré sú pólmi a osami rozvoja.
Významné postavenie v determinácii vzniku regionálnych disparít získavajú aj ľudské
zdroje ich veková štruktúra (hlavne podiel obyvateľov v predproduktívnom veku),
vzdelanostná štruktúra (podiel obyvateľov s vysokoškolským a stredným vzdelaním
s maturitou), jazykové znalosti, odborná zameranosť vzhľadom na špecifikáciu a orientáciu
regiónu na vybrané priemyselné odvetvia a iné sektory hospodárstva. Ľudský potenciál
predstavuje cennú entitu v spoločnosti, ktorá sa môže podieľať na hospodárskom raste,
rozvoji regiónu alebo naopak na jeho zaostávaní.
Frekventovane sa stretávame s dilemou chápania regionálnych disparít, či ide o
fenomén nevyhnutný alebo nežiaduci a do akej miery je potrebné ponechať medziregionálne
rozdiely pôsobeniu trhovým mechanizmom a kedy je už nevyhnutá intervencia štátu.
1. Neoklasický prístup vychádza z názoru, že k najefektívnejšej alokácii zdrojov
dochádza pôsobením trhových princípov, a intervencie zo strany štátu do tržných
mechanizmov sú preto nežiaduce. Predstavitelia neoklasického prístupu (A. Smith, D. Ricard)
sú presvedčení o automatickej tendencií vyrovnávania medziregionálnych rozdielov na
základe pohybu kapitálu a migrácie pracovných síl, pričom túto konvergenciu chápu ako
dlhodobý a pomalý proces [5, 13, 14].
2. Keynesiánsky prístup (J. M. Keynesa) poukazuje na usmerňovanie ekonomiky tak,
aby nedochádzalo k nežiaducim spoločenským javom, ako je nezamestnanosť a chudoba.
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Hlavným rysom tejto teórie sú štátne zásahy do ekonomickej sféry, s cieľom riešiť tieto
spoločenské problémy. Keynesiánska politika je charakteristická odčerpávaním financií
z ekonomiky v čase ekonomického rastu a stimuláciou dopytu v období recesie. K riešeniu
regionálnej nezamestnanosti pristupujú keynesiánci prostredníctvom relokácie priemyslu,
ktorá sa môže diať pomocou administratívnych reštrikcií – zákazov rozširovania produkcie
v už prosperujúcich vyspelých regiónoch a ich lokalizáciou do periférnych oblastí [5, 13, 14].
3. Neomarxistický prístup tvrdí, že ekonomický vývoj, ktorý by priniesol väčšiu
sociálnu spravodlivosť je možný len po radikálnej politickej zmene. Neomarxisti sú skeptickí,
pokiaľ ide možnosti regionálnej politiky v procese znižovania týchto rozdielov. Keďže
v tomto prístupe sú regionálne rozdiely chápané ako dopad všeobecného uplatňovania
kapitalizmu v spoločnosti, je potrebné urobiť zmeny v spoločnosti na centrálnej úrovni [5,
13].
4. Neoliberalný prístup zdôrazňuje úlohu trhu pre efektívnu alokáciu zdrojov
a iniciatívu jednotlivcov. Predstavitelia neoliberalného prístupu sú proti násilnému znižovaniu
medziregionálnych disparít a sú presvedčení o nevyhnutnosti obmedziť štátne intervencie.
Niektoré smery však zároveň zdôrazňujú i nutnosť obmedzených štátnych intervencií
zameraných na odstránenie bariér fungovania tržných mechanizmov a potrebu stimulácie
výroby a špecializáciu na úrovni malých a stredných podnikov [5, 13].
5. Neoinštitucionálny prístup patrí k teóriám regionálnej nerovnováhy, a pre základ
prosperity regiónu sú dôležité napríklad kvalitné sociálne, kultúrne a inštitucionálne štruktúry
a nehierarchický systém organizácie spolupráce malých firiem prostredníctvom networkingu,
úspor z rozsahu i zo špecializácie, deľby práce medzi firmami, vzájomnej závislosti, zdieľania
informácií, inovácii, úlohou regionálnej politiky by mala byť podpora vytvárania spoločných
inštitúcií podporujúcich malé a stredné podniky [5, 13].
Neoklasický, neoliberálny prístup patrí do skupiny tzv konvergentných teórii (teórii
regionálnej rovnováhy), ktorých zástancovia zdôrazňujú prirodzené vyrovnávanie rozdielov
pri

rozvoji

regiónu

z dlhodobého

hľadiska.

Neomarxistický,

keynesiánsky

a

neoinštitucionálny prístup je zaraďovaný do skupiny divergentných teórii (teórii regionálnej
nerovnováhy), ktorého prívrženci sú presvedčení, že bez intervencií štátu, by dochádzalo
k ďalšiemu prehlbovaniu medziregionálnych rozdielov [13].
Domnievame sa, že regionálne disparity sa stávajú nevyhnutnou súčasťou
regionálneho rozvoja, vždy budeme v regiónoch sledovať heterogenitu či už prírodnú,
kultúrnu, environmentálnu alebo ekonomickú, sociálnu a iné. A aký postoj zaujať
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k medziregionálnym rozdielom? V prvom rade je potrebné vyhodnotiť mieru diferencovanosti
regiónov, nevýrazne nerovnomernosti môžu vplývať na región stimulačne, prispievať
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rastu, vtedy hovoríme o regionálnych disparitách ako
o pozitívnom fenoméne. Naopak veľmi veľké rozdiely pôsobia na ekonomickú, sociálnu
stránku regiónu a životnú úroveň obyvateľstva nežiaduco v tomto prípade hovoríme
o regionálnych disparitách ako o negatívnom fenoméne. Hirschman (1958 in Blažek, Csank
2007) [15] zdôrazňuje nevyhnutnosť existencie týchto rozdielov pre zaistenie ďalšieho vývoja
a nezastupiteľnú úlohu rozdielov, ako signálneho mechanizmu, pre aktivitu jednotlivých
typov aktérov. Na druhej strane je zrejme, že extrémne rozdiely majú destimulačný a
destabilizačný účinok.
A do akej miery sú potrebné zásahy štátu? Trhový mechanizmus sa môže sa podieľať
na zmierňovaní ale aj prehlbovaní regionálnych disparít. Rovnako je náročné určiť správnu
mieru zasahovania zo strany štátu, prehnaná štátna intervencia a regulácia trhu môžu mať
negatívny dopad na hospodárstvo. Krajné stanoviská podľa Blažeka, Uhlířa (2002)
predstavujú neintervencionistické (hlavne neoklasické, do značnej miery i neoliberálne smery)
a intervencionistické prístupy (keynesiánsky a hlavne neomarxistický prístup), pričom väčšina
súčasných teórii sa obom extrémom vyhýba. Hľadanie vhodnej miery štátneho
intervencionizmu súvisí s riešením veľmi zložitej dilemy medzi princípom zásluhovosti
a princípom solidarity a vzťahom medzi ekonomickou efektívnosťou na jednej strane
a sociálnou spravodlivosťou na strane druhej [13]. Všetky vyspelé štáty preto realizujú celý
komplex politik, ktoré sa snažia zaistiť vhodnú mieru rovnováhy medzi poskytnutím
dostatočného priestoru pre osobnú iniciatívu na jednej strane a súčasne garantovať dostatočnú
mieru vzájomnej solidarity – Macešková (2007 in Blažek, Csank 2007) [15].

Záver
Regionálne disparity sa stali aktuálnou a často skúmanou problematikou zo strany
ekonómov, sociológov a geografov. Názory na príčiny vzniku medziregionálnych rozdielov
v rámci teoretických koncepcií zaujímajú diferentné stanoviska, rovnako odlišné sú postoje aj
k ich riešeniu. Výrazné medziregionálne disparity predstavujú negatívny fenomén pre
hospodársky rast a životnú úroveň obyvateľstva, čo si vyžaduje vhodnú selekciu nástrojov
a opatrení vedúcich k zníženiu už existujúcich medziregionálnych nerovnomerností. Častou
a zložitou dilemou sa stáva adekvátna miera štátnych zásahov pri zmierňovaní regionálnych
disparít, čo závisí aj od ekonomického vývoja regiónu. Ale predovšetkým je nevyhnutné
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vyhýbať sa krajným riešeniam smerujúcim len intervencionistickou (maximálny zásah štátu)
alebo len neintervencionistickou (takmer žiadny zásah štátu) cestou.
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Abstrakt
Predkladaný príspevok prezentuje hypotézu o vzniku molického horizontu mineralizáciou
organominerálnych sedimentov na dne riečneho paleomeandra na Žitnom ostrove. Snažíme sa argumentovať
nesprávnosť niektorých názorov na vznik týchto horizontov, deklarujeme ich vlastnosti a existenciu kľúčového
faktora ich genézy, ktorým je pretrvávanie poklesnutej hladiny podzemnej vody. Na potvrdenie hypotézy sme
využili rôzne metódy, okrem morfologického popisu pôd a laboratórnych analýz, aj výsledky analýzy
historických máp či paleoekologickej analýzy. V závere konfrontujeme naše výsledky s rôznymi klasifikačnými
pôdnymi normami, a navrhujeme zmenu v slovenskom klasifikačnom systéme pôd.

Kľúčové slová: molický čiernicový horizont; rašelina; mineralizácia; hladina podzemnej vody

Úvod a formulácia cieľa
Detailné pôdne mapovanie, spojené so snahou zachytiť vzťah medzi pôdnou
diverzitou fluviálnych depresií Podunajskej roviny a vývojom prostredia v holocéne nám
poukázalo na viaceré zaujímavé skutočnosti, pričom na jednu z nich by sme radi upozornili.
Touto skutočnosťou je genéza epipedonu pôd na dne študovaného paleomeandra, teda pôd
vznikajúcich v prostredí organogénnej depozície. Hypotetická mineralizácia povrchového
horizontu kvôli rozsiahlemu odvodneniu prostredia v širšom regióne Žitného ostrova
zapríčinila pretrvávanie odlišných podmienok, ktoré narušili rovnováhu pôd s prostredím.
Výsledkom je, že povrchové horizonty týchto jednotiek nadobúdajú odlišné vlastnosti,
a v praxi ich klasifikácia v zmysle záväznej referenčnej normy [1] je problematická.
Cieľom tohto príspevku je v prvom rade poukázať na spomínaný problém
a argumentovať opodstatnenosť tejto hypotézy. Demonštrovať jav mineralizácie epipedonu
hydromorfných pôd na údajoch získaných v teréne popisom pôdnych sond, a údajmi
z laboratórnych analýz. Čiastkovým cieľom je sformulovať hypotézu, aké vlastnosti majú
mineralizované horizonty, resp. k akým vlastnostiam v zmysle iniciovanej pedogenézy spejú a
ako by mohli byť tieto horizonty klasifikované v zmysle spomínaného klasifikačného
systému. V prípade úplného potvrdenia našich hypotéz, o verifikáciu ktorých sme sa pokúsili
v tomto príspevku, navrhujeme novú klasifikačnú pôdnu jednotku, ktorá by túto špecifickú
genézu plne reflektovala.
Materiál a metódy
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Predkladaný problém riešený v tomto príspevku je len čiastočný, je súčasťou širšieho
interdisciplinárneho výskumu, zaoberajúceho sa nielen pôdnou diverzitou, ale aj
paleoekologickou analýzou rašelinnej výplne či fytodiverzitou starších riečnych depresií
Podunajskej roviny. Vďaka tomu sme mohli na potvrdenie našej hypotézy využiť rôzne
informácie získané rozmanitými metódami.
Študovaný paleomeander sa nachádza v rovinatej nížinnej krajine v nadmorskej výške
114-115 m n. m. (stred územia 47º56´54“ N, 17º34´38“ E). Charakteru územia z rôznych
hľadíska sa venujeme v inej práci [2]. Pri zisťovaní vlastností pôd v teréne boli kľúčové
kopané pôdne sondy, na zachytenie priestorovej platnosti pôdnych jednotiek vŕtané sondy.
Osobitnou metódou uplatnenou v tomto prípade bola hĺbková vŕtaná sondáž, ktorá nám
umožnila zachytiť celú mocnosť organickej sedimentárnej výplne, a to z hľadiska odlišných
vlastností jednotlivých sedimentačných vrstiev, či z hľadiska štúdia povodňovej aktivity.
Okrem štandardného morfologického popisu boli analyzované pôdne vzorky na Výskumnom
ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave konvenčnými metódami (zrnitosť
pipetovacou metódou, pH v H2O aj KCl potenciometricky, obsah karbonátov titráciou,
celkový uhlík a dusík C, N analyzátorom, elektrická konduktivita, odparok gravimetrickou
metódou). Využili sme informácie z analýzy historických máp a paleoekologickej analýzy [3].

Výsledky a diskusia
Pôdne mapovanie na území paleomeandra Vrakúň bolo zamerané aj na vnútorný
priestor paleomeandra reprezentovaný nehydromorfnými pôdami, predkladaný príspevok sa
však sústredí len na hydromorfné pôdy (organozem slatinnú, glej organozemný a čiernice
organozemné). Pri pôdnom mapovaní hydromorfných pôd (organozem slatinná, glej
organozemný) a čiernice organozemnej na území paleomeandra Vrakúň sme zaznamenali
značné rozdiely v jednotlivých horizontoch sola a sedimentačných vrstvách vo väčšej hĺbke,
napriek tomu, že všetky boli diagnostikované ako rašelina slatinná (resp. humolit). V relatívne
suchších polohách na dne paleomeandra sme identifikovali horizonty, ktoré svojimi
vlastnosťami pripomínajú molický horizont minerálnych pôd. Na prvý pohľad síce niesli
znaky genézy z organogénnych depozícií, avšak tieto humózne zeminy už takmer neobsahujú
zachované pletivá ani iný materiál typický pre rašeliny. Na druhej strane sa vyznačujú
vyvinutou štruktúrou, typickou farbou, žiadnym H2S zápachom, dobrým prekorenením,
vysokým zastúpením edafónu a zriedkavejšie aj zastúpením nepatrných hrdzavých škvŕn.
Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska [1] však nepozná pôdnu jednotku
s povrchovým molickým horizontom a podložným horizontom slatinnej rašeliny (sekvencia
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Amč-Oh-Otl, v prípade glejov Amč-Oh-Otl-Gr). V ďalšej časti sa preto pokúsime verifikovať
hypotézu o mineralizačných (humifikačných) procesoch prebiehajúcich v epipedone týchto
pôd a o genéze smerujúcej k vzniku molického horizontu.
Snahy klasifikovať sekvencie horizontov v teréne neberúc do úvahy hypotézu
o molickom horizonte nás vedú k istým záverom. Na prvom mieste je to predpoklad, že
v prípade týchto sekvencií môže ísť o prekrytú formu organozeme slatinnej. Mocnosť
povrchového horizontu je síce menšia ako 0,6 m (podmienka pre prekrytú formu), avšak
výskyt prekrytých organozemí na tomto území nepredpokladáme, čo sa pokúsime ďalej
zdôvodniť. Takisto treba zdôrazniť, že klasifikačná norma v prípade organozemí prekrytú
formu neuvažuje. Štúdium historických máp [3] je efektívnym nástrojom pri štúdiu genézy
riečnych systémov. Na základe tohto môžeme zdôvodniť, že fluviálna depozícia materiálu
určitej mocnosti vo vzdialenosti od prietočnej sústavy je nepravdepodobná. Na druhej strane
poznáme absolútny vek materiálu jedného z epipedonov, kde sme datovali rastlinné
makrozvyšky. Tento materiál má vek maximálne niekoľko stoviek rokov, teda vznikal v čase
oslabenej prietočnosti priľahlého ramena Barč v porovnaní so stavom z obdobia vzniku
paleomeandra, a teda aj úvahy či nejde o minerálny materiál deponovaný pri inundáciách
z tohto ramena sú nepravdepodobné. Okrem toho, ak by bolo toto územie v danom období
pravidelne vystavované inundáciám, dá sa tu predpokladať vlhké prostredie, čo naša
paleoekologická analýza nepotvrdila. Ďalším dôkazom spochybňujúcim inundačný pôvod
materiálu je, že v rámci hĺbkovej sondáže sme síce zachytili viacero minerálnych vrstiev
charakteru povodňovej fácie, ale len vo väčších hĺbkach (viac ako 150 cm), a výrazne menšej
mocnosti. Môžeme teda skonštatovať výskyt významnejších povodní na dotknutom území
len v minulosti.
Popri neexistujúcej prekrytej forme organozeme je potrebné spomenúť ešte jednu
jednotku definovanú v systéme. Je ňou čiernica organozemná. O takejto klasifikácii v teréne
identifikovaných profilov nemôžeme uvažovať z dvoch dôvodov – v prvom rade je to
mocnosť Ot (Oh) horizontu, ktorý presahuje aj 200 cm (čo je vlastné pre organozem)
a následne je to vlastná sekvencia, kde sled Ot a Amč (Ot-Amč-...) nepoukazuje na vznik
Amč horizontu z rašelín. Bežný morfologický popis pôdnych profilov v rámci katény na dne
paleomeandra poukazuje na genézu povrchového horizontu z rašelinnej depozície - evidentný
je vzťah klesajúcej hladiny podzemnej vody a väčšej mocnosti týchto horizontov.
Okrem poklesu zastúpenia organických častíc v epipedone, na pokles hladiny
podzemnej vody poukazuje aj charakter fosílnych glejových redukčných horizontov. Ide o
v minulosti uniformne sivý horizont, s úplne premenenou pôdnou matricou, ktorý recentne
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podlieha zvýšenej oxidácii a postupne sa mení na glejový oxidačno-redukčný (Gro) horizont.
Dokazuje to aj ostrý, rovný prechod Gr-horizontu, ktorý pôvodne odzrkadľoval výšku
priemernej úrovne hladiny podzemnej vody a nadložného Gro horizontu s nie úplne
premenenou matricou [2]. Popri indíciách viditeľných priamo v pôdnom profile, ktoré by
poukazovali na predpokladanú mineralizáciu povrchových vrstiev existujú aj informácie
potrvrdzujúce tento predpoklad, ktoré možno čerpať z analýzy historických máp. Príkladom je
využitie územia v roku 1893, kde mokraďové porasty trste (Phragmites australis), zaberali
výrazne väčšiu plochu ako v súčasnosti, čo môže vzhľadom na bioindikačné schopnosti trste
poukazovať na pôdne pomery determinované zvýšenou hladinou podzemnej vody [3].
Skúmané pôdne horizonty majú v porovnaníu s podložnými horizontami nižší
spáliteľný podiel organickej hmoty, odlišnú farbu a pedálnu štruktúru. Popísali sme rôzne
sekvencie profilov pôd, ktoré poukazujú na mineralizáciu organického materiálu vo vrchnej
časti sola. Často ide o typické sekvencie (Amč)-Oh-Otl s hlbokým Otl horizontom. V tejto
práci sa však okrem takéhoto profilu budeme najprv venovať klasifikačne odlišnému profilu s
plytším Oh(Ot) horizontom a glejovým redukčným Grc horizontom 0,5 m pod povrchom.
V rámci tejto sondy sme predpokladali vznik molického horizontu (Amč) mineralizáciou
organického materiálu. Jeho genézu sme overovali aj pomocou laboratórnych analýz.
Pri molickom horizonte sa explicitne nevyžaduje spáliteľný podiel pri 550 oC nižší ako
30 %, táto podmienka je však opodstatnená (v takomto prípade by išlo práve o humolitový
horizont). Explicitne zmienené sú v definícii [1] vlastností Amč horizontu minimálna
mocnosť, farebné rozpätie materiálu, obsah humusu, nasýtenie sorpčného komplexu. Piate
kritérium odzrkadľuje znaky kvalitnejších foriem humusu s vyšším stupňom kondenzácie,
najmenej tri z nasledujúcich požiadaviek - pomer celkového Ct : Nt, farebný kvocient Q4/6
humínových kyselín, resp. humusových látok, podiel voľných humínových kyselín z celkovej
sumy humínových kyselín, pomer CHK : CFK či napokon podiel viazaných humínových
kyselín s Ca (Mg, Al, Fe) z celkovej sumy humínových kyselín.
Napriek tomu, že v prípade skúmanej sondy gleja záujmový horizont spĺňal viacero
požadovaných vlastností, spáliteľný podiel dosiahol úroveň až 31,89 %, čo je na spodnej
hranici pri klasifikácii humolitov (preklasifikovali sme ho na humolitový horizont). Preto
napriek výsledkom ostatných vlastností sme sa rozhodli pre analýzy ďalšej zo sond (typický
Amč-Oh-Otl profil), lokalizovanej v relatívne suchšej časti územia. Spáliteľný podiel
materiálu z tejto sondy dosiahol hodnotu 11,5 %, teda je vo vyhovujúcom pomere. Čo sa týka
ostatných podmienok, v prípade oboch sond boli splnené kritériá mocnosti horizontu, farby
a obsahu humusu. Kritérium nasýtenosti sorpčného komplexu zásadami nevieme potvrdiť,
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táto vlastnosť nebola predmetom realizovaných analýz. Napriek tomu ho však
predpokladáme, vzhľadom na obsah karbonátov v sole. Preklasifikovaný horizont, spomínaný
z dvojice ako prvý spĺňa podmienku pomeru humínových a fulvokyselín nad 1. V ďalšej z
charakteristík horizont len zanedbateľne presahuje úroveň požadovanú pre Amč (pomer
celkového Ct : Nt ≤ 12). Naopak, horizont nespĺňal podmienku farebného kvocientu, ďalšie
vlastnosti neboli zisťované. Druhý z dvojice analyzovaných horizontov, ktorý mal priaznivé
výsledky z hľadiska spáliteľného podielu, takisto splnil kritérium pomeru humínových a
fulvokyselín. Síce nedosiahol také pozitívne výsledky v oblasti pomeru celkového uhlíka
a dusíka, na druhej strane tento horizont spĺňa kritérium farebného kvocientu.
Súhrnne môžeme konštatovať, že študované horizonty síce nespĺňajú v dostatočnom
rozsahu kritériá, ktoré by umožňovali ich klasifikáciu ako molických, zistené výsledky
v nezanedbateľnej miere poukazujú na genézu formulovanú v našej hypotéze. Zaujímavý je
epipedon druhej zo sond, kde výsledný spáliteľný podiel je nižší ako 30 %, nemôže byť teda
klasifikovaný ako humolit. Tento horizont je teda zákonite humusový, ktorý vzhľadom na
recentné procesy nadobúda vlastnosti molického horizontu. Z globálneho hľadiska, všetky tri
popisne zisťované požadované charakteristiky boli splnené, zo 6 analyticky zisťovaných
kritérií sme overovali tri, pričom všetky v prípade jednej alebo druhej sondy boli splnené. Na
základe týchto zistení vyslovujeme prognózu, že ak nedôjde k zvýšeniu hladiny podzemnej
vody, úplná transformácia humolitov na humusové horizonty je len otázkou času.
Na opodstatnenosť našej hypotézy o prebiehajúcej mineralizácii okrem našich
výsledkov z terénu a indícií z laboratórnych analýz poukazujú aj niektoré príklady zo
zahraničných klasifikačných systémov pôdnych jednotiek. V Taxonomickom klasifikačnom
systéme půd ČR [4] sa rozlišujú tri skupiny organominerálnych povrchových horizontov,
jedným z nich sú „Hydrogénne humózne horizonty“. Organominerálne horizonty sú
charakterizované ako „minerálne horizonty s biogénnou akumuláciou organických látok do 20
- 30 hmotnostných %, pričom množstvo nerozložených minerálnych látok je väčšinou do 5
%“ [4]. Spomínaní autori pripisujú týmto horizontom obsah humusu nad rovnovážny stav
okolitých anhydromorfných pôd, resp. až prípadné znaky rašelinenia. Morfogenetický
klasifikačný systém pôd ČSFR sa dokonca explicitne zmieňuje, že molický čiernicový
horizont „býva reliktného pôvodu, vyvinul sa z niekdajších slatinných pôd po ich odvodnení“
[5]. Takýto vznik povrchového horizontu, prakticky v rovnakom regióne si vysvetľujú viacerí
autori pôsobením oxidácie v hornej vrstve rašeliny v dôsledku zníženia hladiny podzemnej
vody od 19.storočia [6] a [7].
Záver
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Pri štúdiu pôd so zastúpením rašelinných horizontov v spodine, sme v rámci týchto
profilov identifikovali v epipedone horizonty, ktoré nesú niektoré črty organických horizontov
na ktoré plynule nadväzujú, na druhej strane sú evidentne odlišné. Hypotéza o vzniku
molického horizontu v dôsledku mineralizácie sa nám podarila potvrdiť iba čiastočne. Stále
prebiehajúca mineralizácia týchto pôd v dôsledku poklesu hladiny podzemnej vody je
nespochybniteľná, všetky fakty aj vedecké štúdie na ňu poukazujú. Hoci tieto horizonty nie je
možné klasifikovať ako molické sensu stricto, nesú ich znaky a je opodstatnené sa domnievať,
že výsledkom ďalšej mineralizácie budú práve molické horizonty. Súčasný výskyt takýchto
sekvencií možno predpokladať zrejme skôr na územiach relatívne vyvýšených, v centre
Žitného ostrova. Niektoré hraničné hodnoty pôdnych vlastností študovaného profilu sa môžu
lokálne meniť, takže aj mikropoloha vlastnej sondy na území paleomeandra môže zohrávať
úlohu pri mineralizácii a vzniku Amč horizontu (poloha sondy bližšie k drenážnemu kanálu,
poloha so štrkopieskom, nie ílovou depozíciou v spodnej časti sola, mocnosť rašeliny ap.).
Navrhujeme, aby táto genéza, hoci sa týka plošne malých areálov našich pôd bola
zohľadnená v aktualizovanej verzii Morfogenetického klasifikačného systému samostatnou
pôdnou jedntkou – organozem čiernicová (sekvencia Amč-Oh-Otl). Druhou možnosťou je
zavedenie nového prechodného horizontu pri vývoji rašelinného horizontu na molický.
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Abstrakt
Problematika lokalizácie ľudských aktivít v priestore patrí k tradičným oblastiam záujmu geografie.
Predkladaný príspevok nadväzuje na túto tradičnú tematiku a pomocou nástrojov, ktoré ponúkajú geografické
informačné systémy (GIS) sa snaží nájsť najvhodnejšie umiestnenie pre novú potenciálnu železničnú zastávku
Praha-Vyšehrad z hľadiska jej optimálneho prepojenia na existujúcu sieť verejnej dopravy.

Kľúčové slová: dostupnosť; potenciálna dostupnosť; GIS; dopravné modelovanie; Praha-Vyšehrad

Úvod a formulácia cieľa
Bývalá dopravňa Praha-Vyšehrad ležala na trati Českých drah (ČD) medzi stanicami
Praha hlavní nádraží a Praha-Smíchov. Na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia bola
spolu s ostatnými neefektívnymi stanicami zrušená a premenená na výhybňu. V súčasnosti na
nej v jednotlivých smenách slúži 1 výpravca s 2 signalistami. Pre osobnú dopravu sa
nevyužíva. Pamiatkovo chránená secesná staničná budova zo začiatku 20. storočia je
v katastrofálnom stave. Záchranu tohto kultúrne hodnotného objektu navyše komplikujú
zložité vlastnícke pomery, vzťahy a rôzne zámery kľúčových aktérov. Napriek zložitej situácií
zvažujú ČD obnovenie železničnej zastávky v tomto priestore. Do úvahy pripadajú 3
potenciálne lokality v blízkosti zastávok pražskej hromadnej dopravy Albertov, Výtoň
a Ostrčilovo náměstí. Cieľom predkladaného príspevku je pomocou nástrojov GIS vybrať
variant, ktorý je najefektívnejší z hľadiska dopravnej dostupnosti a napojenia na existujúcu
sieť verejnej dopravy.

Materiál a metódy
Rozmiestnenie každodenných aktivít ako napr. bývanie, práca, trávenie voľného času a
nakupovanie v mestskom prostredí výrazne determinuje schopnosť jednotlivca podieľať sa na
týchto aktivitách a zároveň má aj výrazné dopady na funkčné využitie plôch a morfologickú
štruktúru mesta [1]. Pri previazaní každodenných aktivít s dopravným systémom preto
zohráva kľúčovú úlohu koncept dostupnosti.
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Dostupnosť môžeme jednoducho chápať ako ľahkosť dosiahnutia miesta alebo služby
z ostatných miest, ktorú môžeme merať napríklad prekonanou vzdialenosťou, vynaloženými
cestovnými nákladmi alebo časom trvania cesty [2]. Dostupnosť môžeme tiež chápať ako
kvantitatívnu charakteristiku, ktorá vyjadruje polohu (pozíciu) uzla v exaktne definovanej
podobe, v presne vymedzenom regióne, so striktne stanovenou množinou sídel (uzlov)
v rámci ktorej sa poloha (pozícia) určuje [3].
Viacerí autori zdôrazňujú, že koncept dostupnosti v sebe zahŕňa prvky (komponenty)
[2, 4], ktoré sa vzťahujú predovšetkým k charakteristikám dopravného systému, zvolenému
dopravnému prostriedku, individuálnej mobilite každého jednotlivca, miere priestorového
odlúčenia východiskového a cieľového uzla, cestovnému času, resp. nákladom a pod.
Vzájomnou kombináciou týchto prvkov vznikajú miery dostupnosti, na základe ktorých
možno dostupnosť kvantifikovať. V predkladanom príspevku boli na meranie dostupnosti
využité štyri miery dostupnosti.
Dst1 – miera založená na príležitostiach (opportunity based measure) udáva
v našom prípade podiel zastávok verejnej hromadnej dopravy dostupných z východiskového
uzla1 v časovom intervale 5, 10, 15 a 20 min. Aktivity k pre jednotlivca vychádzajúceho z uzla
i a využívajúceho dopravnú sieť l možno teda vyjadriť vzťahom [5]:

Dst1ikl =

∑O

j∈M ikl

[I.]
jk

Kde Dst1ikl je dostupnosť jednotlivca i alebo uzla i pre aktivity k a dopravnej siete l, Ojk je
počet príležitostí pre aktivitu k v uzle j, Mikl = {j│dijl < skl} set aktivít v uzloch, ktoré sú
považované za dostupné, dijl cestovný čas oddeľujúci uzly i a j v dopravnej sieti l, skl
maximálna časová vzdialenosť, v ktorej sú dané aktivity dostupné v rámci dopravnej siete l.
Dst2 – metrická časová dostupnosť [3] predstavuje celkový čas potrebný na
dosiahnutie všetkých uzlov v sieti.
Dst3 – priemerná vážená dostupnosť [2] predstavuje v podstate vážený aritmetický
priemer vzdialenosti do cieľového uzla z každého východiskového uzla v rámci sledovaného
územia. V predkladanom príspevku bola časová vzdialenosť vážená podielom prepravnej

1

Za východiskové uzly boli v príspevku považované potenciálne umiestnenia železničnej zastávky PrahaVyšehrad. Za cieľové uzly boli považované zastávky verejnej hromadnej dopravy nachádzajúce sa v sledovanom
území.
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kapacity dopravného prostriedku2 a časového intervalu medzi dvoma po sebe nasledujúcimi
spojmi3. Výsledný vzťah teda možno zapísať vo forme:

∑P
Dst3 =

jk

[II.]

d ijk

j

∑P

,
jk

j

Kde dijk je časová vzdialenosť medzi východiskovým a cieľovým uzlom, Pjk vyjadruje
atraktivitu uzla vyjadrenú prepravnou kapacitou dopravného prostriedku a časovým
intervalom medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojmi a možno ju vyjadriť vzťahom:

Pjk =

[III.]

K
,
I

Kde K je prepravná kapacita dopravného prostriedku vyjadrená počtom osôb a I je časový
interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojmi vyjadrený v minútach.
Dst4 – potenciálna dostupnosť založená na gravitačnom modeli vychádza
z predpokladu, že uzly v sieti majú rôznu atraktivitu, teda priťahujú cestujúcich inou silou.
Atraktivita každého uzla zároveň klesá so zväčšujúcou sa vzdialenosťou (časom, nákladmi).
V najjednoduchšej forme možno tento vzťah zapísať nasledovne [2, 6]:
n

Pjk

j =1

d ijα

Dst 4 = ∑

,

[IV.]

Kde dij je vzdialenosť medzi dvoma uzlami, v našom prípade vyjadrená cestovným časom, α
(distance decay parameter) vyjadruje intenzitu, s akou klesá sila interakcie medzi dvoma
uzlami. V našom prípade bola dosadená hodnota 1. Pjk je atraktivita uzla vypočítaná na
základe vzťahu III.
Údaje o cestovnom čase boli získané z digitálneho modelu dopravnej siete, ktorý sme
vytvorili v prostredí ArcGIS 10. Model obsahuje siete metra, električiek, autobusov
a chodcov, ktoré prechádzajú sledovaným územím ako aj zastávky verejnej hromadnej
dopravy (vrátane staníc a vstupov metra) a potenciálne umiestnenia železničnej zastávky
Praha-Vyšehrad. Prednosťou modelu je, že dokáže poskytnúť realistické údaje o cestovnom
čase, pričom umožňuje zohľadniť aj dobu potrebnú na presun medzi jednotlivými uzlami
(zastávkam). Jednotlivé úseky uličnej siete, resp. trás verejnej hromadnej dopravy boli

2

Údaje o množstve cestujúcich, ktorí môžu byť prepravení dopravným prostriedkom boli prebrané z technickej
dokumentácie každého vozidla.
3
Intervaly boli prebrané z grafikonu Dopravného podniku Praha (DPP) platnému k 16.12.2011. V analýze boli
uvažované najkratšie možné intervaly, teda tie, ktoré platia v čase dopravnej špičky počas pracovných dní.
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digitalizované na základe podkladových máp4. Následne boli každému úseku priradené
atribúty popisujúce jeho vlastnosti (čas prejazdu5, rýchlosť prejazdu, jedno-/obojsmerná
premávka, relatívna výška). Z takto pripravenej vektorovej vrstvy bol vytvorený sieťový
dataset (network dataset), ktorý poslúžil ako základ pre vytvorenie matice vzdialeností
(ODMatrix). Údaje získané z tejto matice boli následne dosadené do vzťahov jednotlivých
mier dostupnosti.

Výsledky a diskusia
Výsledky analýzy dostupnosti 3 potenciálnych lokalít pre železničnú zastávku PrahaVyšehrad poukazujú na jednoznačnú výhodnosť variantu C – Ostrčilovo náměstí a naopak za
najmenej výhodný variant označujú lokalitu B – Výtoň (tab. 1).
Výhodnosť/nevýhodnosť lokality je do značnej miery daná pozíciou uzla (lokality)
v rámci danej siete, čo potvrdzujú hodnoty ukazovateľov Dst1 až Dst4, kedy sa marginálna
poloha variantu B premietla do času potrebného na dosiahnutie všetkých zastávok verejnej
dopravy i na množstve dosiahnuteľných zastávok v stanovenom časovom intervale. Okrajová
poloha variantu B pôsobila negatívne aj v prípade, že časová vzdialenosť bola vážená
atraktivitou uzla pre cestujúcich. Na druhej strane, výhodnosť lokality C je daná okrem
relatívne najlepšej polohy v rámci siete aj blízkosťou najatraktívnejších zastávok verejnej
dopravy, čo potvrdzujú aj najvyššie hodnoty potenciálnej dostupnosti (Dst4), ktorá vyjadruje
pravdepodobnosť, že cestujúci bude cestovať z jedného uzla do druhého (obr. 2). Z tohto
pohľadu sa za kľúčové ukazuje napojenie na sieť metra, ktoré tvorí kostru pražského
dopravného systému.
Tab. 1 Prehľad hodnôt použitých mier dostupnosti
Miera dostupnosti
do 5 min
do 10 min
Dst1
do 15 min
do 20 min
Dst2
Dst3
Dst4

Variant A
29,50%
63,60%
100,00%
363,2
57,9
646,5

Variant B
22,70%
59,10%
86,40%
100,00%
427,6
30,2
485,9

Variant C
25,00%
77,30%
100,00%
354,1
65,9
680,1
Zdroj: vlastná analýza

Pozn.: hrubo vyznačené hodnoty reprezentujú najpriaznivejšiu dostupnosť.

4

Využité boli WMS služby voľne dostupné na stránke geoportal.cz.
Získaný z grafikonu DPP platnému k 16.12.2011. V sieti chodcov bola uvažovaná rýchlosť 5km/h a jej
zodpovedajúci čas.

5
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Záver
V príspevku sme sa zaoberali problematikou lokalizácie novej železničnej zastávky
Praha-Vyšehrad. Naším cieľom bolo spomedzi 3 lokalít, ktoré pripadajú do úvahy, vybrať ten
variant, ktorý bude najlepšie prepojený s existujúcou sieťou verejnej dopravy.
Na základe uskutočnenej analýzy, ktorá bola založená predovšetkým na časovej
dostupnosti a atraktivite zastávok pre cestujúcich možno konštatovať, že v prípade obnovenia
železničnej zastávky bude najvhodnejšie umiestniť ju v priestore Ostrčilovho námestia,
približne 400 m juhovýchodne od výhybne Praha-Vyšehrad.
Napriek tomu si uvedomujeme obmedzenia, ktoré so sebou prináša analýza založená
výhradne na modelovaní v prostredí GIS. Problematickými sa z tohto pohľadu javia
predovšetkým komplikované vzťahy kľúčových aktérov, legislatívne a technické normy,
samotné technické vyhotovenie zastávky (vrátane zviackoľajnenia a premostenia určitých
úsekov trate) ako i dopyt po novej zastávke zo strany cestujúcich a jej rentabilita z pohľadu
ČD.
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Abstrakt
Článek se zabývá analýzou vývoje urbanizovaného území města Olomouce na základě leteckých
snímků. Pro vymezení zastavěné plochy byly použity snímky za období 82 let, přičemž nejstarší jsou z roku 1927
a nejmladší z roku 2009. Snímky bylo nutné transformovat do souřadnicového systému S-JTSK a následně
nad nimi byla provedena digitalizace zástavby. Byly sledovány 4 kategorie-individuální, hromadná, průmyslová
a ostatní. Na základě statisticky vyhodnocených dat byla provedena analýza a kvantifikace vybraných změn
ve sledovaném území. S využitím těchto dat bylo následně možné zjišťovat míru urbanizace a suburbanizace
a vyhodnotit urbanizační procesy ve městě.

Klíčová slova: urbanizace; suburbanizace; letecké snímky; zástavba

Úvod a formulace cíle
Existuje mnoho definic pro město, avšak vymezit tento pojem jednoznačně nelze. Je
zde mnoho kritérií, které město významně ovlivňuje, např. kultura země, stav rozvoje
společnosti a mnoha další. Navíc ve vyspělých zemí je přechod mezi městem a venkovem
plynulý. Stewig vymezuje město podle různých měřítek: hovorové, statisticko-administrativní,
administrativně správní, sociologické, ne-geografické a geografické [1].
V roce 2000 byl v České republice vydán zákon 128/2000 Sb. [2], ve kterém je v § 3
uvedeno, že obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda
Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
Pojem urbanizace má řadu různých definic. V užším výkladu se urbanizace ztotožňuje
s růstovým procesem některých dílčích ekonomických nebo sociálních složek městského
života pronikajících do mimoměstské sféry; v druhém případě se za urbanizaci označuje
přeneseně i celá civilizační přeměna přírodní krajiny v krajinu osídlenou a hospodářsky
využívanou. Společné je však to, že při urbanizaci dochází k relativnímu i absolutnímu růstu
měst.

Je

úzce

spojena

s

procesy

industrializace

a

demografické

revoluce,

s vědeckotechnickým rozvojem a ekonomickou úrovní státu či oblasti a je provázena
význačnými sociálními změnami, které souvisejí s přechodem od společnosti tradiční
ke společnosti moderní [3]. Nejvýraznějšími faktory, kterými je proces urbanizace
ovlivňován, jsou industrializace, doprava a člověk.
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Termín suburbanizace je odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí.
Suburbanizace je charakterizována stagnujícím nebo klesajícím počtem obyvatel v jádře, které
naopak přibývá v zázemí. Obyvatelé se stěhují z centra, do okrajových předměstí s nižší hustotou
obyvatel. Tímto přesunem obyvatel dochází k diferenciaci růstového procesu mezi jádrem
a zázemím. Výstavba komunikací a zároveň i zvýšení počtu automobilů umožňuje obyvatelům se
v přiměřeném čase dostat do centra. Tím obyvatelé využívají možnost se stěhovat na okraj, kde je
levnější bydlení a lepší prostředí pro život [1].
Existuje mnoho kritérií, podle nichž lze vymezit urbanizaci či suburbanizac, avšak
neexistuje jediné, které by mohlo být uplatněno na všechny případy. Nelze tedy jednoznačně určit
hranice mezi těmito procesy, ale pomocí GIS technologií lze vývoj těchto procesů lépe
analyzovat.

Cílem článku je analyzovat vývoj urbanizovaného území na základě leteckých snímků.
Letecké měřičské snímky (LMS) z roku 1953, 1971, 1978, 1985, 1991, 1994, 2003 a 2006
byly poskytnuty Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř)
v Dobrušce. Měřítko všech snímků je podobné, nejčastěji se pohybuje okolo 1 : 23 500. Data
z roku 2001 byla získána od Magistrátu města Olomouce ve formě ortofotosnímků. Pro rok
2009 byly využity ortofotosnímky prostřednictvím WMS služby agentury CENIA. Dále jsme
měli k dispozici neměřičské letecké snímky z roku 1927 taktéž poskytnuté Magistrátem města
Olomouce. Jelikož první měřičské snímkování České republiky začalo až ve 30. let 20. století,
jsou snímky z roku 1927 unikátní. Jejich mírná geometrická nepřesnost je kompenzována
neocenitelnou informační hodnotou těchto snímků. Roky pořízení LMS byly vybrány tak, aby
byl co nejlépe zachycen vývoj území. Všechny sady LMS byly získány naskenované
od poskytovatelů. Ortofotosnímky z roku 2001 sloužily jako podklad pro transformaci
ostatních snímků do souřadnicového systému S-JTSK. Počet LMS pro jednotlivé roky se
pohyboval od 9 po 49 snímků, z roku 1927 jich bylo 124.
Pro zjištění vývoje urbanizace byla nad polohově přiřazenými snímky, resp.
ortofotosnímky provedena vektorizace zástavby. Ta se dále rozlišovala na individuální,
hromadnou, průmyslovou a ostatní. Na základě výsledných dat byla provedena analýza
a kvantifikace vybraných změn ve sledovaném území. V závěru byly sledovány
a vyhodnoceny urbanizační procesy ve městě.

Materiál a metody
Vývoj území je porovnáván na 11 sadách leteckých snímků. Letecký snímek je na rozdíl
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od map zcela objektivním, neomylným, přesným dokladem a podávají negeneralizovaný obraz
o stavu krajiny v určitém časovém okamžiku [4]. Významná je možnost využití dálkového
průzkumu Země při studiích časových změn v urbánních oblastech, kdy se využívá především
možnosti sledovat vývoj určitých jevů na snímcích z různých časových období [5].
Pro přesnější digitalizaci zástavby pro rok 2001, 2003, 2006 a 2009 je použita katastrální
mapa od ČÚZK. V aplikaci ArcMap s využitím funkcí Georeferencing a Rectify byly všechny
LMS transformovány do souřadnicového systému S-JTSK. Jako podklad pro transformaci

sloužily snímky z roku 2001, které byly již poskytovatelem upravené do podoby
ortofotosnímků. Počet vlícovacích bodů závisí na členitosti terénu, v případě roviny stačí
4 vlícovací body - musí se ale použít projektivní transformace. Protože jsme neměli k dispozici
fotogrammetrický software na diferenciální překreslení, zvolili jsme polynomickou transformaci
2., v případě členitějšího území 3. stupně. Celková střední kvadratická chyba (RMS) se
u jednotlivých snímků liší. Například u snímků z roku 1927 se RMS chyba pohybuje kolem 4 m.
Jelikož se nejedná o měřičské snímky, je tato chyba přijatelná. U LMS z dřívějšího období je
chyba do 2 m. U novějších snímků se RMS chyba pohybuje okolo 1 m díky jednoduššímu
rozpoznání vlícovacích bodů vůči podkladovému LMS z roku 2001. Po transformaci LMS do
souřadnicového systému S-JTSK byla vytvořena v programu ERDAS IMAGINE 2010 mozaika
nástrojem Mosaic Pro.

Zájmová oblast není vymezena celým katastrálním územím města Olomouce z důvodu
chybějících leteckých snímků v některých obdobích. Pro lepší vyhodnocení analýz je
pracováno se dvěma oblastmi. První oblast A sleduje území od roku 1927, kam spadá pouze
12 městských částí, pro které byly od tohoto roku pořízeny snímky. Druhé území B sleduje
vývoj městských částí od roku 1971. Zde je zahrnuta většina městských částí města Olomouce
(obr. 1). Na území těchto lokalit chybějí snímky z více období, proto nejsou zařazeny
do analýz.

Obr. 1 Zájmové území města Olomouce A - od roku 1927 (vlevo) a B - od roku 1971 (vpravo) vyznačené
šrafovaně.
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Výsledky a diskuze
Statistické srovnání zastoupení jednotlivých kategorií zástavby ve sledovaném území
zachycuje obrázek 2 a 3. Z obrázku 4 plyne, že v první půli sledovaného období dochází
ke zvyšování zástavby, ve druhé části u sledovaného území A růst stagnuje a na konci mírně
klesá. Naopak na území B se růst zástavby stále zvyšuje, až na rok 1994, kde je zaznamenán
mírný pokles. Z toho vyplývá, že nová výstavba vzniká více na perifériích města, zatímco
v městských částech okolo historického centra budování nových objektů spíše stagnuje.

Druhá světová válka velmi ovlivnila vývoj města a tím i jeho uspořádání. Došlo tak
k většímu úbytku obyvatel, což se odrazilo zejména v růstu průmyslu ve východní části
a naopak ke stagnaci individuální zástavby.

Obr. 2 Rozloha zastavěného území podle kategorie sledovaného území A v období 1927-2009.

Obr. 3 Rozloha zastavěného území podle kategorie sledovaného území B v období 1971-2009.

Obr. 4 Rozloha zastavěného území.

Olomouc prošla dvěma fázemi urbanizačních procesů a to urbanizací a suburbanizací,
které se ale navzájem prolínají. Z údajů získaných z jednotlivých let lze zjistit, jaká fáze
urbanismu v jakém období více převažuje, ale pro vymezení procesů a současně porovnání
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kompaktního města s příměstskými částmi lze využít jen data od 70. let. Dřívější období
můžeme srovnávat z demografických údajů od Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V období 1930-1950 dochází na celém území Olomouce k velkému úbytku obyvatel,
což je způsobeno především 2. světovou válkou a následným odsunem obyvatel německé
národnosti. Naopak v 70. letech nabývá vyšších hodnot přírůstek obyvatel jak přirozený, tak
i migrační a zároveň i růst zástavby. Ta se ale projevuje více v kompaktním městě než
v periferní oblasti, z větší části díky stavbě nových sídlišť. Výjimkou je pouze městská část
Holice, kde se zvýšila zástavba díky průmyslu. V tomto případě se tedy jedná o proces
urbanizace, který pokračuje až do počátku 90. let.
Podle ČSÚ má na konci 90. let celkový přírůstek obyvatel v Olomouci záporné
hodnoty. V tomto období se začíná projevovat suburbanizace. Zástavba ve většině městských
částí kompaktního města stagnuje a naopak na periférii roste. Pokud se tento fakt porovná
v číslech, tak kompaktní město má v období 1991-2001 stejnou rozlohu, zato v periferní části
se zvýšila o 17 ha.
Suburbanizace na území Olomouce pokračuje i v současnosti. Za poslední desetiletí se
zástavba v periférii zvýšila o 25 ha a naopak kompaktní město ztratilo 6 ha, což je způsobeno
rušením některých průmyslových areálů. K většímu nárůstu zastavěných ploch dochází
v Holici, Chválkovicích, Slavoníně a Nemilanech. Vzniká tak stále větší propojenost
s kompaktním městem, které tak bojuje proti urban sprawl. Sprawl, neboli rozlézání zástavby
do volné krajiny je charakteristický neřízeným a nepromyšleným umístěním rezidenčních nebo
komerčních areálů do krajin. Výsledkem je většinou mozaikovitá struktura nově rozvíjených
ploch v zázemí města. Hnacím motorem takového rozvoje jsou snahy individuálních vlastníků
pozemků nebo investorů o maximální zisk. Dopady pro společnost i krajinu jsou však natolik
nákladné, že je nutno urban sprawl účinně potlačovat [6].

Závěr
Z graficky vyjádřených obrázků je zřejmé, že v první půli sledovaného období dochází
na území A ke zvyšování zástavby, ve další části růst stagnuje a na konci mírně klesá. Naopak
u území B se růst zástavby zvyšuje. Z toho vyplývá, že nová výstavba vzniká více
na perifériích města, zatímco v městských částech okolo historického centra budování nových
objektů je spíše v útlumu. Pokud se porovná vývoj jednotlivých kategorií zástavby, pak
největší zastoupení má jednoznačně průmysl. Do 90. let jeho zástavba roste (viz obr. 2 a 3),
později stagnuje a v kompaktním městě mírně klesá. Jedinou třídou prvků, která u obou
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sledovaných území roste, je bytová zástavba. Oproti předchozím dvěma typům se individuální
v průběhu sledovaného území výrazně neměnila, přesto počet zástavby nadále mírně roste.
Více tomu tak je v periferní oblasti města než v kompaktním městě.
Při

sledováních

urbanizačních

procesů

ve

městě

vyplývá,

že

urbanizace

a suburbanizace v Olomouci probíhaly současně. Nejlépe je tento fakt pozorovatelný
v městské části Neředín, Hejčín a Slavonín. Ve všech zmíněných lokalitách přibývá hromadná
zástavba a zároveň i nové rodinné domy. Za urbanizační oblast lze považovat Nová Ulice.
V posledním desetiletí zde bytová zástavba vzrostla o 4 ha. Městské části, které nosí známky
suburbanizace, jsou Droždín, Svatý Kopeček, Týneček. U všech třech oblastí má individuální
zástavba od poloviny 90. let stoupající tendenci.
Pokud chceme sledovat vývoj sídel, jsou LMS jedním z nejvhodnějších podkladů.
Zachycují přesný obraz krajiny, který není nijak generalizovaný. Na území České republiky
dochází k pravidelnému leteckému snímkování již od 30. let. 20. století. K dispozici je tedy
relativně dlouhá časová řada, na jejímž základ je možné hodnotit procesy urbanizace
a suburbanizace.
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Národnostná štruktúra obyvateľov Bratislavy
Ivana Štancelová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a
demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; istancelova@gmail.com

Abstrakt:
Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky prešla vo svojej dlhej histórii rôznymi štádiami
vývoja, ktoré sa bezpochyby odrazili na štruktúrach jej obyvateľstva. V príspevku budeme sledovať vývoj
národnostnej štruktúry celého hlavného mesta a bližšie sa budeme venovať piatim mestským okresom a
sedemnástim mestským častiam.

Kľúčové slová: národnostná štruktúra; národnosť; obyvateľ
Úvod a formulácia cieľa
Z histórie je známe, že Slovensko počas svojho vývoja patrilo do rôznych štátnych
útvarov. Bolo súčasťou niekoľkých viacnárodných štátov a tieto vplyvy sa samozrejme museli
odraziť na štruktúrach jeho obyvateľstva. Samotná Bratislava má v rámci Slovenska
marginálnu polohu. Nachádza sa v blízkosti hraníc s Rakúskom, Maďarskom a relatívne
blízko českých hraníc. Tieto a mnohé ďalšie faktory pôsobili na vývoj hlavného mesta
Slovenskej republiky. Veľmi významne sa menila národnostná štruktúra Bratislavy v 20.
storočí. Tieto zmeny a ich možné príčiny budeme rozoberať nižšie. Špeciálna pozornosť bude
patriť mestským okresom a mestským častiam.

Materiál a metódy
Pri zisťovaní národností pre celú Bratislavu a rovnako aj pre jej okresy a mestské časti
a pri jednotlivých výpočtoch sme vychádzali z údajov zistených pri sčítaní obyvateľstva. Pre
celú Bratislavu je zobrazený vývoj od roku 1921 do 2001 a 2009. Mestské okresy
porovnávame v rokoch 1991, 2001 a 2009 s údajmi, ktoré sme mali k dispozícii z portálu
statistics.sk. Na úrovni mestských častí sme pracovali s rokom 2001 a navzájom porovnávali a
komentovali zistené národností v nich.

Výsledky a diskusia
V minulosti bolo Slovensko súčasťou viacerých štátnych útvarov, čo sa samozrejme
prejavilo aj na jeho národnostnej štruktúre. Pred prvou svetovou vojnou bolo Slovensko
súčasťou Rakúsko- Uhorska (Uhorska). Dokonca aj počas druhej svetovej vojny boli časti
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Slovenska a Bratislavy (Jarovce, Rusovce, Čunovo) pripojené k Maďarskému územiu. Poloha
pri hraniciach s Maďarskou republikou a Rakúskom a relatívna blízkosť českých hraníc
spôsobila diferencovanú národnostnú štruktúru. Takisto ju môže ovplyvňovať aj pozícia
Bratislavy ako hlavného mesta a politicko-administratívneho centra s čím súvisí aj väčšia
koncentrácia zahraničných imigrantov a obyvateľov inej národnosti ako slovenskej [1].
V tab. 1 a obr. 1 môžeme vidieť ako sa v Bratislave vyvíjala národnostná štruktúra. Po
prvej svetovej vojne až po sčítanie v 1950 tvorila slovenská národnosť v Bratislave len
menšinu (pod 50 %). Po druhej svetovej vojne prebiehalo násilné vysťahovanie obyvateľov
maďarskej a nemeckej národnosti. Vidíme to aj v tabuľke, kde medzi sčítaniami v roku 1930
a 1950 poklesol počet obyvateľov s maďarskou národnosťou o takmer 12 % a s nemeckou
národnosťou dokonca o 25 %. Prirodzeným vývojom za tak krátky čas nemohlo dôjsť k
takému prudkému úbytku obyvateľstva. Naopak, zo 48,46 % na 90,15 % stúpla početnosť
obyvateľstva slovenskej národnosti. Od vtedy sa nikdy podiel obyvateľstva slovenskej
národnosti neznížil pod 89 % a absolútne počty stále rastú. Obyvateľstvo maďarskej a
nemeckej národnosti si udržiava stálu hodnotu (okolo 3-4 % obyvateľstvo maďarskej
národnosti a 0,2-0,5 % obyvateľstvo nemeckej národnosti) [2].

Tab. 1

Obyvateľstvo Bratislavy podľa národnosti v rokoch 1921- 2009

nár./rok

1921

spolu

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2009

93189 123844 192896 241796 305932 380259 442197 428 672 431 061

slovenská

počet
%

česká 1

počet
%

37038 60013 173898 219118 274790 344637 401848 391 761 388 140
39,75% 48,46% 90,15% 90,62% 89,82% 90,63% 90,88% 91,39% 90,04%
•

•

•

•

9296
4,82%

11148
4,61%

11009
3,60%

12126
3,19%

11437
2,59%

7 972
1,86%

9 261
2,15%

maďarská

počet
%

20731 18890
22,25% 15,25%

6826
3,54%

8314
3,44%

16038
5,24%

18731
4,93%

20312
4,59%

16 087
3,75%

16 008
3,71%

nemecká

počet
%

25837 32801
27,73% 26,49%

1052
0,55%

1268
0,52%

1104
0,36%

872
0,23%

1265
0,29%

1 200
0,28%

1 870
0,43%

židovská

počet
%

3758
4,03%

4747
3,83%

47 −
0,02%

ostatné

počet
%

153
0,16%

323
0,26%

1652
0,86%

1816
0,75%

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

2578
0,84%

3512
0,92%

7334
1,66%

11 652
2,72%

15 263
3,54%

Zdroj: Sčít. obyv. 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 RegDat (2003-2009)
1 česká spolu s moravskou a sliezskou
• v roku 1921 a 1930 sa udávala národnosť československá

Pre roky 1991, 2001 a 2009 [3] sme bližšie rozobrali národnostnú štruktúru v piatich
mestských okresoch Bratislavy [4]. Samozrejme v každom okrese tvorili väčšinu obyvatelia
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slovenskej národnosti. Najmenej (pod 90 %) bolo slovenskej národnosti v okresoch Bratislava
I a Bratislava II (obr. 2).

Zdroj: Sčít. obyv. 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 RegDat (2003-2009)
Obr. 1 Národnostná štruktúra obyvateľstva Bratislavy v rokoch 1921- 2009

Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
Obr. 2 Slovenská národnosť v okresoch Bratislavy v rokoch 1991, 2001, 2009

V týchto okresoch je obyvateľstvo staršie ako priemer Bratislavy. Toto môže mať
vplyv aj na národnostnú štruktúru. Je tu vyššie zastúpenie obyvateľov s českou národnosťou
(Bratislava I) a s maďarskou národnosťou (Bratislava II). Ostatné tri okresy mali obyvateľstvo
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so slovenskou národnosťou zastúpené vždy viac ako 90 % [5]. Z týchto troch okresov
môžeme vyčleniť okres Bratislava V, keďže vykazuje vyššie zastúpenie obyvateľstva
maďarskej národnosti. Je to spôsobené jeho polohou v blízkosti maďarských hraníc a v
minulosti boli jeho časti súčasťou Maďarska. Najväčšie zastúpenie má slovenská národnosť v
okrese Bratislava IV.
Na úrovni mestských častí môžeme vyčleniť dve hlavné skupiny (obr. 3 a 4). Prvú
tvorí šesť mestských častí (Jarovce, Čunovo, Rusovce, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré
Mesto), ktoré mali v roku 2001 podiel obyvateľov slovenskej národnosti menší ako 90%.
Práve prvé tri spomínané mestské časti boli v minulosti súčasťou Maďarskej republiky a k
Bratislave boli pričlenené neskôr. Okrem vyššieho podielu obyvateľov maďarskej národnosti
sa v Jarovciach a Čunove vyskytuje vyššia koncentrácia obyvateľstva s chorvátskou
národnosťou (Jarovce 20,35%, Čunovo 16,25). Druhú skupinu tvorí ostatných jedenásť
mestských častí, ktoré majú podiel obyvateľstva slovenskej národnosti vyšší ako 91% a
zároveň je to viac ako je priemer pre celú Bratislavu. Aj v rámci tejto skupiny môžeme
vyčleniť dve podskupiny a do druhej môžeme zaradiť Vajnory a Záhorskú Bystricu, kde
slovenská národnosť dosahuje hodnoty nad 95% [6].

mestská časť Bratislavy

Zdroj: SODB 2001
Obr. 3 Slovenská národnosť obyvateľstva mestských častí Bratislavy v roku 2001 (porovnanie s Bratislavou ako
celkom a Slovenskom)
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Zdroj: SODB 2001
Obr. 4 Slovenská národnosť obyvateľstva Bratislavy v mestských častiach v roku 2001

Záver
Bratislava je mesto, v ktorom sú zastúpené mnohé národnosti. Jej historický vývoj,
fyzickogeografická poloha ako aj administratívna funkcia a funkcia hlavného mesta ju
predurčujú k miestu stretu rôznych národností. Ako sa to potvrdilo aj pri mestských častiach
(Jarovce, Čunovo, Rusovce ), ktoré majú najnižšie zastúpenie slovenskej národnosti spomedzi
všetkých mestských častí a naopak tu výraznejšie vystupuje chorvátska národnosť. Zaujímavý
je aj vývoj národnostnej štruktúry obyvateľstva celej Bratislavy a prudký nárast obyvateľstva
so slovenskou národnosťou v 50. a 60. rokoch minulého storočia čo je nevyhnutne spojené s
migráciou obyvateľstva z vidieka (resp. iných častí Slovenska) do Bratislavy.
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Dopravné sektory: subregionalizácia dennej dochádzky na príklade
vybraných funkčných mestských regiónov
Vladimír Tóth
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Abstrakt
Denná dochádzka predstavuje fenomén, ktorý je spätý so sídlami mestského typu. Napriek jeho
dôležitosti sa mu však nevenuje dostatočná pozornosť, čoho konzekvencie možno sledovať najmä v empirickej
rovine v podobe problémov, ktoré sa s dennou dochádzkou v praxi stretávajú. Jedným zo spôsobov, ako dennú
dochádzku skúmať podrobne, je prijatie predpokladu, že charakter dochádzky (a to najmä ak uvažujeme cestné
dopravné spojenie) nie je v dochádzkovom regióne vždy homogénny, ale je závislý od tej komunikácie,
prostredníctvom ktorej k dochádzke dochádza. Na základe toho je možné v zázemí každého mesta, ktoré má
charakter centra dochádzky, vyčleniť subregióny dochádzky, ktoré sú vnútorne homogénne a v rámci
dochádzkového regiónu heterogénne. Kreácia týchto subregiónov je cieľom tejto práce.

Kľúčové slová: dochádzka; doprava; funkčný mestský región; sektor; subregión
Úvod a formulácia cieľa
Každá priestorová entita je charakteristická svojou polohou a vzťahom k ostatným
geografickým entitám. Práve tieto vzťahy sú rozhodujúce pre vznik priestorových väzieb,
ktorých prejavom sú rôzne formy mobility. Ak za priestorové entity považujeme
obyvateľstvo, infraštruktúru a organizácie, potom je zrejmé, že vzťahy medzi týmito entitami
sú sprostredkované dopravou [1].
Nerovnomerná koncentrácia a hierarchizácia pracovných miest, vzdelávacích inštitúcií
a služieb vyvoláva potreby premiestňovania. V prípade, že je toto premiestňovanie pravidelné
a obojsmerné, pričom za východiskový bod sa považuje bydlisko jednotlivca a za cieľový bod
pôsobisko zamestnania, či vzdelávacej inštitúcie, hovoríme o tzv. dochádzke [2]. V prípade,
že je periodicita dochádzky totožná s pracovnými dňami, hovoríme o dennej dochádzke.
Existencia dennej dochádzky ako priestorového javu pochopiteľne vyvolala snahy
odborníkov tento jav skúmať, ilustrovať a analyzovať. Výsledkom bolo a je niekoľko
systémov dochádzkových regiónov a ich derivátov v rôznych krajinách sveta,

slovenskú

literatúru nevynímajúc. V našich podmienkach možno za takýto systém považovať systém
funkčných mestských regiónov, ktoré v roku 1990 na Slovensku vytvoril a v roku 2000
metodologicky opísal prof. Bezák [3, 4].
Hoci boli funkčné mestské regióny slovenskou geografickou obcou prijaté a sú dnes
používané vo viacerých prácach, často krát ich autori, ktorí nimi operujú, implicitne považujú
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za vnútorne nediferencované. V závislosti od charakteru tej ktorej práce sa im zvyčajne dáva
ideálny charakter (homogénna izotropná rovina). Pri prechode z idealistických predstáv na
individuálnu empirickú úroveň je však zrejmé, že vnútorne nediferencované nie sú.
Za mimoriadne vhodný príklad môže slúžiť funkčný mestský región Bratislava, ktorý
inkorporuje celý Bratislavský samosprávny kraj. Ak uvažujeme centrum dochádzky Bratislavu
a dvoch dochádzajúcich z mesta Malacky a Šamorín, potom je zrejmé, že títo budú za cieľom
dochádzky využívať rôzne dopravné komunikácie a prekonávať rôzne prírodné, či
antropogénne bariéry (napr. hustotu dopravy). Všetky spomenuté faktory ovplyvnia
najdôležitejší atribút dochádzky a síce jej čas. Ak však obyvateľa Malaciek nahradíme
obyvateľom obce Dunajská Lužná, potom bude charakter dochádzky oboch dochádzajúcich
značne podobný. Odpoveď na kauzálnu otázku prečo je tomu tak je veľmi jednoduchá: zatiaľ,
čo obyvateľ Malaciek využije pri dochádzke cestu I. triedy č. 2, obyvatelia Dunajskej Lužnej
a Šamorína cestu I. triedy č. 63. Komunikácie dochádzky si obyvatelia zázemia nevyberajú
náhodne, ale spravidla si volia tú komunikáciu, pomocou ktorej sa do cieľového bodu dostanú
najrýchlejšie. Tieto reflexie teda vytvárajú predpoklad, podľa ktorého možno každej obci
v dochádzkovom regióne priradiť zbernú komunikáciu, ktorá v značnej miere ovplyvňuje
charakter dochádzky (z hľadiska časového trvania, dopravných obmedzení a dopravných
kongescií). Ak teda agregujeme obce dochádzkového regiónu podľa zbernej komunikácie,
vzniknú nám sektorové subregióny funkčných mestských regiónov, o ktorých možno
predpokladať, že budú z aspektu dochádzky vnútorne homogénne a navonok heterogénne.
Tieto subregióny môžeme pre ich sektorový charakter ad hoc nazvať dopravné sektory.
Cieľom tohto príspevku je na základe metodiky odvodenej z úvodných reflexií
dezagregovať vybrané funkčné mestské regióny na dopravné sektory.

Materiál a metódy
Za hlavnú metódu tejto práce možno považovať deduktívnu regionalizáciu a teda
funkčnú dezagregáciu väčšieho priestorového celku (v našom prípade funkčného mestského
regiónu) na súbor menších celkov (v našom prípade dopravné sektory) [5].
Okrem práce s kartografickým softvérom je nevyhnutná práca s on-line dopravnými
plánovačmi spojenia (maps.bing.com, maps.google.com, openstreetmaps.org) [6, 7, 8], ktoré
vôbec umožňujú taký typ výskumu, aký je uvedený v tejto práci. Tieto dopravné plánovače
možno považovať za mimoriadne spoľahlivé v otázke časovej dostupnosti z toho dôvodu, že
pracujú s podkladmi určenými pre GPS navigácie a disponujú mimoriadne vysokou
rozlišovacou schopnosťou, kde každá línia reprezentujúca dopravnú komunikáciu nesie
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informáciu o maximálnej povolenej rýchlosti, ktorá sa zohľadňuje aj pri vypočítavaní
časového trvania dostupnosti. Za nevýhodu možno považovať značnú idealizáciu časového
trvania a nezohľadňovanie dopravných kongescií, ktoré sa na komunikáciách vyskytujú
a časové trvanie dochádzky značne predlžujú.
Ak za najmenšie priestorové entity považujeme administratívne hranice obcí a
za relevantné zberné komunikácie cesty I. a II. triedy, potom sa celá regionalizácia skladá z 5
jednoduchých krokov:
1. Selekcia množiny obcí Slovenska vo vybraných funkčných regiónoch. Vzhľadom
na charakter, veľkosť a intenzitu dennej dochádzky budeme uvažovať osem
funkčných mestských regiónov ôsmich krajských miest. Celý priestorový rámec
teda tvorí 662 obcí sídelného systému Slovenska.
2. Identifikácia centier dochádzky, ktoré v našom prípade stotožníme s krajskými
mestami. Centrá dochádzky do dopravných sektorov inkorporovať nebudeme –
v systéme budú figurovať naďalej ako nezávislé centrá.
3. Identifikácia vstupných cestných zberných komunikácií do centier dochádzky,
pričom za takúto komunikáciu budeme považovať len tú, ktorá fyzicky vstupuje do
intravilánu centra dochádzky.
4. Na báze najrýchlejšieho časového spojenia získaného z on-line dopravných
plánovačov
a príslušnými

medzi

jednotlivými

identifikovanými

obcami

funkčných

centrami

dochádzky

mestských
priradenie

regiónov
zbernej

komunikácie pre každú obec, pričom preferujeme tú zbernú komunikáciu,
pomocou ktorej je dochádzka do centra časovo najrýchlejšia.
5. Vytvorenie dopravných sektorov, ktoré označíme podľa zbernej komunikácie a ich
kartografické znázornenie.
Výsledky a diskusia
Pri postupe vedúcom k vytvoreniu subregiónov dennej dochádzky vo ôsmich
krajských mestách Slovenska, ktorý sme opísali v predchádzajúcej časti, sa však stretávame
s niekoľkými problémami, ktoré treba vyriešiť.
Prvým problémom, ktorý sa pri regionalizácii vyskytol, bol vznik duplicitných
dopravných sektorov, ktoré vznikli z dôvodu, že zberná komunikácia centrom dochádzky
prechádza, čo znamená, že vznikli dva nezávislé, ale rovnomenné dopravné sektory. Aby
nedošlo ku konfúziám, tieto dopravné sektory sme doplnili o skratku odvodenú od
slovenských označení svetových strán podľa toho, ako zberná komunikácia do intravilánu
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centra dochádzky vstupuje. V prípade, že dopravný sektor v danom funkčnom regióne nemal
duplicitné označenie, od ex post pridania skratky sme upustili.
Druhým problémom je uvažovanie dennej dochádzky prostredníctvom diaľnic
a rýchlostných ciest (pre jednoduchosť budeme ďalej v texte uvádzať len termín „diaľnica“
a jeho deriváty). Využiteľnosť diaľničného spojenia je v otázke dennej dochádzky
nespochybniteľná, no napriek tomu treba pripomenúť, že podstata diaľnic nespočíva primárne
v dennej dochádzke ale práve v tranzitnej a diaľkovej doprave. Využitie diaľnic je navyše
spoplatnené, čo môže spôsobiť, že nemalá časť dochádzajúcich si zvolí práve alternatívne
spojenie. Na druhej strane sa ukázalo, že v niektorých prípadoch predstavuje diaľnica naozaj
časovo výhodnú alternatívu (a to najmä v prípade Bratislavy a Žiliny). Počet týchto prípadov
bol však tak malý, že pre jednoduchosť regionalizácie sme od diaľničného spojenia pri dennej
dochádzke upustili a uvažovali sme len alternatívne komunikácie I. a II. triedy.
Výnimku z riešenia tohto problému však tvorí sektor 51 J vo funkčnom mestskom
regióne Trnava, v ktorom prípade tvorí zbernú komunikáciu iba rýchlostná cesta R1, ktorá
vznikla rozšírením pôvodnej cesty I. triedy č. 51 medzi mestami Trnava a Nitra.
Administratívne však cesta 51 na tomto úseku stále existuje, pričom zvykne byť udávaná
v peáži s rýchlostnou cestou R1. Z tohto dôvodu sme sektor označili ako 51 J namiesto R1
a za zbernú komunikáciu uvažovali cestu diaľničného typu.
Tretím, vážnym problémom bola existencia obcí, ktoré nie sú spojené s centrom
dochádzky prostredníctvom cesty I. alebo II. triedy, ale prostredníctvom cesty III. triedy, resp.
inej miestnej komunikácie. Jednou z možností bolo urobiť výnimku a individuálne uvažovať
cestu III. triedy. Problém však spočíval v skutočnosti, že takýchto obcí je málo a často sú
spojené s jadrovým mestom prostredníctvom rôznych komunikácií. V prípade, že z obce
jestvuje alternatívne spojenie do centra dochádzky aj prostredníctvom cesty I. alebo II. triedy,
hoci toto spojenie nie je časovo najrýchlejšie, inkorporovali sme obec do dopravného sektoru
príslušnej komunikácie. V prípade, že cesta III. triedy predstavuje jediné spojenie, obec sme
ex post zaradili do sektora priestorovo najbližšej komunikácie.
Po odstránení problémov sme výsledok regionalizácie kartograficky spracovali
a znázornili (obr. 1).

Záver
Uvedená regionalizácia predstavuje jeden zo spôsobov, ako skúmať dennú dochádzku
vo väčších mierkach. Jej význam tiež spočíva vo výskume dopravných problémov v zázemí
väčších miest a detailnej problematiky dopravného správania obyvateľstva a to najmä
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v kontexte súčasných urbánnych procesov väčších miest, ktoré sú signifikantne späté so
suburbanizáciou. Práve vzťah medzi demografickým správaním obyvateľstva vo vybranom
dopravnom sektore a problémami v doprave, ktoré v istej miere predstavujú konzekvenciu
tohto správania (a to najmä ak hovoríme o celkovom prírastku a hustote zaľudnenia) by mali
poukázať na možnosti riešenia či už prostredníctvom zmeny cestnej dopravnej infraštruktúry,
alebo možnosťami a rentabilitou vybudovania alternatívneho spôsobu dopravného spojenia
(vlak, rýchloelektrička a pod.).
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Obr. 1 Subregionalizácia dennej dochádzky vo vybraných funkčných mestských regiónoch: a) Bratislava, b)
Prešov, c) Košice, d) Žilina, e) Nitra, f) Trenčín, g) Trnava a h) Banská Bystrica.
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Abstrakt
V súčasnosti sa vyučovací predmet chémia nezaraďuje medzi najobľúbenejšie. Pre žiakov je to predmet
plný zložitých poučiek a dejov, ktorým je len ťažko porozumieť. Keďže ide o vedu experimentálnu, je dôležité,
aby vo vyučovacom procese nechýbala realizácia pokusov, ktorá by mala žiakov motivovať o daný predmet
a v spojení s modernou technikou, s ktorou prichádza mladý človek skoro každý deň do styku, by sa mal záujem
o sprístupňované učivo ešte viac znásobiť. Cieľom predkladaného príspevku je vypracovať a experimentálne
odskúšať navrhnuté modelové pokusy s meracím zariadením LabQuest a vybranými sondami od spoločnosti
Vernier a každý záznam doplniť o didaktické poznámky, ktoré sú zaznamenávané počas ich realizácie
v laboratóriu.

Kľúčové slová: demonštračný pokus; meracie zariadenie LabQuest; anorganická chémia

Úvod a formulácia cieľa:
Názornosť je podstatná vlastnosť chemického pokusu od jeho začiatku, cez vlastný
priebeh, až ku konečnému výsledku, aby bol pokus dostatočne demonštrovaný a presvedčivý.
Dôležitý význam má najmä pri realizácii demonštračných pokusov, preto by malo byť snahou
učiteľa zabezpečiť ju v dostatočnej miere, či už organizačne technickými opatreniami
(usporiadaním, kontrastom), optickými metódami (premietanie pokusu pomocou spätného
projektora) alebo špeciálnymi prístrojmi [1].
Medzi špeciálne prístroje patrí i počítačový merací systém Vernier LabQuest (ďalej
len LabQuest), ktorý slúži na realizáciu kvantitatívnych pokusov pomocou počítača, kde
počítač automatizovane zozbiera experimentálne údaje a následne ich prezentuje na monitore
počítača v grafickom zobrazení.
Mojím cieľom bolo oboznámiť sa teoreticky a prakticky s meracím zariadením
LabQuest a vybranými sondami – počítadlo kvapiek, teplotná sonda, pH sonda a kolorimeter,
overiť ich použiteľnosť odskúšaním pokusov vyselektovaných z platných učebníc chémie pre
štvorročné gymnáziá a pokusov odporúčaných samotným výrobcom a vypracovať záznamy
o pokusoch, ktoré obsahujú aj didaktické poznámky. Jeden vybraný modelový pokus
uvádzam na ukážku aj v tomto príspevku v skrátenej forme, ktorý bude v kompletnej podobe
uvedený v prednášanej prezentácii.
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Materiál a metódy
Na dosiahnutie cieľov a pri vypracovaní úloh som použila niekoľko metód.
Preštudovala som školské dokumenty, pedagogickú a populárno-vedeckú literatúru
týkajúcu sa danej problematiky. Z preštudovanej literatúry som vybrala pokusy, ktoré by
mohli byť realizované pomocou LabQuestu a sú v súlade s požiadavkami štátneho
vzdelávacieho

programu.

Pokusy

som

experimentálne

odskúšala

v laboratórnych

podmienkach pomocou spomínaného meracieho zariadenia, pričom som použila metódu
pozorovania.
Pri spracovaní výsledkov pokusov som použila nasledovné programy: Microsoft
Office Excel 2007a Vernier LabQuest so softvérom Logger Pro.

Obr. 1 Meracie zariadenie Vernier LabQuest [3]

Výsledky a diskusia
Počítadlo kvapiek (Využitie pri témach – Protolytické reakcie)
Počítadlo kvapiek som použila pri stanovení koncentrácie kyseliny octovej v octe.
Táto sonda umožňuje jednoduché, rýchle a presné stanovenie bodu ekvivalencie v porovnaní
s klasickým spôsobom s použitím byrety. Výhodou je aj možnosť automatizácie merania –
pokus môžeme nechať prebiehať bez väčšej kontroly, pričom merací systém sám pravidelne
zaznamenáva príslušné veličiny bez nutnosti nášho zásahu.
Pozornosť taktiež venujeme správne zostavenej aparatúre, správnej kalibrácii objemu
kvapiek a nastaveniu LabQuestu na meranie. Kalibrácia je dosť zdĺhavá.

Obr. 2 Počítadlo kvapiek [4]
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Teplotná sonda (Využitie pri témach - Energetické zmeny pri chemických reakciách)
Pomocou tejto sondy som sledovala zmeny teploty roztoku kyseliny citrónovej, do
ktorej

som

nasypala

hydrogénuhličitan

sodný

a rozpúšťanie

horčíka

v kyseline

chlorovodíkovej.
Výhodou použitia tejto sondy je, že si nemusíme zmenu teploty neustále zapisovať ako
pri použití laboratórneho teplomera. Na obrazovke LabQuestu pozorujeme okamžitú teplotu.
Na konci pokusu sa nám na obrazovke znázorní už výsledný graf zmeny teploty. Počas
pokusu musíme dbať na to, že zariadenie zaznamenáva teplotu toho prostredia, kde sa jej hrot
nachádza, takže sondu nemôžeme vyťahovať z roztoku pred dokončením merania.

Obr. 3 Teplotná sonda [5]

pH sonda (Využitie pri témach – Protolytické reakcie)
pH sonda mi pomohla stanoviť pH roztoku kyseliny sírovej, destilovanej vody a
roztoku hydroxidu sodného, pričom namerané hodnoty som porovnávala s hodnotami
získanými pomocou univerzálneho indikátora a indikátorových roztokov – lakmusu,
fenolftaleínu a metyloranže. Taktiež som sondu využila pri titrácii na určenie koncentrácie
kyseliny octovej v octe s použitím počítadla kvapiek.
Meranie pH roztokov pomocou pH sondy je omnoho presnejšie ako pri použití
univerzálneho indikátorového papierika alebo indikátorových roztokov. Taktiež stanovenie
bodu ekvivalencie je omnoho jednoduchšie.

Obr. 4 pH sonda [6]

Kolorimeter (Využitie pri témach – Komplexotvorné reakcie)
Ukážka záznamu vybraného modelového pokusu (v skrátenej verzii)
Názov: Kolorimetria.
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Pomôcky: 4 odmerné banky, pipeta, kadička, stojan na skúmavky, meracie zariadenie Vernier
LabQuest s kolorimetrom, 4 kyvety, chumáč vaty.
Chemikálie: roztok pentahydrátu síranu meďnatého (1 mol.dm-3) (R 52/53; S 61), roztok
pentahydrátu síranu meďnatého s neznámou koncentráciou v rozmedzí 1 – 0,005 mol.dm-3,
destilovaná voda.
Postup:
1. Pripravíme si roztoky pentahydrátu síranu meďnatého s koncentráciami 1 mol.dm-3 (roztok
1), 0,25 mol.dm-3 (roztok 2), 0,0625 mol.dm-3 (roztok 3) a 0,015 mol.dm-3 (roztok 4)
s objemom približne 10 cm3 a porovnáme intenzitu ich sfarbenia.
2. Pomocou týchto roztokov určíme koncentráciu neznámej vzorky roztoku pentahydrátu
síranu meďnatého. Pri určovaní postupujeme tak, že prirovnávaním intenzity sfarbenia vzorky
v roztoku v škále 1 až 4 nájdeme roztok s podobným sfarbením.
3. Prejdeme k meraniu absorbancie. Zapneme meracie zariadenie Vernier LabQuest a
pripojíme kolorimeter na interfejs. Po automatickej identifikácii ho nakalibrujeme. Otvoríme
kryt kolorimetra a vložíme kyvetu naplnenú destilovanou vodou, ktorú použijeme ako čistú
referenčnú kyvetu (100% transmitancie alebo 0 absorbancie) tak, aby jedna z jej priehľadných
strán bola pri šípke, ktorá je hore na otvore pre kyvetu. Uzatvoríme kryt kolorimetra.
Stlačením tlačidla CAL spustíme proces kalibrácie. Keď začne blikať červená LED, tlačidlo
CAL pustíme. Absorbancia by mala byť teraz 0,000 alebo 0,001. Keď LED prestane blikať,
kalibrácia je ukončená a kolorimeter je pripravený na meranie. Do kyvety nalejeme do 2/3
roztok 1 a umiestnime ju do kolorimetra. Kryt kolorimetra uzavrieme. Po stabilizovaní
hodnoty absorbancie na obrazovke si hodnotu zaznačíme. Tento postup opakujeme aj pri
vzorkách 2 – 4 (kalibrácia už nie je nutná) a nakoniec zmeriame absorbanciu aj neznámej
vzorky.
Pozorovanie: Absorbacia roztoku 1 (1 mol.dm-3) bola 1,56, absorbancia roztoku 2 (0,25
mol.dm-3) bola 0,51, absorbancia roztoku 3 (0,0625 mol.dm-3) je 0,1, absorbancia roztoku 4
(0,015 mol.dm-3) bola -0,029. Absorbancia neznámej vzorky bola 0,142.

Obr. 5 Graf závislosti absorbancie od koncentrácie
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Výpočet: c(A) = 0,0844 mol.dm-3
Princíp: Kolorimetria je metóda na kvantitatívne určovanie látok. Je založená na porovnávaní
intenzity sfarbenia skúmanej vzorky a štandardu, prípadne sady štandardov.
Záver: Koncentrácia neznámej vzorky je 0,0844 mol.dm-3.
Didaktické poznámky
Čas trvania – 15 minút (z toho 10 minút príprava roztokov); zaradenie – prvý ročník
gymnázia (Komplexotvorné reakcie) ako laboratórne cvičenie; postup teoreticko – empirický.
Východiskové

vedomosti:

pojmy

komplexné

zlúčeniny

a

koncentrácia,

výpočet

koncentrácie.
Poznámky: V prípade demonštračného pokusu je potrebné, aby si učiteľ dopredu pripravil
roztoky. Kyvety pred umiestnením do kolorimetra dobre očistíme (aj od odtlačkov prstov)
chumáčom vaty a taktiež dávame pozor pri liatí roztoku, aby v kyvete nevznikli žiadne
bublinky, lebo by mohli skresliť výsledky. Ak sa tak už stane, skúsime jemným poklepnutím
po kyvete v mieste bubliny bublinu odstrániť alebo roztok vylejeme a odznova nalejeme.
Pri tomto pokuse dochádza k medzipredmetovému prepojeniu s fyzikou.
Otázky na aktivizáciu žiakov: Aký triviálny názov má pentahydrát síranu meďnatého? Aké
vzťahy pre výpočet koncentrácie roztoku poznáme?
Obsahový, výkonový štandard a rozvíjané kompetencie: učiteľ dodržiava štátny
vzdelávací program ISCED 3A.

Obr. 6 Kolorimeter [7]

Záver
Použitie LabQuestu v realizácii pokusov prináša nasledovné výhody:


vizualizácia pre celú triedu – na rozdiel od klasických demonštračných meradiel

LabQuest umožňuje premietať výsledky dataprojektorom v reálnom čase tak, aby boli dobre
viditeľné i pre žiakov v zadných laviciach,


analýza získaných dát – získané dáta môžeme spracovať ako na úrovni jednotlivých

hodnôt v tabuľke, tak aj prostredníctvom grafov závislosti rôznych veličín na čase, či na sebe
navzájom,
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jednoduché meranie – spoločnosť Vernier ponúka množstvo sond pre sledovanie

mnohých veličín z oblasti chémie, biológie, fyziky a geografie [8].
Veľkou nevýhodou meracieho zariadenia LabQuest a jeho príslušenstva je cena, ktorá
síce zodpovedá ponúkaným možnostiam práce s touto pomôckou, ale pre množstvo škôl sa
stáva menej dostupnou, predovšetkým pokiaľ ide o školy s väčším počtom žiakov.
Softvér samotného meracieho zariadenia obsahuje niekoľko pokusov pre jednotlivé
sondy vo formáte PDF avšak v anglickom jazyku. Taktiež po zmene jazyka na slovenský sa
stále niektoré nastavenia či hodnoty vyskytovali v anglickom jazyku. Keďže v súčasnosti sa
stále viac tlačí na výučbu anglického jazyka už v rannom veku, myslím si, že nejde až tak o
veľkú nevýhodu a považujem LabQuest za vhodnú a využiteľnú pomôckou pri realizácii
školských chemických pokusov.
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<http://www.vernier.com/products/sensors/col-bta/>
[8]

Vernier

Software

&

Technology

[1.
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Vyučovanie pedogeografie v podmienkach miestnej krajiny
Jana Dubná, Zuzana Rampašeková, Jana Oláhová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie
a regionálneho rozvoja, Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra, Slovenská republika;
dubnajana@azet.sk

Abstrakt
Predkladaný príspevok poukazuje na možnosti vyučovania pedogeografie v podmienkach miestnej
krajiny. Túto možnosť vyučovania sme spracovali prostredníctvom 10 metodických listov. Deväť z nich
rozoberá vlastnosti pôdy, ktoré sú potrebné na identifikáciu pôdneho typu a druhu v krajine. Poznanie vlastností
pôdy súvisí aj s potrebou chápať pôdu ako nevyhnutnú súčasť krajiny a s ňou súvisiacu jej ochranu. Našim
cieľom bolo vytvoriť aktivity realizovateľné metódou terénneho výskumu v podmienkach miestnej krajiny, ktoré
by boli aplikovateľné v ľubovoľnom krajinnom prostredí. Získavanie nových vedomostí, alebo upevňovanie si
už získaných vedomostí metódou terénneho výskumu sa prejavuje ako veľmi efektívny spôsob vyučovania, ako
potvrdzuje náš výskum.

Kľúčové slová: pedogeografia; miestna krajina; vlastnosti pôdy; pracovné listy
Úvod a formulácia cieľa
Súčasná geografia čoraz viac upriamuje svoju pozornosť na lokálne problémy. Učiteľ
geografie by mal byť odborníkom v regióne, v ktorom učí. Daný región možno zadefinovať
ako miestnu krajinu. Miestna krajina je sídlo, v ktorom žiak býva alebo chodí do školy, so
svojím okolím [1]. Každé sídlo má svoju miestnu krajinu, ktorá sa v niečom líši od každého
iného miesta na svete - je jedinečná. Platia v nej prírodné zákonitosti a človek v nej
uskutočňuje rôzne činnosti. Jej základné črty je možné sledovať rôznymi spôsobmi, napríklad
pozorovaniami, pokusmi, anketami a pod.. Často sa stretávame aj s názormi, že miestna
krajina nie je len sídlo, ale ide o väčšiu časť napr. okres. V didaktickom systéme geografie je
daná tematika často označovaná aj ako geografia miestneho regiónu, geografia miestnej
oblasti alebo geografia malej oblasti. V odbornej geografickej literatúre sa používa pojem
mikrogeografia [2].
Miestnu krajinu je možné charakterizovať resp. spoznávať z dvoch hľadísk fyzickogeografického a humánnogeografického. V našom príspevku navrhujeme spôsoby
spoznávania miestnej krajiny na príklade fyzickogeografickej zložky krajiny – pedosféry
(pôdy). V podobe metodických listov navrhujeme niekoľko možných aktivít realizovateľných
terénnym výskumom zameraným na spoznávanie pôdy. Význam takéhoto spôsobu
vyučovania spočíva v zefektívňovaní vyučovania geografie prostredníctvom empirického
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poznávania vlastností. Vo všeobecnosti sú empirické metódy charakteristické získavaním
poznatku, z veľkej časti praktickou činnosťou spojenou so zmyslovými vnemami [3]. Ako
ďalší cieľ práce možno určiť motiváciu, ktorú považujeme za prostriedok zvýšenia efektivity
v edukačnom procese. Motivačnou demonštráciou sa snažíme sústrediť pozornosť žiaka na
predmet učenia (v našom prípade pôdu), aktivizujeme jeho poznávacie schopnosti
a vyvolávame u žiakov túžbu sa niečo nové naučiť [4,5].

Materiál a metódy
Teoreticko-metodické aspekty miestnej krajiny a didaktiky vyučovania geografie
predkladaného príspevku sme spracovali na základe odbornej literatúry [1, 2, 3, 4].
Navrhované metodické listy sú vo svojej teoretickej časti vypracované z viacerých odborných
publikácií. Keďže nie je možné z hľadiska rozsahu príspevku uviesť všetky metodické listy,
neuvádzame ani literatúru, ktorá bola použitá pri ich tvorbe. Fotografie, ktoré sú súčasťou
metodických listov sú vlastnými fotografiami získanými z vyučovania pedogeografie v teréne.

Výsledky a diskusia
Vyučovanie pedogeografie, ktorej objektom pozorovania je pôda, v podmienkach
miestnej krajiny sa dá realizovať prostredníctvom terénneho výskumu pôdy počas exkurzie
resp. vychádzky na prvom aj druhom stupni ZŠ a nižšom stupni OGY.
Spolu sme navrhli 10 metodických listov a zjednodušený pôdny zápisník. Deväť
z nich je zameraných na vlastnosti pôd, na základe ktorých je možno určiť príslušný pôdny
typ resp. pôdny druh.
Prehľad metodických listov terénneho výskumu pôd v pedogeografii:
Pracovný list 1 – Pôdna sonda
Pracovný list 2 - Vlhkosť pôdy
Pracovný list 3 - Textúra pôdy
Pracovný list 4 - Konzistencia pôdy
Pracovný list 5 - Štruktúra pôdy
Pracovný list 6 – Obsah karbonátov
Pracovný list 7 - Pôdna reakcia
Pracovný list 8 - Novotvary a povlaky
Pracovný list 9 - Farba pôdy
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Pracovný list 10 – Obsah humusu
Obsahová štruktúra metodických listov bola jednotne navrhnutá v podobe:
Názov – vystihuje cieľ aktivity, ktorú si žiak osvojuje,
Teoretické východisko – obsahuje vysvetlenie pojmu cieľovej vlastnosti, kategorizáciu
vlastností pôdy spolu s metodikou určovania vlastností v terénnom prostredí najčastejšie
hmatovou skúškou,
Pomôcky – obsahuje zoznam všetkých pomôcok, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu
jednotlivých aktivít,
Postup - opisuje realizáciu jednotlivých aktivít v logickej následnosti,
Vyhodnotenie – obsahuje zápis dosiahnutých výsledkov do pôdneho zápisníka v podobe
kategorizácie pôdnych vlastností popísaných v teoretických východiskách,
Kontrolné otázky – slúžia na overovanie a upevňovanie si získaných vedomostí a zručností.

Obr. 1 Ukážka pracovného listu

Záver
Jednotlivé aktivity, ktoré boli navrhnuté v podobe 10 metodických listov, splnili
motivačné,

edukačné

a v neposlednom

rade

aj

výchovné

očakávania

vyučovania
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pedogeografie v podmienkach miestnej krajiny. Na základe výsledkov dotazníkov žiakov sme
vzbudili ich záujem o danú metódu vyučovania t.j. terénne vyučovanie pedogeografie, ktorej
objektom skúmania je menej zaujímavá časť krajiny – pôda. Rozšírili sme ich úroveň
poznania a vedomostí o pôde, ktoré sú bohužiaľ v obsahu učebníc geografie veľmi strohé.
Spoznaním vlastností pôdy a jej významu v krajine si žiaci uvedomili dôležitosť pôdy a s tým
súvisiacu jej ochranu.
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Celosvetový chemický experiment: prostriedok vedeckého výskumu na
základných a stredných školách
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Abstrakt
Celosvetový chemický experiment bol projekt vytvorený svetovými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti
chémie a jeho cieľom bolo najmä pozdvihnúť záujem mladých ľudí o chémiu a zdôrazniť dôležitú úlohu chémie
ako vedy. Bol tvorený súborom štyroch jednoduchých experimentálnych úloh, v rámci ktorých žiaci a študenti
základných a stredných škôl na celom svete skúmali vlastnosti vody – zisťovali jej pH a slanosť, čistili vodu
filtráciou a dezinfekciou a získavali čistú vodu pomocou jednoduchého destilačného zariadenia. Tento počtom
a geografickým pokrytím zúčastnených unikátny chemický experiment bol jednou z najvýznamnejších aktivít
v rámci Medzinárodného roka chémie 2011. Na Slovensku projekt prebiehal pod záštitou Slovenskej chemickej
spoločnosti pri SAV a zapojilo sa doň takmer 1300 žiakov a študentov.

Kľúčové slová: celosvetový chemický experiment; Medzinárodný rok chémie; voda

Úvod a formulácia cieľa
Medzinárodný rok chémie 2011 (International Year of Chemistry, IYC 2011) bol
iniciatívou IUPAC-u (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a UNESCO
(Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru), ktorá bola oficiálne
vyhlásená deklaráciou OSN na Valnom zhromaždení v decembri 2008. Spájal chemické
spoločnosti, akadémie a inštitúcie po celom svete a opieral sa o individuálne iniciatívy
organizujúce lokálne a regionálne aktivity. Na Slovensku projekt garantovala Slovenská
chemická spoločnosť pri SAV. IYC 2011 bol globálnou oslavou chémie a jej príspevkov k
prosperite ľudstva. Pod spoločným heslom „Chémia – náš život, naša budúcnosť“ IYC 2011
ponúkol počas uplynulého roku mnoho interaktívnych, zábavných a vzdelávacích aktivít pre
všetky vekové kategórie. Cieľmi IYC 2011 bolo zvýšiť verejné porozumenie chémie ako
prostriedku uspokojujúceho svetové potreby, obzvlášť zvýrazniť príspevok chémie k
dosiahnutiu

Miléniových

rozvojových

cieľov

Spojených

národov

(www.un.org/millenniumgoals); pozdvihnúť záujem o chémiu medzi mladými ľuďmi;
vytvoriť nadšenie pre tvorivú budúcnosť chémie a zlepšiť medzinárodnú spoluprácu. Rok
2011 bol navrhnutý ako Medzinárodný rok chémie aj pre to, že je to práve 100 rokov od
udelenia Nobelovej ceny za chémiu Marii Skłodowskej-Curie, čím sa zároveň zvýraznila
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dôležitá úloha žien vo vede. V roku 1911 bola tiež založená Medzinárodná asociácia
chemických spoločností (dnes IUPAC).
Projekt bol zameraný na žiakov a študentov základných a stredných škôl na celom
svete. Formou štyroch jednoduchých experimentov motivoval účastníkov k vedeckej práci,
ktorá pozostávala z odberu vzorky, merania daných fyzikálnych a chemických vlastností vody
a vyhodnotenia zistených údajov. Údaje odoslané do celosvetovej databázy sa potom stali
predmetom diskusie na tému kvality vody a jej dostupnosti v rôznych častiach sveta [1, 2].

Materiál a metódy
Celosvetový chemický experiment pozostával zo štyroch aktivít, ktorým sa mohli
venovať žiaci a študenti všetkých vekových kategórií na školách všetkých kontinentov. Tieto
aktivity si mohli učitelia prispôsobiť svojim vzdelávacím programom a schopnostiam a
záujmu študentov. Aktivity umožnili študentom porozumieť chemickému výskumu a zberu
dát a ich overovaniu. Výsledky experimentov potom študenti odosielali do centrálnej databázy
na webovej stránke zberu dát IYC (http://water.chemistry2011.org), kde sú zobrazené ako
interaktívna globálna mapa dát demonštrujúca hodnotu medzinárodnej spolupráce vo vede
[2].
Objektom skúmania žiakov a študentov sa stala voda – najrozšírenejšia kvapalina na
Zemi. Vzorky vody experimentátori odoberali z lokálnych vodných zdrojov (rieky, jazerá,
vodné nádrže) alebo používali vodu z vodovodu alebo minerálne vody. Experimenty
pozostávali z nasledovných úloh:
1. Zisťovanie pH vody pomocou univerzálnych indikátorových papierikov, pH
metrom

alebo

použitím

roztokov

brómtymolovej

modrej

a m-krezolovej

purpurovej, príp. iným indikátorom (napr. výluh z červenej kapusty).
2. Stanovovanie salinity (slanosti) vody odparením známej hmotnosti vody dosucha
a odvážením odparku.
3. Overovanie čistoty a zdravotnej neškodnosti vody filtráciou a dezinfekciou
vody pomocou prípravkov s obsahom chlóru.
4. Získavanie

niekoľkých

mililitrov

čistej

destilovanej

vody

pomocou

jednoduchého destilačného zariadenia.
Všetky experimenty vyžadovali len jednoduché pomôcky, ktoré sú široko dostupné.
Podrobné

návody

k jednotlivým

úlohám

sú

dostupné

napr.

na

stránkach

http://water.chemistry2011.org/web/iyc a http://www.schems.sk. V tomto príspevku uvádzame
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štatistické vyhodnotenie zapojenia slovenských škôl, žiakov a študentov do projektu
v porovnaní s celosvetovými údajmi a vyhodnotenie projektu z pedagogického pohľadu.

Výsledky a diskusia
Vďaka jednoduchosti a finančnej nenáročnosti úloh sa podarilo do experimentu
zapojiť takmer 90 000 žiakov a študentov na celom svete. Na Slovensku sa do projektu
priamo zapojilo bezmála 1300 študentov zo 17 základných a stredných škôl. V Tabuľke 1
vidíme počet žiakov a študentov zapojených do jednotlivých úloh na Slovensku v porovnaní
so svetom.

Tab. 1 Počet žiakov a študentov zapojených do projektu
Počet všetkých
zapojených
študentov vo svete

Počet zapojených
študentov na
Slovensku

Percentuálny
podiel slovenských
študentov

1. Meranie pH

72113

812

1,13 %

2. Salinita

10489

190

1,81 %

5027

142

2,82 %

1383

139

10,05 %

Úloha

3. Filtrácia a
dezinfekcia
4. Solárny
destilátor

Na Obr. 1 a – d je znázornená mapka Slovenska s vyznačenými mestami, kde sa
realizovali jednotlivé experimenty. Farba a veľkosť kruhu reprezentuje rôzne fyzikálne
a chemické vlastnosti, ktoré boli sledované. Tieto mapy, ako aj mapy pre ostatné krajiny
sveta, sú dostupné na stránke http://water.chemistry2011.org/web/iyc.

Obr. 1 Interaktívna mapa dát odoslaných do celosvetovej databázy. Každý experiment sa zobrazuje vo forme
osobitnej mapy: a – meranie pH, b – zisťovanie salinity, c – dezinfekcia vôd, d – solárny destilátor.
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Ako vidíme z Obr. 1 a v Tabuľke 1, najväčší záujem vo svete i na Slovensku bol
o úlohu č. 1, teda zisťovanie hodnoty pH. Táto úloha síce nebola najjednoduchšia, ale bola
najľahšie implementovateľná do vyučovacieho procesu, keďže problematike kyslosti
a zásaditosti vodných roztokov sa na základných a stredných školách venuje veľká pozornosť.
Okrem toho bola táto úloha spomedzi všetkých úloh „najchemickejšia“. Záujem o jednotlivé
úlohy vo svete i na Slovensku klesal v poradí úloha č. 1, 2, 3, 4. Môžeme si to vysvetľovať
rastúcou náročnosťou na materiálové vybavenie (hoci prevažná časť používaných materiálov
a pomôcok bola ľahko dostupná v domácnosti a v škole), ale hlavne väčšou časovou
náročnosťou týchto experimentov [1, 2, 3].
Okrem toho, že projekt prebiehal na školách vo všetkých častiach Slovenska, počas
roku 2011 mali žiaci a študenti možnosť realizovať niektoré z experimentov aj v rámci
významných vzdelávacích a popularizačných podujatí. Najviac experimentátorov realizovalo
úlohy meranie pH a zisťovanie slanosti vôd v profesionálne vybavenom chemickom
laboratóriu počas veľtrhu Chemistry Slovakia 2011 v Bratislave. Veľkou cťou bola pre
zúčastnených

prítomnosť

bývalého

prezidenta

IUPAC-u

a jedného

z iniciátorov

Celosvetového experimentu prof. J. I. Jina, ktorý vyjadril svoje potešenie nad prácou
slovenských mladých vedcov. Realizácia projektu sa veľmi vydarila aj počas Noci
výskumníkov v Banskej Bystrici a na otvorení „Roka chémie“ na Gymnáziu v Malackách.
Projekt bol zahrnutý aj v programe aktivít počas Týždňa prírody – detského letného tábora
2011 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Poslednou zastávkou
Celosvetového experimentu na Slovensku bolo podujatie Vedecká cukráreň v Národnom
centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Bratislave.
Je potrebné zdôrazniť, že Celosvetový chemický experiment je vôbec najväčší
chemický experiment, ktorý sa vo svete realizoval [4]. Okrem toho, že sa doň priamo zapojili
tisíce študentov a učiteľov zaregistrovaných do celosvetovej databázy, mnoho učiteľov sa
projektom len inšpirovalo alebo realizovali len časť experimentov a svoje výsledky do
databázy neodosielali. Návody k jednotlivým úlohám sa môžu stať cennou pomôckou pri
spestrení vyučovacieho procesu nenáročnými experimentmi z praktického života aj
v budúcnosti.

Záver
Celosvetový chemický experiment bol na Záverečnom ceremoniáli Medzinárodného
roku chémie 1. decembra 2011 v Bruseli označený prezidentkou IUPAC-u prof. N. Moreau za
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veľmi úspešný a stal sa podnetom pre ďalšiu popularizáciu chémie v širokej verejnosti.
Zozbierané výsledky o kvalite vody na celom povrchu Zeme sa stanú podkladom pre
celospoločenskú diskusiu o dostupnosti zdravotne vyhovujúcej vody v rôznych častiach sveta.
Okrem tohto vedeckého rozmeru mal projekt aj mimoriadne silný pedagogický efekt. Učitelia
na základných a stredných školách mohli svojich žiakov a študentov nenútene zapojiť do
medzinárodného projektu, pretože podstata všetkých štyroch experimentov bola v úplnom
súlade so Štátnymi vzdelávacími programami. Obsahovú náplň vyučovacieho procesu tak
mohli

učitelia

obohatiť

o jednoduché

experimenty,

ktorých

význam

je

navyše

celospoločenský. Podľa našej skúsenosti a skúseností, ktoré vyjadrili mnohí učitelia, projekt
žiakov a študentov veľmi zaujal a boli zvedaví na výsledky z iných častí sveta. Projekt
zároveň naučil žiakov a študentov vedecky pracovať, svoje údaje overovať, porovnávať
s údajmi iných experimentátorov a svoje výsledky potom prezentovať v celosvetovej databáze
a pomohol v študentoch prebudiť záujem o vedu.
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Základné piliere premeny učiteľa
Milica Križanová
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava, Slovensko; krizanova@vazka.sk.
Abstrakt
Práca sa venuje trom základným pilierom premeny učiteľa z učiteľa - prednášateľa na učiteľa koordinátora vzdelávania. Predovšetkým je nevyhnutné poznať ciele tejto premeny, ktoré voláme profesijné
štandardy učiteľa a ktoré vyjadrujú profesionálne postoje, poznanie a porozumenie i profesionálne zručnosti
učiteľa na rôznych kariérnych stupňoch. Katalyzátorom premeny učiteľa sú digitálne technológie, ktoré
pri správnom použití umožňujú vyššie kognitívne procesy žiakov, väčšie množstvo prepojení medzi
jednotlivými poznatkami, priblíženie praxe do školskej triedy a tým aj zmenu metód a priorít učiteľa. Moderný
učiteľ je v podstate manažér vzdelávania – diagnostikuje východisko žiaka, poskytuje široké spektrum metód,
ktoré korešpondujú s preferovanými učebnými štýlmi žiakov a tým uľahčuje (facilituje) ich cestu k danému
poznaniu. Pod pojmom moderný učiteľ sa už prestáva chápať poskytovateľ poznania a čoraz viac začína byť
chápaný ako facilitátor poznávania.

Kľúčové slová: premena učiteľa; profesionálny štandard; DT; manažér vzdelávania
Úvod a formulácia cieľa
Kontinuálnym zavádzaním digitálnych technológií (DT) do bežného života sa potreby
spoločnosti a tým aj potreby vzdelávania menia. Zvyšuje sa tlak na zmenu obsahu a formy
vzdelávania ale aj na chápanie úlohy učiteľa v procese vzdelávania. Učiteľ je najzákladnejším
vykonávateľom školskej reformy spustenej zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní školský zákon [1]. Zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch [2] definuje

predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§ 6) ako sú

kvalifikačné skúšky, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka;
definuje rozvoj profesijných kompetencií (§ 25) a vymedzuje hodnotenie profesijných
kompetencií (§ 52). Samotné profesijné kompetencie (preukázateľné spôsobilosti) necháva
na príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti škola patrí (§ 25).
Profesijné štandardy vyjadrujú profesionálne postoje, poznanie a porozumenie i profesionálne
zručnosti učiteľa na rôznych kariérnych stupňoch [3], a preto sú nevyhnutným predpokladom
premeny učiteľa a tým aj vzdelávania. Štandard totiž umožňuje diagnostikovať oblasti,
v ktorých sa učiteľ potrebuje vzdelávať a zároveň rysuje plán, ktorým učiteľ dosiahne
požadovanú úroveň. Štandard tiež učiteľa motivuje, keďže v ňom spoznáva možnosti postupu,
čo v konečnom dôsledku vedie k efektívnejšiemu vzdelávaniu žiakov. Štandard umožňuje
kompetentným učiteľa objektívnejšie morálne a finančne ohodnotiť. Cieľom práce bolo zistiť
postoje, pohľady, názory učiteľov na premenu tradičného učiteľa z učiteľa prednášateľa
na učiteľa facilitátora vzdelávania. Premena učiteľa stojí na premene cieľov, kam sa má učiteľ
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dopracovať (profesijné štandardy); na premene prostriedkov (používanie DT) a premene
spôsobu vzdelávania (manažment vzdelávania).

Materiál a metódy
V otázke profesijného štandardu učiteľa sa výskum zameral na to, aká je predstava
učiteľov, žiakov a vedenia školy na profil učiteľa a tiež ako sa učitelia vzdelávajú, aby
k pomyselnému štandardu dospeli. Učitelia aj žiaci zodpovedali otázky, na akej úrovni
učitelia ovládajú digitálne technológie, ako často a na čo ich používajú. Snahou tiež bolo
podchytiť, aký vplyv má vzdelávanie učiteľa na vyučovanie z pohľadu učiteľov, žiakov a
vedenia školy.
Výskumu sa zúčastnilo 43 respondentov, z toho 19 učiteľov formou dotazníkov
a riaditeľka školy, ktorá poskytla rozhovor. Priemerný vek študentov 2. a 3. ročníka bol
16 rokov, dĺžka praxe učiteľov takmer všetkých predmetov gymnázia (BIO, FYZ, CH, MAT,
INF, ŠJ, NJ, AJ, D, NAS, OBN, UAK, ETV, TV) od 2 do 35 rokov, priemerne 18 rokov
praxe.

Výsledky a diskusia
Profesijný štandard učiteľa: Štandardné postoje, zručnosti, poznanie a porozumenie, ktoré
by mal mať učiteľ 21. storočia by sa dali zhrnúť do niekoľkých oblastí: charakter učiteľa,
odbornosť, schopnosť plánovať, schopnosť komunikovať, postoj vzdelávania sa, schopnosť
sebareflexie, zručnosti v oblasti digitálnych technológií, individuálny prístup k žiakom a
schopnosť hodnotiť ich činnosť. Kým schopnosť komunikovať považuje za štandardnú
kompetenciu 57% opýtaných učiteľov (Tab. 1), zručnosť v oblasti digitálnych kompetenciách
47%, odbornosť a kontinuálne vzdelávanie spomenulo len 42 % učiteľov. Medzi
kompetencie, ktoré sú málo uvedomované, patria schopnosť plánovať a riadiť (21%),
budovanie svojho charakteru ako učiteľa a sebareflexia (10%) a schopnosť pristupovať
k žiakom individuálne (6%).
Žiaci si predstavujú profesionálneho učiteľa ako toho, ktorého učenie baví a potom
ako toho, ktorý svojím spôsobom vyučovania dokáže zaujať, je priateľský, otvorený
k výskumu, komunikatívny a 43 % žiakov si myslí, že aj zručný v oblasti DT. Na otázku,
v ktorých oblastiach by sa mali učitelia zlepšiť (s možnosťou výberu vo vzťahu k učeniu,
ku žiakom, k DT, k výskumu, v komunikácii s rodičom), všetci žiaci uviedli len dve oblasti,
v ktorých by sa mali učitelia čo najskôr zlepšiť a to vo vzťahu k žiakom (83%) a vo vzťahu
k digitálnym technológiám (17%). Činnosti učiteľa, ktoré motivujú žiakov sa učiť, sú: spôsob
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vysvetľovania (60%), individuálny prístup (52%), ocenenie žiakovej práce (48%), skúšanie
(48% žiakov) a používanie DT (34%). Žiaci skôr vnímajú svojich učiteľov ako odborníkov
vo svojom predmete (na 70%), aj v učení (na 80%), menej však ako odborníkov na DT
(na 50%). V pohľadoch na schopnosť riadiť vyučovanie sa názory žiakov štiepia, kým
poznanie jeho individuality a jeho potrieb výrazne zaostáva (na 39%).
Tab. 1: Profesijný štandard učiteľa podľa učiteľov, žiakov a vedenia školy. Odpoveď na otvorenú otázku. (DID – didaktika,
DT – zručnosť v oblasti digitálnych technológií, MAN – manažment, ODB – odbornosť v aprobačnom predmete, PSY –
psychológia)

Poradie
vlastností /
kompetencií

Z pohľadu
učiteľov

1

schopnosť
komunikovať

2

zručný v
oblasti DT

47 %

3

odbornosť

4

uviedlo

oblasť

57 %

PSY,
DID

Z
pohľadu
žiakov
v oblasti
DT zručný,
používa

uviedlo

oblasť

Z pohľadu
vedenia
školy

65 %

DT

odbornosť

DT

k výskumu
otvorený

60 %

ODB

42 %

ODB

k učeniu
učenie ho
baví

52 %

PSY

postoj
vzdelávania
sa

42 %

ODB

47 %

PSY

5

schopnosť
plánovať

21 %

MAN

34 %

PSY,
DID

6

schopnosť
sebareflexie

10 %

MAN

26 %

DID

7

charakter

10 %

PSY

8

individuálny
prístup

6%

PSY

ku žiakom
je
priateľský
k rodičom
komunikatí
vny
k učeniu
dokáže
zaujať

jazyková
kompetentn
osť (cudzie
jazyky)
schopnosť
pracovať
so žiakom,
rodičom

oblasť
ODB

ODB

PSY

Profesijný rozvoj učiteľa: V akej oblasti a z akých zdrojov sa učitelia rozvíjajú k dnes zatiaľ
pomyselnému subjektívnemu profesijnému štandardu, ukazuje

Obr. 1. Učitelia uvádzajú, že sa všetci vzdelávajú v odbornom predmete (100%), 68% sa
vzdeláva v používaní digitálnych technológií, 47% v didaktike, ale len 15% v psychológii.
Učitelia strávia samoštúdiom priemerne 4 hodiny týždenne, vzdelávajú sa najviac
z internetových stránok (84%), potom počas

školení, z komunikácie s kolegami, z kníh

časopisov (pod 13%). Hoci takmer tri štvrtiny takto získaných poznatkov sa dá podľa nich
v praxi využiť, avšak využívajú približne len polovicu. Tri oblasti, v ktorých by sa učitelia
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radi vzdelávali, ale nemajú na to podmienky, sú odborný predmet (48%), psychológia (39%)
a používanie DT (42%). Medzi najväčšie prekážky vzdelávania učitelia zaradili čas (52%), ale
uviedli aj také dôvody ako slabá ponuka, únava či zlá informovanosť, či chýbajúcu
relevantnosť ponúkaného vzdelávania a psychohygiena učiteľa. Učitelia sa chcú najviac
zdokonaliť v oblasti DT, no zároveň uvádzajú materiálno-technické vybavenie školy ako
prekážku vzdelávania a premeny.

Obr. 1 Vzdelávanie učiteľov z pohľadu učiteľov [4]

Vedenie školy oceňuje to, keď učiteľ ide s dobou, ovláda DT, sleduje nové poznatky,
je jazykovo zdatný. Učitelia sa zatiaľ vzdelávajú v tom, čo im prinesie finančný profit, ale
potrebu cítiť aj v oblasti metodiky a didaktiky. 24,5% učiteľov sa vzdeláva na školeniach
s vedomým vedenia, asi tretina učiteľov sa nevzdeláva najmä preto, že sú už pred dôchodkom
a zbieranie kreditov sa im neoplatí. Vedenie školy navrhuje okrem poskytovateľov
vzdelávania ako sú rôzne MPC, VŠ, e-learning, vydavateľstvá učebníc aj lepšie prepojenie
Štátnej školskej inšpekcie v poskytovaní spätnej väzby voči školám a učiteľom. Nevýhodou
momentálnych podmienok kontinuálneho vzdelávania je zvýšenie finančnej náročnosti
pre školu (za suplovanú hodinu sa platí dvom učiteľom), nižšou kvalitou suplovaných hodín.
Rušenie nenaplnených kurzov alebo stále sa meniaca ponuka školení počas roka prináša
neustálu zmenu v plánoch kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa odovzdávajú raz ročne a tým
aj zmenu v rozpočte školy, ktorý z tohto plánu vychádza. Za najväčšie prekážky vedenie
školy považuje časový priestor pre učiteľa sa vzdelávať a finančný priestor pre školu si to
dovoliť.
Používanie digitálnych technológií: Učitelia pri príprave na vyučovanie používajú materiály
zo školení (68%), počítač a internet ako zdroj informácií (84%), edukačné portály na proti
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tomu výrazne menej, len 16 % opýtaných. Na hodinu, na ktorej chcú použiť digitálne
technológie sa priemerne pripravujú 1,72 hodiny/týždeň a používajú ich priemerne 2-3x
za týždeň, kým keby sa mali pripraviť na každú hodinu, na ktorej chcú použiť DT, bol by to
podľa ich priania 7-násobok (11,9 h./týž.).
Na hodine žiaci najviac pracujú s inými

knihami, atlasmi, encyklopédiami

a časopismi, uviedlo 74% žiakov. Učitelia na vyučovaní najviac premietajú alebo používajú
internet ako zdroj informácií (cca. 60% učiteľov). Hoci žiaci uvádzajú aj interaktívnu tabuľu
a projektor 1-3x za týždeň, výskum nerozlíšil, či je interaktívna tabuľa využitá len ako
projektor alebo aj ako interaktívna tabuľa.
Približne 84% učiteľov využíva DT na vysvetľovanie, 79% na vyhľadávanie
informácií na internete a na komunikáciu so žiakmi, 73% na komunikáciu s rodičmi a všetci
sú povinní používať internetovú žiacku knižku na hodnotenie. Menej ako polovica využíva
DT na opakovanie, testovanie, na odovzdávanie úloh, na výmenu skúseností, pri súťažení,
hlasovaní a pod. Žiaci potvrdzujú, že učitelia používajú DT na vysvetľovanie (95% žiakov)
a ako internetovú žiacku knižku (IŽK).

Obr. 2: Pravidelné využívanie DT na vyučovaní podľa učiteľov [4]

Vedenie školy pri zavádzaní DT nikdy nepociťovalo nevôľu učiteľov, ale pociťuje
pre dnešnú dobu nedostatočnú vôľu kompetentných orgánov investovať do vybavenia školy
kvalitnými DT, je nútená hľadať dary od sponzorov, darcov, príspevky rodičov a 2% od štátu.
Normatív je viazaný na počet žiakov, ktorý sa zákonom znížil, balík financií na žiaka však
zostal nezmenený – s investovaním do opravy budovy (napríklad opravy el. siete, ktorá je
nevyhnutná na zavedenie internetu do každej triedy) a do vybavenia školy DT nepočíta.

1403

DIDAKTIKA

Záver
Práca učiteľa pozostáva zo širokého spektra činností, ktorých výstupom je určitým
spôsobom vyformovaný človek. Táto práca sa zdá byť zdanlivo blízka, pretože sme si jej
účinky všetci na sebe vyskúšali, čo nie raz zvádza spoločnosť k presvedčeniu, že to nie je
práca zložitá. Na objektívnu diagnostiku stavu slovenského učiteľa, na vzbudenie vnútornej
motivácie k premene, na objektívne ohodnotenie učiteľa a na celkové pozdvihnutie kvality
učiteľa je nevyhnutným východiskovým bodom vytvoriť profesijné štandardy. Je zaujímavé,
že na otázku kompetencií učiteľa, učitelia najčastejšie uvádzajú schopnosť komunikovať,
a žiaci zručnosť v používaní DT. Tieto dve oblasti boli uvedené ako jediné, v ktorých by sa
učitelia podľa žiakov mali čo najskôr zmeniť, pretože ich motivácia sa učiť vychádza podľa
ich výpovede zo spôsobu sprístupňovania učiva a individuálneho prístupu. Za motivujúceho
činiteľa sa DT nemôžu považovať, pokiaľ sa používajú ako premietací prístroj. Moderné
vzdelávanie si vyžaduje moderné prostriedky, ktoré však prinesú efekt až po ich správnom
didaktickom použití vo vyučovacom procese. Nízku efektívnosť využitia DT vysvetľuje fakt,
ako málo sú učitelia vzdelávaní v modernej didaktike, psychológii, pedagogike a
manažmente. Kým tvorba kvalitných vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj
kľúčových kompetencií, zlepšenie toku informácií z výskumu vied psychológie, didaktiky,
pedagogiky a manažmentu k učiteľovi a investícia do materiálneho vybavenia školy môže
výrazne pomôcť k transformácii vzdelávania začínajúceho od učiteľa, zlepšenie komunikácie
medzi školou, Štátnym pedagogickým ústavom, Štátnou školskou inšpekciou, zriaďovateľom
školy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne priestor na
eliminovanie nežiaducej záťaže na učiteľa.
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Mládež ako subjekt trestnoprávneho vzťahu na Slovensku
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Abstrakt
V súčasnosti sa do popredia záujmu verejnosti dostáva snaha o eliminovanie kriminality. Aby sme
mohli nájsť riešenie, musíme skúmať pôvod kriminálneho činu. Už v minulosti bolo známe, že kriminalita
začína v psychike detí a maloletých a že je potrebné znížiť už aj tak vysoký počet maloletých páchajúcich trestnú
činnosť. Na druhej strane, ak sa to podarí, znížime početnosť obetí, na ktorých je páchaná kriminálna činnosť.
Už od začiatku zistenia početnosti trestnoprávnych priestupkov mládeže sa odborníci snažia o prevenciu, avšak
neúspešne, keďže kriminalita naďalej narastá [1]. Medzi rizikové činitele delikventného správania zaraďujeme
tak domácnosť, školu i prostredie, t. z. kolektív, v ktorom dotyčný vyrastá.

Kľúčové slová: delikventi; kriminalita; mladiství; prevencia; školské prostredie; trest; zákon

Úvod a formulácia cieľa
Za trestnú činnosť mladistvých považujeme trestné konanie, ktoré je automatickým
následkom porušenia zákona. Za posledných 20 rokov vzrástol počet páchateľov vo veku
15−18 rokov o 100%) [1]. Takto sa kriminalita mládeže v posledných rokoch dostáva do
popredia ako celospoločenský problém.
Trestná činnosť je zväčša páchaná v skupine. Súvisí to s tým, že mládež sa združuje
v rôznych partiách a trestných činov sa dopúšťa spoločne. Celkovo je konanie mladistvých
z psychologického hľadiska viac emotívne ako racionálne. V posledných rokoch sa rozdiel
medzi páchaním trestných činov oboch pohlaví vyrovnáva.
Charakter trestnej činnosti sa mení s dobou tak, ako sa mení i psychika ľudí
s narastajúcimi nárokmi a životným štýlom. Nezostáva len pri vykrádaní obchodov, či
rozbíjaní a poškodzovaní verejného majetku. Za posledných päť rokov narastá počet trestných
činov páchaných na ľuďoch. Preto je dôležité zasiahnuť skôr, ako si delikventná mládež nájde
svoje obete, na ktorých bude páchať svoje neraz dobre premyslené trestné činy.
Delikventi v minulosti pochádzali zo sociálne slabších rodín, kde nebol hmotný
dostatok a tak nachádzali nelegálne spôsoby, ako sa k nemu dostať. Momentálne sa však
medzi kriminálnikov čoraz viac dostávajú deti rodičov, ktorí niečo dosiahli v živote, deti
úspešných ľudí či mládež, ktorá už od útleho veku vie, čo to je život v luxuse. Práve oni riešia
svoje psychické problémy trestnoprávnou činnosťou a mnohokrát týmto spôsobom dávajú
najavo svoju nadradenosť [2].
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V práci sa venujem problematike trestnej činnosti, ktorá má pôvod v školskom
prostredí. Delikventi sú zväčša žiaci a študenti škôl, kde si hľadajú obete svojich činností.
Samotný výskum je organizovaný formou diskusie, kde cieľom bolo zistiť názory žiakov
druhého stupňa základnej školy na kriminalitu mladistvých a ukázať im, aby sa tejto téme
nebránili.
Cieľom práce je analyzovať diskusiu vedenú s mládežou, tiež povzbudiť pracovníkov
školských zariadení ku zvýšenej aktivite pri riešení problémov spojených s páchaním trestnej
činnosti a v neposlednom rade i k zvýšeniu prevencie prostredníctvom prednášok, seminárov
či mimoškolského vyučovania.

Metodika
Na rast kriminality mladistvých má vplyv celospoločenská klíma a životný štýl.
Slovenská republika je z geografického hľadiska svojou rozlohou malá krajina avšak
v diferencovanosti ohľadom páchania kriminálnych činov možno registrovať značné oblastné
rozdiely.
Kriminogénne situácie sú také situácie, ktoré priamo poskytujú priestor na páchanie
kriminálnej činnosti. To, že mládež hľadá takéto situácie väčšinou v skupinách, bolo už
v minulosti dobre známe. Naším zámerom bolo zistiť, do akej miery musí mladistvý spáchať
trestný zločin, aby mu bol následne uložený tomu zodpovedajúci spravodlivý trest.
Trestné opatrenia sa ukladajú mladistvým za spáchanie trestného činu. Trestný čin je
protiprávne a pre spoločnosť nebezpečné správanie sa spôsobujúce určitú ujmu spoločenským
i individuálnym záujmom [3]. Za právny následok môžeme v najvšeobecnejšej rovine
považovať vznik zodpovednosti za trestný čin. Mladiství sú trestne zodpovední za svoje činy,
ale sankcie, ktoré sú im ukladané, sú menej prísne, než u dospelých.
Výskum bol podriadený zisťovaniu pôvodného faktoru, ktorý vplýva na psychiku
mladistvých a podporuje ich konanie formou hodinovej diskusie organizovanej v rámci
mimoškolského vyučovania na druhom stupni Základnej školy v Zákopčí. Páchané trestné
činy sú však variabilné, určite na to má vplyv i posledné zníženie hranice trestno-právnej
zodpovednosti mladistvých.
Najčastejšie trestné činy na Slovensku sú lúpeže, vydieranie, úmyselné napadnutie
druhej osoby, vykradnutie či ukradnutie auta, sprejerstvo, vlámanie sa do obytných zón,
reštaurácií, obchodných zón...
Dôležitú rolu zohráva alkohol a drogy, ktoré neraz zvyšujú agresivitu a sú príčinou
neprimeraného konania jedinca. Celkovo

môžeme teda hľadať

príčinu páchania
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trestnoprávnych činov mládeže i v dostupnosti týchto látok, ktoré sa neraz distribuujú priamo
v školskom prostredí. Obozretnosť nielen pedagógov, ale i okolia by mala byť dostatočná na
zistenie nesprávneho konania nielen v školskom prostredí.
Pri vykonávaní prieskumu a následnej diskusii väčšina mladistvých na školách
potvrdila vlastnú skúsenosť, že boli svedkami páchania trestnej činnosti a sú informovaní
o možnostiach prevencie formou programov, ktoré sa zaoberajú prevenciou kriminálneho
správania na školách. Tieto programy väčšinou organizujú samotné centrá vytvorené pre tento
účel, neraz sú to však i centrá voľného času, či mestská polícia, ako je to i v Čadci. Personál
je natoľko školený, že neraz priamo na prednáške o správaní mladistvých našiel medzi
študentmi i potenciálnych páchateľov trestných činov v danom meste a bolo to i následne
potvrdené.
Je zarážajúce, že mnohé tieto prípady objavovania delikventov končia len
napomenutím, či výstrahou a tak nič nebráni tomu, aby mladistvý na základe svojej odvahy
neraz pokračoval v činnosti vo väčšom utajení.
Príčiny vzniku trestného konania u mladistvých môžeme hľadať v niekoľkých doteraz
známych oblastiach. Prvotnou príčinou nevhodného správania u delikventov je dysfunkčná
rodina, či nevhodní priatelia. Svoju pozornosť sme sústredili na vznik a pôsobenie
delikventného správania v školskom prostredí. Prechodom žiakov na strednú školu vznikajú
rôzne „subkultúry“, v ktorých si jedinci vytvárajú skupiny a formujú sa tzv. asociálni žiaci
[4]. Neraz ich vznikom predchádza nezáujem učiteľa, či naopak preferovanie jednej skupiny
žiakov pred ostatnými. Populárna forma trestnoprávneho zločinu medzi mladistvými je
šikanovanie. Môže ísť o násilie fyzické, tak i psychické, či verbálne. Šikanovanie sa často
spája s inými prejavmi porúch správania, a preto je nutné ho považovať za veľmi závažný
výchovný problém súčasného školstva.

Prieskum
Základom môjho výskumu je diskusia zameraná na odhaľovanie prvotnej príčiny,
ktorá vedie mladistvých k páchaniu trestnej činnosti. Do diskusie o kriminalite mládeže bolo
vybraných 30 žiakov s problémovým správaním na druhom stupni základnej školy na základe
výberu pedagogického zboru. Diskusia prebehla formou voľne kladených otázok, kde žiaci
prevažne medzi sebou diskutovali a konfrontovali svoje názory na danú tému kriminality. Na
základe mnou analyzovaných odpovedí, som dospela k záveru, že mládež, ktorú som mala
zahrnutú v diskusii, sa už stretla s páchaním kriminálneho činu vo svojom okolí svojimi
rovesníkmi.
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Výsledky a diskusia
1. 60% žiakov si myslí, že dôvody páchania trestných činov mladistvými môžeme hľadať
v rodinnom zázemí.
2. 35% podielu tvorí školské prostredie a v ňom vytvorené interpersonálne vzťahy.
3. Zvyšok tvorí podiel správania, ktoré ma pôvod či už v afektovanom konaní, alebo sú
príčinou iné, v danom momente prevažujúce faktory.
Väčšinu času žiaci medzi sebou diskutovali o tom, či je správne oznámiť niekomu, ak
sú svedkami páchania trestnej činnosti, či už šikanovania, krádeže, poškodzovania majetku
tzv. tretej osobe. Tu sa skupina rozdelila v názoroch na dve časti, kde 15 žiakov bolo za
upozornenie či už vyučujúceho, alebo inej, dospelej osoby o páchaní trestného činu
spolužiakom, alebo známou osobou. Druhá polovica žiakov by mala strach oznámiť túto
činnosť z dôvodu možného prezradenia svojej identity pred páchateľom.
Žiaci, ktorí chceli oznámiť hneď po zhliadnutí trestnej činnosti inej osobe túto
skutočnosť, boli prevažne psychicky silné a vyrovnané osoby, ktoré nemajú strach. Na druhej
strane zostávajúca skupina boli žiaci, ktorí sú psychicky slabí a tvorili ju prevažne introverti.
Základom je odhaliť mladistvého, resp. potencionálneho páchateľa trestnej činnosti, ak
nie je známy. Zvyčajne sa jedná o osoby s problémovým správaním kde sa vyskytuje
nežiaduce správanie v škole (agresivita, záškoláctvo, nezáujem o učenie, konflikty
s učiteľmi).
Hodinová diskusia bola ukončená prednáškou školskej psychologičky, radami, ako sa
nestať obeťou trestnej činnosti delikventa a ako nezapadnúť do skupiny žiakov, ktorí majú
k takejto činnosti veľmi blízko. Nasledovali upozornenia, tresty, ktorými sú postihnuteľní
odhalení páchatelia trestnej činnosti v mladom veku.
V prípade obvinenia z trestnej činnosti mladistvých hrozia nasledujúce sankcie [4].

Tab. 1 Tresty mladistvých
Ukladaný trest
trest povinnej práce
zákaz činnosti
peňažný trest
odňatie slobody
odňatie slobody (u dospelých na doživotie)

Mladistvý páchateľ
40 h až 150 h
1 rok až 5 rokov
300 – 20 000 €
horná hranica nesmie presiahnuť 7 rokov a dolná 2 roky
nad 7 rokov až do 15 rokov

Aj napriek údajom z Tabuľky 1 mnohí mladí ľudia stále riskujú a páchajú trestnú
činnosť, hoci sú si vedomí následkov pri objasnení trestného činu. Je zarážajúce, že mnohí
mladí sa dopúšťajú trestných činov opäť. Vidia v nich nejaké útočisko pred otvoreným
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svetom, do ktorého sa dostali po absolvovaní trestu. Tiež to môže byť odrazom nezvládnutia
stresových situácií, ktoré nevedia riešiť iným spôsobom ako opätovným páchaním trestného
činu.

Záver
Najlepšou prevenciou je vzdelávanie, ktoré sa môže uskutočňovať dvoma spôsobmi.
Priamy tvoria samotní školskí psychológovia, policajti, kurátori a ich zvýšená aktivita
v oblasti edukácie mladistvých v školskom prostredí. Nepriama metóda spočíva v podpore
rodín, aby trávili čo najviac času so svojimi deťmi a primerane sa im venovali. Deti by mali
byť včas „podchytené“ ak majú náznaky agresívneho správania už v mladom veku. Následne
by mali byť odovzdané do rúk špecialistom. Základom je podchytenie samotnej výchovy [6].
Prieskumné šetrenie potvrdilo účasť školy a rodiny ako rizikového faktora
podmieňujúceho vznik samotnej kriminálnej činnosti. Význam týchto činiteľov by mal byť
rozhodujúci v správaní dieťaťa a v jeho konaní. Kriminologické teórie poukazujú na rôzne
príčiny delikvencie, avšak všetky faktory a činitele sa výlučne týkajú dvoch základných
oblastí – vplyvu prostredia a faktorov osobnosti.
Medzi naše záujmy a úsilie by malo patriť i to, aby mladá generácia vyrastala zdravo
a s pozitívnymi názormi na dodržiavanie spoločenských noriem.
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Abstrakt
Článok je venovaný problematike interaktívnej výučby environmentálnej geografie v miestnej krajine.
V príspevku sú definované základné pojmy ako miestna krajina, didaktická hra. Článok je ďalej venovaný
konkrétnym príkladom didaktických hier s detailným popisom ako danú hru praktizovať, ako aj zoznam
pomôcok, ktorý je potrebný k daným hrám. V článku je taktiež popísaná už uskutočnená realizácia daných hier
v teréne.

Kľúčové slová: environmentálna geografia; miestna krajina; interaktívna výučba, didaktická hra

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom príspevku je poukázať na interaktívny spôsob výučby environmentálnej
geografie v miestnej krajine. V didaktickom systéme je možno geografiu miestnej krajiny
označiť aj ako mikrogeografickú problematiku. Miestna krajina je sídlo, v ktorom bývate
alebo chodíte do školy, so svojím okolím. Každé sídlo má svoju miestnu krajinu, ktorá sa
niečím líši od každého iného miesta na svete. Preto je jedinečná. Platia v nej však prírodné
zákonitosti a človek v nej uskutočňuje rôzne činnosti tak, ako všade na Zemi [1].
Jedným zo spôsobov ako realizovať výučbu miestnej krajiny je prostredníctvom
didaktických hier. Hra rozvíja individuálne zručnosti, schopnosti a vlastnosti, napr.:
samostatnosť, zodpovednosť, komunikáciu, schopnosť diskutovať, pracovať v tíme, takticky
myslieť, učiť sa znášať porážky, rešpektovať súpera, ovplyvňovať psychickú odolnosť,
sebavedomie a sebadôveru. Pomáha nám lepšie poznať svoje miesto medzi ľuďmi a tiež nám
pomáha lepšie poznať tento svet. Hry môžeme podľa prostredia rozdeliť na interiérové
(verbálne a písomné hry) a exteriérové, ktoré sú vhodnejšie vo vyučovaní geografie miestnej
krajiny a vo výchove k ochrane životného prostredia ako interiérové. Žiaci priamo v prírode
môžu sledovať viazanosť jednotlivých skupín organizmov, väzbu na daný typ prostredia,
druhovú diverzitu a pod. Mali by sme vybrať miesto, kde je viditeľný vplyv človeka. Práca so
žiakmi v prírode pozitívne vplýva na ich psychiku a ľahšie sa vytvára kladný vzťah k nej [2].
Ak zaradíme hru do výchovno-vzdelávacieho procesu, hovoríme už o didaktickej hre, ktorá
má svoj cieľ, pravidlá, ktorá cvičí isté charakterové vlastnosti, schopnosti, zručnosti.
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Didaktickú hru pokladáme za metódu, ktorou si žiaci môžu osvojovať nové učivo, ale
predovšetkým je vhodnou metódou pri upevňovaní a prehlbovaní učiva.
Didaktické hry možno využívať pri vysvetľovaní, overovaní, upevňovaní učiva, ale aj
na spestrenie vyučovania a motiváciu detí. Možno ich využiť aj v mimovyučovacom čase či
rodinnom prostredí. Hra musí byť primeraná veku, musí zodpovedať úlohám výchovnej práce
a tematickým celkom príslušného učiva. Didaktická hra je priamo konštruovaná tak, aby
hravou formou rozvíjala poznávacie funkcie a taktiež má značný vplyv na kognitivizáciu
žiaka, motiváciu a aktivizáciu, emocionalizáciu, socializáciu žiakov, komunikáciu a
kreativizáciu [2].

Materiál a metódy
Pri písaní príspevku boli využité monografie zamerané na interaktívnu výučbu od
Hricovej a i. (2003), Jakaba a Kopcovej (2004) a učebnica zemepisu od Tolmáčiho (2003)
bola použitá pri spracovaní témy týkajúcej sa miestnej krajiny. Informácie o projekte APVV LPP – 0255 - 09 (Skúmajme krajinu, životný priestor nás všetkých (ReLaDiSpa)) boli čerpané
z príspevku od Czákovej a kol. (2010) zo zborníka Quo vadis vzdelávanie k vede a technike
na stredných školách. Základné pravidlá biomonitoringu boli čerpané z internetovej stránky
Slovenskej agentúry životného prostredia (2012).
Po verifikácii didaktický hier zameraných na environmentálnu geografiu v teréne
a preštudovaní literatúry, sme vypracovali tento príspevok.

Výsledky a diskusia
Výsledkom práce bolo vytvorenie niekoľkých príkladov didaktických hier zameraných
na výučbu environmentálnej geografie v miestnej krajine a ich overenie v praxi. Príklady hier
obsahujú základné vymedzenie cieľa hry, zoznam pomôcok ako aj presný postup realizácie
danej hry.
Príklad 1: Biomonitoring vody miestneho potoka
Cieľom tejto hry je vysvetlenie základných pojmov, využitia biomonitoringu a určenie
kvality vody v miestnom potoku pomocou biomonitoringu. K hre sú potrebné pomôcky ako
umelé misky, sitká, kľúč na určovanie sladkovodných bezstavovcov, pinzety, lupy, sada
ekolab box a pracovný list [obr. 1].
Na začiatku hry študentov rozdelíme do skupín. Každej skupine rozdáme 1 sitko, 2
misky, 1 kľúč na určovanie sladkovodných bezstavovcov, 1 pinzetu, 1 lupu a 1 pracovný list.
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Študenti si sitkom vylovia z dna potoka kamene, piesok alebo bahno, kde sú ukryté
sladkovodné bezstavovce. Sitko vysypú do jednej z misky, ktorú si ešte predtým naplnili
vodou z potoka. Pomocou pinzety vyberajú z misky sladkovodné bezstavovce a prenášajú ich
do druhej misky s vodou. Potom ich pozorujú lupou a pomocou kľúča na určovanie
sladkovodných bezstavovcov ich následne určujú. Svoje zistenia si zapíšu do pracovného
listu. Nakoniec si podľa pracovného listu vyhodnotia kvalitu vody v miestnom potoku.
Podstatou biomonitoringu je niekoľko základných pravidiel [3]:
1.

Zmeny kvality vody ovplyvňujú do určitej miery aj zloženie flóry a fauny.
Makrobezstavovce preto môžu slúžiť ako bioindikátory kvality vody.

2.

Čím je živočíšny druh citlivejší, zraniteľnejší, tým kvalitnejšiu vodu pre svoj život
vyžaduje.

3.

Čím je voda čistejšia, tým viac druhov živočíchov v nej nájdeme.

Obr. 1 Pracovný list na biomonitoring vody miestneho potoka

Príklad 2: Porovnanie pitnej vody a vody z miestnej rieky alebo jazera
Cieľom hry je vysvetlenie základných pojmov, využitia chemického monitoringu vody
a určenie kvality pitnej vody a vody v miestnom potoku alebo jazere pomocou chemického
monitoringu a porovnať ich. K hre sú potrebné pomôcky ako umelé misky, pollitrové fľaše,
sada EKOLAB BOX alebo chemické zlúčeniny na určenie PO43-, NO3-, NO2-, NH4+ vo vode,
lakmusové papieriky, kľúč na určovanie chem. zlúčenín vo vode a pracovný list [obr. 2].
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Na začiatok si do jednej fľaše nachystáme pitnú vodu a do druhej vodu z miestneho
potoka alebo jazera. Vodu z fliaš nalejeme do skúmaviek, ktoré sú v sade Ekolab Box. Ak
nemáme túto sadu, použijeme malé skúmavky. Pomocou sady EKOLAB BOX určíme pH
vody a výskyt chemických zlúčenín vo vode, ako je výskyt PO43-, NO3-, NO2-, NH4+. Ak
nemáme sadu použijeme pripravené chemické zlúčeniny a lakmusové papieriky. Zistené údaje
si študenti zapíšu do pracovného listu, podľa neho vyhodnotia a porovnajú kvalitu vody
miestneho potoka a pitnej vody. Podstatou chemického monitoringu je výskyt chemických
látok vo vode a následné určenie kvality vody na základe ich množstva vo vode.

Obr. 2 Pracovný list na chemický monitoring vôd

Príklad 3: Pavučina vzťahov
Cieľom hry je vysvetlenie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými zložkami
životného prostredia, poukázanie na dôležitosť ochrany životného prostredia a vytvoriť si
pozitívny vzťah k životnému prostrediu. K hre sú potrebné pomôcky ako špagát, balón alebo
ľahká lopta, papier, nožnice, farbičky, vrecúško.
Najprv si pripravíme kartičky [obr. 3]. so zložkami životného prostredia (pôda, voda,
zvieratá, rastliny...), na ktoré pripevníme špagát, aby si ich študenti mohli zavesiť na krk.
Názvy kartičiek volíme tak, aby sa tam nachádzali jednotlivé zložky životného prostredia
z miestnej krajiny. Napríklad, ak sa v miestnej krajine nachádza vodný ekosystém, tak
použijeme kartičky s názvami voda, ryba, palina, slnko, korčuliarka, okruhliak... Kartičky
dáme do vrecúška, študentov postavíme do kruhu a každý študent si vytiahne jednu kartičku
a zavesí si ju na krk, aby ju všetci v kruhu videli. Jednému zo študentov dáme špagát, omotá
si ho okolo prsta a musí ho ďalej hodiť ďalšiemu študentovi podľa vzájomného vzťahu medzi
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kartičkami, ten si tiež omotá špagát okolo prsta a hádže ďalšiemu študentovi. Snažíme sa
navodiť rovnaké vzťahy aké prebiehajú v životnom prostredí. Napríklad študent s kartičkou
voda hodí špagát študentovi s kartičkou ryba a vysvetlí ako súvisí voda s rybou a pod. Špagát
môže hodiť aj viackrát tomu istému študentovi. Každým novým vzťahom vzniká hustejšia
sieť- „pavučina“. Keď si študenti myslia, že už nie je žiadny vzájomný vzťah medzi názvami
na kartičkách, vezmeme balón a hodíme ho do stredu pavučiny, ak balón prepadne cez ňu je
životné prostredie nestabilné a študenti musia ďalej hľadať vzájomné súvislosti medzi
názvami kartičiek. Ak balón neprepadne cez pavučinu, znamená to, že študenti správne určili
vzájomné vzťahy v životnom prostredí. Nakoniec jeden zo študentov pustí svoj kúsok
špagáta, celá pavučina sa naruší a študenti názorne vidia aké krehké sú vzťahy v životnom
prostredí. Na základe toho vysvetlíme aká je nevyhnutná ochrana životného prostredia a jeho
jednotlivých zložiek [4].

Slnko

rieka

bobor

vŕba

ryba

Obr. 3 Ukážky kartičiek s jednotlivými zložkami životného prostredia

Dané hry boli realizované a praktizované v teréne [obr. 4] v rámci projektu APVV –
LPP – 0255 - 09 (Skúmajme krajinu, životný priestor nás všetkých (ReLaDiSpa)). Projekt je
zameraný na uplatnenie a predstavenie trendov, poznatkov a metodických návodov
v geografii. Jeho realizácia začala 1. 9. 2009, plánované ukončenie je 31. 08. 2012.
Priamou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 2. stupňa ZŠ, žiaci prímy a kvarty
osemročných gymnázií, ako aj učitelia geografie v rámci ISCED 2 (nižšie stredné
vzdelávanie). Celková účasť na projekte je podľa predpokladu 360 žiakov (v rámci 6 kurzov),
45 učiteľov geografie (3 kurzy) a 700 žiakov (7 popularizačných prednášok zo 7 rôznych
okresov Nitrianskeho kraja) [5].
Interaktívna výučba prebieha na sústredeniach v obci Prašice v rekreačnej oblasti
Duchonka, v rámci ktorých sa realizujú vyučovacie kurzy a vychádzky.
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Obr. 4 Žiaci pri biomonitoringu vodného toku Železnica

Doposiaľ boli realizované 4 kurzy pre žiakov ZŠ a 2 kurzy pre učiteľov ZŠ, kde boli
realizované vyššie uvedené didaktické hry. Pomocou dotazníka a stromu spokojnosti
(nakreslený strom rozdelený na 2 časti, kde na jednu stranu žiaci lepia lístky, čo sa im páčilo
na aktivitách a na druhú, čo sa im nepáčilo) sme získali spätnú väzbu od žiakov aj učiteľov.
Zistili sme, že takýto spôsob výučby má priaznivý vplyv na žiakov, vytvoria si automatické
väzby s realizovanou hrou a skutočnosťou a hlavne ich tento spôsob výučby zaujíma.
Záver
Didaktické hry využité pri projekte ReLaDiSpa sa osvedčili a potvrdilo sa, že
interaktívny spôsob výučby má priaznivý vplyv na žiakov, nakoľko je učivo podávané hravou
formou a žiak si tým pádom viac z danej problematiky zapamätá a vytvorí si automatické
väzby s realizovanou hrou a skutočnosťou.
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu
APVV: LPP-0255-09 Skúmajme krajinu – životný priestor nás všetkých a tiež

Projektu

26110230026 A-CENTRUM FPV UKF v Nitre - Centrum Inovatívneho Vzdelávania ITMS.
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá jedným z aktuálnych problémov didaktiky chémie, chemickými učebnými
úlohami, ktoré sú zamerané na výpočet zloženia roztokov. Tematický celok „Výpočty v chémii - Spôsoby
vyjadrovania zloženia roztokov“ bol pri príprave chemických učebných úloh vybraný predovšetkým z dôvodu
jeho spôsobu sprístupňovania na vyučovacích hodinách chémie. Využívajú sa výpočtové úlohy zadávané slovne,
v ktorých sa od žiakov vyžaduje pamäťové vybavenie a uplatnenie naučeného algoritmu. Našou snahou je
ponúknuť iný pohľad na zadávanie a riešenie týchto úloh. Pri navrhovaní a vypracovaní testových učebných úloh
sa vychádzalo predovšetkým zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3 pre chémiu. Výsledky
zrealizovaného výskumu poukazujú na nie veľký rozdiel v úspešnosti riešenia slovných a grafických foriem
chemických učebných úloh žiakmi gymnázií vo veku 14 - 18 rokov.

Kľúčové slová: chemické učebné úlohy; roztoky; vizualizačné prvky; výpočtové úlohy

Úvod
Už dlhšiu dobu patrí chémia medzi žiakmi k najmenej obľúbeným predmetom na
základných a stredných školách. Je to spôsobené predovšetkým veľkým množstvom
teoretických poznatkov a faktov v súčasnom obsahu učiva chémie. Vedomosti žiakov sú
z tohto dôvodu zvyčajne len formálne, nevedia ich aplikovať ani pri riešení jednoduchých
úloh. Často sa však stretávame aj s tým, že hoci je učivo chémie výrazne zredukované, učitelia
sa neriadia Štátnym vzdelávacím programom, ale pod tlakom náročných prijímacích skúšok
z chémie na vysoké školy zaraďujú do obsahu učiva aj také tematické celky, ktoré sú pre
študentov neplánujúcich sa v budúcnosti zaoberať chémiou náročné a zbytočné. Tým
nevzniká na vyučovacích hodinách priestor na riešenie iných typov úloh ako tých, na ktoré sú
žiaci zvyknutí a pod vplyvom chýbajúcich vyučovacích hodín dochádza len k učeniu sa
faktov, teoretických informácií a niektorých algoritmov potrebných na riešenie výpočtových
úloh [1].
Chemické učebné úlohy s vizualizačnými prvkami v zadaní môžu byť jednou z ciest,
ako sprístupňovať učivo z chémie pre žiakov atraktívnejšie a zároveň im poskytnúť iný
pohľad napríklad na výpočtové úlohy a ich riešenie.
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Teoretické východiská
Učebný predmet chémia je na základných školách a gymnáziách súčasťou vzdelávacej
oblasti Človek a príroda. Obsah učiva je zameraný predovšetkým na vybrané poznatky
z rôznych oblastí chémie (všeobecnej, anorganickej, organickej a biochémie).
Tematický celok o roztokoch je rozvrhnutý do viacerých ročníkov základnej školy
a prvého ročníka štvorročného gymnázia. Prvýkrát sa žiaci s pojmom „roztok“ stretávajú
v 6. triede základnej školy, kde si osvojujú pojmy rovnorodá zmes (roztok), vodný roztok,
nasýtený roztok, rozpúšťadlo a rozpustená látka. Výpočtom sa žiaci začínajú venovať
v 9. triede základnej školy a vedomosti si následne rozširujú v 1. ročníku štvorročného
gymnázia v téme „Spôsoby vyjadrovania zloženia roztokov“. Na základnej škole dokážu
vypočítať hmotnostný zlomok, objemový zlomok, látkovú koncentráciu zadanej látky a rôzne
obmeny týchto príkladov. V prvom ročníku na gymnáziu sa poznatky zo základnej školy
upevňujú a prehlbujú [2, 3]. Aj keď sa od študentov podľa ISCED 3A nevyžadujú vedomosti
z chemických výpočtov na využitie zmiešavacej a zrieďovacej rovnice, učitelia ich do
vyučovacích hodín zaraďujú.
Roztoky a výpočty ich zloženia nepatria medzi učivá chémie, ktoré by študenti
preferovali. Zvyčajne sú sprístupňované a upevňované na vyučovacích hodinách formou
slovne zadávaných úloh, ktorých hlavnými nedostatkami sú prílišná abstraktnosť, nízka
názornosť a odtrhnutosť od experimentálnej stránky prípravy roztokov [4]. Pre riešenie týchto
úloh existuje určitý algoritmus, ten si žiaci osvoja a neustále ho používajú pri riešení.
Základným predpokladom správneho riešenia učebných úloh s vizualizačnými
prvkami v zadaní je správne pochopenie reprezentácie, znázornenia predkladaného problému,
nepodcenenie dôležitých detailov a zanedbanie nepodstatných častí. Významnú úlohu však pri
riešení zohrávajú aj vedomosti a poznatky žiakov z chémie, ktoré musia použiť v nových
podmienkach [5]. Ich riešenie je teda pre žiakov náročnejšie. Vyžaduje si viac ako len
jednoduchú aplikáciu naučených postupov a algoritmov. Žiada si hlbšie pochopenie
jednotlivých oblastí chémie a súvislostí medzi nimi [6].

Metodika výskumu
Cieľom výskumu bolo zistiť, či sú žiaci oboznámení s problematikou riešenia
chemických

učebných

úloh

s vizualizačnými

prvkami

v zadaní.

V

úlohách

boli

zakomponované rôzne spôsoby vyjadrovania zloženia roztokov. Výskumu sa zúčastnili dve
vekovo rozdielne skupiny, pričom v prvej z nich (žiaci kvinty a 1. ročníka štvorročného

1418

DIDAKTIKA

gymnázia) bolo prvotne sprístupnené učivo uvedenej problematiky a druhá skupina
respondentov (septima) ho opakovala prepočítaním niekoľkých príkladov.
Testovanie žiakov bolo realizované v mesiacoch november až december 2011 na
dvoch bratislavských školách. Zúčastnilo sa ho 146 žiakov vo veku 14 až 18 rokov, z toho 63
žiakov kvinty, 22 žiakov prvého ročníka gymnázia a 61 žiakov septimy.
Každý žiak riešil dve formy testu. Test obsahoval 8 vybraných chemických úloh na
výpočet zloženia roztokov, pričom prvý test obsahoval slovne zadané príklady a v druhom
teste (ktorý riešili po dvoch týždňoch od prvého) boli tie isté úlohy zadané graficky. Grafické
úlohy sme skonštruovali podľa slovnej predlohy príslušnej učebnej úlohy. Všetky úlohy si
vyžadovali voľbu jednej správnej odpovede zo 4 možností. Distraktory boli vyberané tak, aby
bolo možné identifikovať druh chyby, ktorej sa respondenti dopustili pri riešení konkrétnej
úlohy. Boli vypracované dva varianty testov (A a B), obsahovo rovnocenné kvôli prevereniu
väčšieho počtu úloh a zabezpečeniu samostatnej práce žiakov s minimálne pozmenenými
zadaniami.
Vzhľadom na snahu zachovať predpísaný rozsah príspevku a náročnosť nášho zadania
na priestor, neuvádzame test v plnom znení, ale len jeho stručný popis a 2 príklady vybraných
úloh (Obr. 1 a 2). Prvá úloha v teste bola zameraná na výpočet hodnoty hmotnostného zlomku
zadanej látky (Obr. 1).
Slovné zadanie:
Pripravili sme vodný roztok cukru rozpustením 10 g cukru v 120 ml vody. Vypočítajte hmotnostný zlomok
cukru.
Grafické zadanie:

w ( cukor ) = ?
a) 8,3%

b) 9,1%

c) 7,7%

d) 12,0%

Obr. 1 Ukážka úlohy z testu na výpočet hmotnostného zlomku zadanej látky

V druhom príklade mali žiaci vypočítať zo zadanej hodnoty hmotnostného zlomku
a z celkovej hmotnosti výsledného roztoku hmotnosť rozpustenej látky. Nasledujúce dve
úlohy boli zamerané na výpočet zloženia roztokov pomocou objemového zlomku. Ďalšie dve
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úlohy sa sústreďovali na výpočet látkovej koncentrácie roztoku a posledné dva príklady
v teste riešili problematiku zrieďovacej a zmiešavacej rovnice (Obr. 2).
Slovné zadanie:
Vypočítajte hmotnosť roztoku chloridu sodného (w = 5%) potrebného na zmiešanie s roztokom chloridu sodného
(w = 35%) s hmotnosťou 22 g, aby sme získali roztok chloridu sodného s w = 25%.
Grafické zadanie:

a) 35,2 g

b) 30,8 g

c) 11,0 g

d) 44,0 g

Obr. 2 Ukážka úlohy z testu na výpočet hmotnosti roztoku pomocou zmiešavacej rovnice

Výsledky
Výsledky zrealizovaného výskumu poukázali na to, že úspešnosť riešenia slovných
úloh dosiahla 37,46%, kým tie isté grafické úlohy vyriešilo správne 34,44% respondentov.
Tento rozdiel sa neprejavil ako štatisticky významný a naše očakávanie nedostatočnej
schopnosti žiakov riešiť grafické úlohy v omnoho väčšej miere ako slovné úlohy sa
nepotvrdilo. To by mohlo znamenať podobnosť slovného a grafického zadania z pohľadu
množstva a obsahu informácií, ktoré boli poskytnuté študentom vizuálnym aj slovným
zadaním učebných úloh. Len v úlohách č. 6 a 7 variantu testu B sa potvrdila štatistická
významnosť rozdielu medzi počtom správnych riešení grafickej a slovnej formy zadaných
úloh.
V Tab. 1 uvádzame úspešnosť riešenia jednotlivých úloh študentmi.
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Tab. 1 Úspešnosť študentov pri riešení jednotlivých úloh v percentách
Úspešnosť študentov pri riešení jednotlivých úloh (%)
Variant testu

Úloha č.

χ2
grafické

slovné

1.

87,67

84,93

0,2317

2.

79,45

87,67

1,7951

3.

97,26

94,52

0,6952

4.

58,90

69,86

1,9116

5.

82,19

86,30

0,4645

6.

73,97

83,56

2,0067

7.

49,32

58,90

1,3516

8.

60,27

56,16

0,2534

1.

76,71

83,56

1,0757

2.

80,82

86,30

0,7978

3.

93,20

98,65

2,7810

4.

50,68

47,98

0,1096

5.

64,38

57,53

0,7195

6.

65,75

83,56

6,1180*

7.

38,36

72,60

17,3314***

8.

39,73

46,58

0,6980

A

B

Legenda: * štatistická významnosť na úrovni 0,05 (95% hladina významnosti)
***štatistická významnosť na úrovni 0,001 (99,9% hladina významnosti)

Najlepšie vyriešenou úlohou spomedzi grafických a aj slovných úloh bol príklad na
výpočet objemového zlomku zadanej látky. Najmenší počet správnych riešení v grafických
úlohách dosiahli príklady zamerané na zmiešavanie a zrieďovanie roztokov, v slovných
úlohách bola najnižšia úspešnosť v riešení príkladov na objemový zlomok a zmiešavaciu
rovnicu.
Ďalšie výsledky vyplývajúce z nášho výskumu sú uvedené v Tab. 2.
Tab. 2 Úspešnosť študentov pri riešení jednotlivých foriem úloh v percentách
Úspešnosť študentov pri riešení jednotlivých foriem úloh (%)
Forma

pohlavie

úlohy

vek

známka z chémie

chlapci

dievčatá

14-15

16-17

1

2 alebo 3

grafická

34,03

34,56

28,54

40,63

37,03

31,06

slovná

36,90

37,88

31,09

44,38

39,06

35,51
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Diskusia a záver
Z výsledkov výskumu možno usudzovať, že žiaci učivo o spôsoboch vyjadrovania
zloženia roztokov na gymnáziách ovládajú na nízkej úrovni. Čo sa týka riešenia jednotlivých
foriem zadaných úloh, potvrdilo sa to, na čo už v minulosti poukázali svojím výskumom
Haláková a Prokša [7]. Nedá sa jednoznačne určiť, ktorá forma úlohy je žiakmi lepšie
zvládnutá. Nie vždy je slovne zadaná úloha lepšou formou pre žiakov, ako dosiahnuť vyššiu
úspešnosť v teste. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi: dlhé slovné zadania často
vyčerpajú študentov skôr, ako ich pochopia a uvedomia si, čo bude správny postup riešenia.
Výber slov môže byť komplikovaný a v mnohých prípadoch je vhodnejšie nahradiť ho
grafickým zadaním. Na druhej strane obrázky tiež nie sú vždy vhodná voľba, študenti z nich
nevedia získať informácie potrebné pre ďalšie riešenie príkladu.
Preto je vhodné, aby boli takéto netradičné formy zadávania úloh používané rovnako
často ako slovne zadávané učebné úlohy vo vyučovacom procese. Spomínaný typ úloh núti
žiakov nad riešeným problémom premýšľať inak, nevracať sa k naučeným algoritmickým
postupom riešenia úloh. Každý žiak je individuálna osobnosť s vlastným myslením, ktorej by
nemalo byť vopred nadiktované, akým spôsobom musí niečo riešiť. To platí aj pre riešenie
úloh, pretože ani v tomto smere nemáme právo obmedzovať rozvoj ich vlastného tvorivého
myslenia.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Silný P. (1996) Biológia, ekológia, chémia. 1(1), p. 2

[2]

Štátny vzdelávací program [online]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav [Citované:
10.marec 2012]
<http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre2-stupen-zakladnych-skol-ISCED-2/Vzdelavacie-oblasti-a-prierezove-temy.alej>

[3]

Štátny vzdelávací program [online]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav [Citované:
10.marec 2012]
<http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pregymnaziaISCED-3a/Vzdelavacie-oblasti-a-prierezove-temy.alej>

[4]

Jesenák K. (1999) Biológia, ekológia, chémia. 4(2), p. 6

[5]

Haláková Z. (2008) Biologie, chemie, zeměpis. 17(4), p. 188

[6]

Haláková Z., Prokša M. (2006) Chemické listy. 100(3), p. 213

[7]

Haláková Z., Prokša M. (2007) J. Chem. Educ. 84(1), p. 172

1422

DIDAKTIKA

Námety laboratórnych úloh pre riešiteľov chemickej olympiády
Martin Šponiar, Jana Chrappová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; martin.sponiar@gmail.com

Abstrakt
Práca má v prvej časti za cieľ chrakterizovať problematiku týkajúcu sa chemických olympiád. Skúma
formálnu stránku zadaní úloh, ktoré boli použité v minulých ročníkoch a definuje možné limitujúce faktory pri
výbere úloh zameraných na syntézu a analýzu anorganických zlúčenín. V druhej praktickej časti je navrhnutých
osem praktických úloh, ku ktorým boli vypracované otázky úzko súvisiace so zadanou praktickou úlohou. Úlohy
sú zamerané v prevažnej miere na syntézu komplexných zlúčenín a podvojných solí. Ku každej navrhovanej
úlohe je vypracované aj autorské riešenie a navrhnutá kategória súťažiacich pre ktorú je úloha najvhodnejšia.

Kľúčové slová: chemická olympiáda; limitujúce faktory; návrhy praktických úloh; syntéza anorganických
látok; komplexné zlúčeniny; podvojné soli

Úvod a formulácia cieľa
Chemické olympiády ako postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú
integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike.
Sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s
dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanou mládežou [1].
Chémia ako prírodovedná disciplína sa nezaobíde bez praktickej aplikácie poznatkov
získaných teoretickým bádaním, či mechanickým memorovaním a v mnohých ohľadoch
vychádza priamo z experimentu. Túto skutočnosť nemôžeme opomenúť ani pri vyučovaní.
Chemické pokusy sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania v oblasti chémie, pretože vo veľkej
miere zohrávajú úlohu motivačného prvku a práve cez ne dokážu žiaci hlbšie preniknúť do
podstaty problematiky.
Platí to však aj opačne, čo napokon využíva chemická olympiáda. Zatiaľ čo
v teoretickej časti môžu vynikať jednotlivci s encyklopedickými vedomosťami, či rutinnými
postupmi pri výpočtoch, v praktickej časti sa môžu prejaviť rôzne schopnosti ako
predstavivosť, inovatívnosť, a kreativita. Uplatňuje sa aj vyššia mozgová činnosť vo forme
analytického a syntetického myslenia, či dedukcie. A nemôžeme zabudnúť na manuálne
zručnosti ako sú presnosť merania, či práca s laboratórnymi pomôckami.
Práve pri praktickej realizácii úloh žiakmi môžeme ľahko overiť, do akej miery žiaci
rozumejú chemickej problematike a ako sa dokážu popasovať s problémovými situáciami.
Tieto kvality napokon rozhodujú o úspešnosti jednotlivých olympionikov.
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Charakter pokusov určených pre chemické olympiády je špecifický vo viacerých smeroch.
• Úlohy sú určené pre nadaných žiakov so zvýšeným záujmom o chémiu.
• Obsahová stránka úloh v istej miere presahuje rámec vymedzený platnými školskými
dokumentmi pre danú vekovú kategóriu.
• Špeciálnou stránkou týchto úloh je fakt, že majú súťažný charakter. Preto ich dôležitou
funkciou je rozdeľovať žiakov podľa momentálneho výkonu.
• Ich cieľom nie je len rozvinúť vedomosti, zručnosti a návyky žiakov potrebné pre
život a ďalšie štúdium, ale majú tiež pripraviť žiakov aj na vyššie súťažné kolá
chemickej olympiády [2].

Už pri počiatočnom spracovávaní materiálov sme došli k záveru, že jestvuje značný
nepomer medzi úlohami analytického charakteru v porovnaní s minoritne zastúpenými
syntézami anorganických látok. Preto hlavným cieľom našej práce bolo navrhnúť niekoľko
úloh praktickej časti chemickej olympiády, ktoré budú zamerané na syntézu anorganických
látok a prispieť tak k variabilnosti zadávaných úloh. Pri jednotlivých úlohách sme sa pokúsili
nielen detailne vypracovať zadania, ale tiež navrhnúť, pre ktorú kategóriu súťažiacich by daná
úloha bola najvhodnejšia. Výber úloh musel zohľadňovať obmedzenia práce mladistvých
s chemickými látkami v laboratóriu. Čistotu zosyntetizovaných látok navrhovanými spôsobmi
sme potvrdili vybranými analytickými metódami.

Materiál a metódy
Pri zbieraní základných informácií a podkladov k práci sme orientovali pozornosť na
uplynulé ročníky chemických olympiád [3], konkrétne na úlohy, v ktorých sa vyskytla
anorganická syntéza. Sledovali sme výber látok, náročnosť syntéznych postupov a tiež spôsob
formulácie príslušných úloh. Na základe týchto poznatkov sme sa snažili nájsť vhodné
chemické syntézy, ktoré v uplynulých kolách chemickej olympiády ešte neboli použité. Pri
výbere úloh sme sa zamerali na známe syntézy anorganických látok, ktoré boli publikované
v odborných časopisoch alebo monografiách.
Výber praktických úloh určených pre chemické olympiády limitujú viaceré faktory,
s ktorými sa boria učitelia chémie už dlhodobo. K asi najzávažnejším z týchto faktorov patrí
výber používaných chemických látok s ohľadom na bezpečnosť a ľudské zdravie, o to viac, že
účastníci chemickej olympiády spadajú do kategórie mladistvých. Podľa zákona 355/2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Smernice Európskeho parlamentu a Rady
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2004/37/ES z 29. apríla 2004 [4], ktoré upravujú použitie toxických, karcinogénnych
a mutagénnych látok na pracovisku, musíme chemikálie spadajúce do týchto kategórií
vylúčiť. Určité obmedzenia upravuje aj BOZP v praxi v časti VII.2. Bezpečnosť pri práci
v laboratóriách [5], ktoré sa aj podľa Nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pri práci s
chemickými faktormi [6] vzťahuje na horľaviny, výbušné látky a koncentrované roztoky
kyselín a zásad.
Aj napriek množstvu chemických pokusov, pri ktorých sa pracuje s povolenými
chemickými látkami, narážame na ďalšie komplikácie, napr. v podobe špeciálnych tepelnotlakových podmienok, drahej laboratórnej techniky, ktorá sa v bežných školských
laboratóriách nenachádza, či veľkej časovej náročnosti, ktorá ojedinele spĺňa podmienky
rozsahu pracovného času na chemickej olympiáde. Všetko sú to faktory, ktoré využitie
anorganickej syntézy v zadaniach chemickej olympiády predisponujú do kategórie nie ľahko
aplikovateľných úloh. (V tomto smere je zrejmé, že sa v mnohých ohľadoch osvedčili úlohy
využívajúce skôr analytické prístupy. Výsledky odmerných analýz sú ľahko hodnotiteľné
a škálovanie prideľovaných pomocných bodov je možné postaviť napr. na presnosti merania.)
V praktických úlohách sú najčastejšie využívané laboratórne postupy ako filtrácia,
odparovanie, kryštalizácia a rekryštalizácia, sušenie, žíhanie a titrovanie. Na identifikáciu
získaných látok sú najčastejšie používané dôkazové reakcie špecifickými činidlami alebo
plameňové skúšky. V závislosti od charakteru zadávanej praktickej úlohy sú koncipované
otázky, ktoré majú úzky súvis s touto úlohou. Rozoznávame pestrú škálu otázok zameraných
napr. na všeobecné vedomosti o vstupných alebo výstupných látkach, cez výpočty pre
prípravu roztokov, výťažku kryštalizácie alebo koncentrácie roztoku, až po náročnejšie úlohy
vo forme vyjadrenia reakcie chemickými rovnicami v iónovom tvare [7].

Výsledky a diskusia
Pre praktickú časť chemickej olympiády sme navrhli zadania ôsmych nových úloh.
Dôraz bol kladený práve na syntézne úlohy vzhľadom k ich minoritnému postaveniu
v porovnaní s úlohami analytickými. Všetky úlohy sú zamerané na syntézu anorganických
látok: tri na prípravu oxalátokomplexov kovov (konkrétne Cu, Al, Fe), tri na prípravu
Tuttonových solí a dve na prípravu jednoduchých solí (CaCO3 a Zn3(PO4)2 · 4H2O). Pri
realizácii týchto úloh budú súťažiaci získavať produkty pomocou rôznych kryštalizačných
techník. Niektoré produkty sa získavajú kryštalizáciou z nasýteného roztoku po ochladení,
niektoré po iniciácii kryštalizácie pridaním zrážadla a jednoduché soli (vzhľadom na ich nízku
rozpustnosť vo vode) je možné získať jednoduchým zrážaním.
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Štyri navrhnuté zadania úloh sú určené pre kategóriu C (žiaci prvého ročníka
štvorročných gymnázií) a predstavujú iba syntézu anorganickej látky spolu s riešením
súvisiacich otázok. Zvyšné štyri navrhované zadania úloh sú určené pre kategóriu A (žiaci
tretieho ročníka štvorročných gymnázií) a okrem samotnej syntézy anorganickej látky
zahŕňajú aj analytickú časť, kde súťažiaci musia pomocou odmernej analýzy stanoviť čistotu
pripraveného produktu, prípadne určiť obsah stanovovanej látky. V rámci úloh z odmernej
analýzy má najširšie využitie manganometria, pomocou ktorej určíme obsah oxidovateľných
látok v oxalátokomplexoch, prípadne stanoviť Mn2+ katiónov v roztoku.
K jednotlivým praktickým úlohám boli navrhnuté otázky a úlohy pozostávajúce z
výpočtov pre prípravu roztokov, výpočtov výťažku kryštalizácie alebo koncentrácie roztoku.
Ku každému zadaniu bolo vypracované aj autorské riešenie so správnymi odpoveďami.
Vybrané syntézne úlohy boli odskúšané v praxi aby sa jednak predišlo možným
nejasnostiam v postupe a odstránili prípadné technické komplikácie, ktoré by sa mohli
vyskytnúť pri ich realizácií v praxi. Navrhnuté syntézne postupy vedú k príprave čistých
produktov, ktoré je možné pripraviť s dobrým výťažkom.

Záver
Slovenskí chemickí olympionici sú už po mnohé roky nepochybne veľkou
konkurenciou na svetových súťažiach. Nemalou mierou k tomu prispeli učitelia chémie, ktorí
pripravovali svojich žiakov nad rámec štátnych a školských vzdelávacích programov. Práve
vnútorne motivovaní študenti sú najčastejšími riešiteľmi chemických olympiád a sú napokon
aj potenciálnymi budúcimi chemikmi. Je preto v záujme budúcich ročníkov chemickej
olympiády stavať na tomto vysokom štandarde a implementovať úlohy požadovanej
náročnosti a kvality. Praktické úlohy uplynulých ročníkov chemickej olympiády stavajú
v prevažnej miere na analytických metódach. V rámci zadávaných úloh je preto nevyhnutné
aby autori venovali pozornosť aj syntéze látok, čím by sa zväčšila variabilita zadávaných
úloh. Syntéza anorganických látok je vhodnejšia vzhľadom na časovú nenáročnosť,
laboratórnu techniku. Nezanedbateľný je aj fakt, že anorganická chémia ponúka značné
množstvo chemických látok, ktorú sú vhodné pre prácu mladistvých. Našou snahou bolo
prispieť k tomuto trendu a navrhnúť úlohy, ktoré spĺňajú náročné požiadavky bezpečnosti pri
práci s chemikáliami. Dôraz sme kládli predovšetkým na syntézne úlohy oxalátokomplexov,
podvojných (Tuttonových) a jednoduchých solí a ich analýzu (v prípade A kategórie).
Vzhľadom na to, že vypracovávané návrhy úloh spĺňajú svojím obsahom a formou
náročné kritéria chemických olympiád, je možné ich v plnom znení využiť v niektorom
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z nasledujúcich ročníkov. Navrhované úlohy môžu slúžiť aj ako inšpirácia k tvorbe ďalších
úloh zameraných na anorganickú syntézu. Práve komplexné zlúčeniny a podvojné soli
ponúkajú širokú škálu možných produktov, využívajúcich uvedené postupy.
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Spoločnosť ložiskových geológov, Bratislava, študentská skupina, nový člen
Student chapters, Society of Economic Geologists
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Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie,
Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovenská republika; roman.tvarozka@gmail.com

Abstrakt
SEG Bratislava je od 13. januára 2012 oficiálne súčasťou celosvetovej organizácie Society of
Economic Geologists. Jedná sa o študentskú organizáciu pôsobiacu na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave so záujmom prednostne o geológiu. Ako študentská skupina organizuje rôzne terénne
exkurzie po Slovensku, ale aj do zahraničia. Študentom umožní prístup aj do baní a na miesta, kde by sa za
normálnych okolností počas štúdia nemuseli dostať. Podieľa sa na príprave a organizácii vedeckých a vedeckopopulárnych prednášok odborníkov z oblasti ložiskovej geológie, geochémie, environmentálnej geológie,
mineralógie a petrológie. Z pohľadu študentov sa snaží prezentovať geológiu nie len ako vedu z učebníc ale chce
prispieť k pochopeniu súvislostí geologických javov priamo v teréne za účasti odborníkov z rôznych oblastí
praxe.

Kľúčové slová: SEG Bratislava; študentská skupina; ložisková geológia; interakcia so študentmi

Úvod a formulácia cieľa
Spoločnosť ložiskových geológov Bratislava (SEG Bratislava) [1] je nový člen
študentských skupín celosvetovej organizácie Society of Economic Geologists. Je to
slovenská

organizácia

združujúca

prednostne

študentov

geologických

vied

na

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj ostatných odborníkov a
sympatizantov geovied. Organizácia vznikla na podnet Doc. Petra Koděru, PhD. z katedry
ložiskovej

geológie

a

študentov

doktorandského

štúdia odborov

geológia

a

environmentalistika. Slovenská SEG, student chapter sa formovala počas roku 2011 a na
jej chode sa podieľajú študenti ako aj vedecko-pedagogickí pracovníci katedier ložiskovej
geológie, mineralógie a petrológie a geochémie.
Celosvetová organizácia SEG [2] pôsobí na pôde aplikovanej geológie so záujmom
zameraným na ložiská nerastných surovín. V súčasnosti organizácia zoskupuje viac ako 5000
profesionálnych členov z 90-tich krajín sveta. Jej členovia pôsobia na popredných svetových
univerzitách, vo významných priemyselných koncernoch ako aj v štátnej správe. Každoročne
organizuje konferencie, kurzy, výročné správy, či sympóziá. Vydáva prestížny vedecký
časopis Economic Geology (IF 2.021, 2010) a množstvo ďalších odborných publikácií.
Jednotlivé pobočky z rôznych krajín sú usporiadateľmi exkurzií po celom svete a tak
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prispievajú k prepracovanému systému zaistenia kontinuálnej komunikácie medzi odborníkmi
z rôznych oblastí geologického sveta.
Hlavným cieľom našej organizácie je podávať informácie študentom najmä
bakalárskeho stupňa štúdia z oblastí ložiskovej geológie, aplikovanej mineralógie
a environmentálnej geochémie. SEG Bratislava chce intenzívne prispieť k zvyšovaniu
odborných znalostí a komunikačných schopností v oblasti geologických vied so zameraním
na aplikáciu v praxi a priblížiť študentom trendy geológie u nás a vo svete. Systém SEG je
nastavený tak aby prispel k interakcii študenta s aplikovanou geológiou a geologickou praxou.

Materiál a metódy
Možnosti prác a aktivít so študentmi môžeme stručne definovať nasledovnými bodmi:
-

organizovanie tematických prednášok

-

terénne exkurzie (prejavy starej banskej činnosti, bane, lomy, mineralogické lokality,
environmentálne dopady ťažby a spracovania nerastných surovín)

-

možnosť priamej komunikácie a interakcie s profesionálnymi geológmi, baníkmi
z praxe, ako aj konzultácie s vedecko-pedagogickými pracovníkmi

-

ponúknutie iného ako odborného pohľadu na každodenný život geológa

-

prístup k vedeckým článkom z oblasti ložiskovej geológie, mineralógie, geochémie

-

možnosť absolvovať terénne exkurzie a konferencie v zahraničí

-

študentské granty pre Bc. Mgr. a PhD. študentov.

Výsledky a diskusia
Študentská organizácia SEG Bratislava zatiaľ pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK
nie príliš dlho na to, aby boli zaznamenané významné/signifikantné výsledky interakcie
študentov a ostatných odborníkov z geologických disciplín. Avšak aj počas relatívne krátkej
doby sa nám podarilo iniciovať niekoľko aktivít spojených so zlepšením vzťahov „študent –
pedagóg -odborník“.
Naša prvá skúsenosť s aktívnou činnosťou SEG Bratislava nás zaviedla na
medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu organizovanú podobnou skupinou ako naša,
SGA Praha (Society for Geology Applied to Mineral Deposits). Na tejto konferencii v apríli
2011 sme sa snažili získať počiatočné informácie o fungovaní a aktivitách tejto skupiny, aby
sme sa inšpirovali a získali skúsenosti a kontakty od ostatných členov študentských
organizácií z viacerých krajín Európy.
V máji 2011 sme sa ako formujúca student chapter zúčastnili terénnej exkurzie do
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bane v maďarskej Telkibányai „Obr. 1A“. Celá akcia sa uskutočnila vďaka študijnému
predmetu Banský mapovací kurz a jeho hlavnému vyučujúcemu Mgr. Petrovi Šottníkovi, PhD
z katedry ložiskovej geológie. Terénnej exkurzii a mapovacieho kurzu sa zúčastnili študenti
z odborov ložisková geológia, mineralógia a petrológia a environmentálna geochémia.
V rámci kurzu sme so študentmi navštívili ťažené ložisko na sadrovec v Novoveskej Hute
„Obr. 1B“. Pri exkurzii nám pracovníci bane ukázali celý proces ťažby nerastnej suroviny od
odstrelu až po výsypku. V bani sme sa zúčastnili simulovaného odstrelu na čelbe, baníci nás
oboznámili s metódou ťažby a nakladania ťaženej suroviny do banských vozíkov (huntíkov).
Na konci mapovacieho kurzu sme absolvovali prehliadku deponovaných antropogénnych
materiálov na odkalisku Markušovce „Obr. 1C“, ktoré obsahuje odpady po úprave ťaženej
rudy z ložiska Rudňany- Poráč. Našim študentom sme priamo na lokalite prezentovali
výsledky prebiehajúceho výskumného projektu zaoberajúceho sa komplexným hodnotením
banských odkalísk.

Obr. 1 Terénne exkurzie realizované v rámci aktivít SEG Bratislava v roku 2011: A. ryolitový povrchový lom
pri obci Telkibánya (Maďarsko); B. vstup do bane Mária pred fáraním, ťažené ložisko na sadrovec v Novoveskej
Hute; C. terénna prehliadka aktívneho odkaliska Markušovce; D. fáranie a zber minerálov v historickej Sb bani
na lokalite Pernek
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V októbri 2011 sme pre študentov bakalárskeho štúdia organizovali terénnu exkurzia
do historickej antimonitovej bane Pernek – Krížnica v Malých Karpatoch. Na tejto exkurzii
sme v sprievode mineralóga v ťažko prístupných priestoroch štôlne „Obr. 1D“ vyhľadávali
vzácne minerály antimónu (kermezit, schafarzikit).
Okrem našej terénnej činnosti sa významne podieľame na organizácii vedeckých
a vedecko-populárnych

prednášok

zo

sveta

geológie.

S katedrou

geochémie

sme

spoluorganizovali prednášku Dr. Karima Benzeraru „Iron biomineralization by neutrophilic
anaerobic Fe-oxidizing bacteria: a nanoscale perspective“ z francúzskej univerzity Pierre et
Maire Currie v Paríži. V blízkej budúcnosti pripravujeme pre študentov cyklus viacerých
prednášok, medzi ktorými odznejú napr. prednáška prof. RNDr. Ivana Krausa, DrSc.
„Geológia a víno“, ako aj pripravená prednáška doc. Petra Koděru, PhD. „Ložiská severného
Čile - poklady púšte Atacama“ a ďalšie.
Pre zvýšenie efektivity kontaktu so študentmi sme z vlastnej iniciatívy vytvorili
vlastnú internetovú stránku „Obr. 2“. Na tejto stránke sa návštevníci môžu oboznámiť
s minulými, súčasnými ako aj plánovanými aktivitami našej skupiny. Nachádzajú sa tu aj
užitočné informácie a linky k materskej stránke SEG. Naši aktívni členovia môžu podávať
žiadosti o študentské granty na podporu mladých vedeckých pracovníkov, ktorých úspešnosť
podávania v roku 2010 predstavovala 51%.

Obr. 2 Printscreen novej web stránky SEG Bratislava vytvorenej vo februári 2012, s internetovou adresou
www.segbratislava.blogspot.com
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Záver
Počas doposiaľ krátkeho fungovania študentskej skupiny SEG Bratislava založenej na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2011 sa snažíme
prispieť k zvýšeniu interakcie medzi študentmi vied geologického zamerania a „reálnou
geologickou obcou“.
Na základe vyššie uvedených terénnych a náučných exkurzií, tematických prednášok,
vedeckých, vedecko-populárnych a iných aktivít, chceme naplniť ciele, ktoré sme si ako
študentská organizácia v rámci SEG stanovili. Tento trend chceme udržať aj do budúcnosti
a veríme, že nami zavedené smerovanie napomôže k zvýšeniu záujmu študentov, najmä
bakalárov, o praktickú geológiu a jej využitie v praxi.
Členom SEG Bratislava, student chapter sa môže stať každý študent alebo mladý
vedecký pracovník Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, alebo inej
inštitúcie s primárnym zameraním na geológiu.

Poďakovanie
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o založenie a aktívne fungovanie
študentskej skupiny SEG Bratislava. Špeciálne chceme poďakovať organizácii Society of
Economic Geologists za finančný príspevok na realizáciu terénnej exkurzie.
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prostredníctvom učebných úloh
Zuzana Vasilová
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Abstrakt
Jedným z cieľov prírodovedného vzdelávania je rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Pre tento účel
sme si ako prostriedok zvolili špecifické učebné úlohy, tzv. komplexné úlohy. Ich riešenie však vyžaduje aj istú
úroveň čitateľskej gramotnosti [1], a preto sa v príspevku zaoberáme práve učebnými úlohami na čitateľskú
gramotnosť z oblasti prírodných vied. Riešenie týchto úloh zameraných na hľadanie a spracovávanie informácií
môže následne žiakom pomôcť pri riešení komplexných úloh.

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť; prírodovedná gramotnosť; učebné úlohy; komplexné úlohy

Úvod a formulácia cieľa
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v rámci vyučovacieho procesu sa sústredí na
konkrétnu aktívnu činnosť žiakov. Ťažisko vyučovania by sa malo presunúť z dôrazu na
pamäťové zvládnutie množstva vedomostí na rozvoj schopnosti učiť sa, riešiť problémy
a tvoriť. Vhodný prostriedok na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti ako schopnosti hľadať
a využívať vedecké poznatky predstavujú komplexné úlohy [2]. Ich riešenie vedie žiakov
k tomu, aby hlbšie pochopili význam nadobudnutých vedomosti a následne ich vedeli
efektívne využiť v súvislosti s bežným životom.
Vo všeobecnosti komplexná úloha predstavuje súbor čiastkových úloh obvykle
rôzneho typu, ktoré sa zaoberajú jednou témou. Takéto úlohy väčšinou uvádza viac či menej
rozsiahly text, graf, obrázok alebo iný písomný materiál, ku ktorému sa úlohy vzťahujú [2].
Vzhľadom na to, že komplexná úloha sa zameriava na jednu konkrétnu tému, ktorá sa
následne rozoberá z rôznych hľadísk pomocou rozsiahlej škály otázok rôzneho typu, je pri jej
riešení veľmi dôležité vedieť porozumieť a spracovať úvodný text. Preto je nevyhnutné, aby
žiaci dosahovali istú úroveň čitateľskej gramotnosti, na ktorú sme sa rozhodli zamerať našu
pozornosť. Prikláňajúc sa k definícií OECD PISA čitateľskú gramotnosť chápeme ako
porozumenie a používanie písaných textov, uvažovanie o nich a zaangažovanosť čitateľa do
čítania za účelom dosahovania osobných cieľov, rozvíjania vlastných vedomostí a schopností
a podieľania sa na živote spoločnosti [3, 4].
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Čitateľská gramotnosť v sebe zahŕňa tri základné aspekty:
•

texty predstavujú rozličné druhy písaných materiálov, ktoré žiaci čítajú,

•

činnosti, to sú kognitívne postupy čitateľa pri práci s textom a

•

situácie, ktoré predstavujú zamýšľané využitie textu z pohľadu jeho autora.
Keďže ako sme už vyššie uviedli pri riešení komplexných úloh je nevyhnutné, aby

žiaci prejavili istú úroveň čitateľskej gramotnosti, zameriavame najprv našu pozornosť na
úlohy z prírodných vied, ktoré vedú žiakov k tomu, aby vedeli spracovávať písané texty.
Rozhodli sme sa vytvoriť zbierku úloh, zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti vo
vzťahu k prírodným vedám k vybraným témam ŠVP z chémie pre základné školy, v našom
prípade v prvom rade úlohy súvisiace s chémiou. Myslíme si, že riešenie takýchto úloh už na
základnej škole poskytne žiakom vhodnú prípravu pre riešenie úloh zameraných na
prírodovednú gramotnosť.

Materiál a metódy
Pri úlohách komplexného charakteru zameraných na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
vo vzťahu k prírodným vedám, v našom prípade ku chémii, sa v prvom rade zameriavame na
písané texty odborného charakteru, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť na internete,
v časopisoch, novinách, knihách, na obaloch rôznych potravín, návody na čistiacich
prostriedkoch, reklamné texty, informačné texty na rôznych výrobkoch a pod. Dôležité je, aby
tieto texty súviseli s bežným životom a predstavovali pre žiakov niečo, s čím sa denno-denne
stretávajú.
Pre lepšie ozrejmenie tejto problematiky uvádzame ukážku jednej nami vytvorenej
úlohy na čitateľskú gramotnosť so vzťahom ku chémii. Keďže nás zároveň zaujímalo ako
úlohu vnímajú žiaci, vybrali sme si skupinu žiakov kvarty Gymnázia sv. Uršule v Bratislave,
ktorých sme nechali riešiť túto úlohu.
Hasiace prístroje
Nasledujúci text je prevzatý z internetovej stránky firmy ponúkajúcej hasiace prístroje.
Jedným z predpokladov účinného hasenia rozvíjajúcich sa požiarov je aj voľba vhodného hasiaceho prístroja
najmä s ohľadom na jeho schopnosť zahasiť danú horľavú látku. Podľa charakteru horľavých látok (zariadení,
stavebných konštrukcií a pod.) sa používajú hasiace prístroje s náplňou hasiacich látok, ktorých hasiaca účinnosť
je najefektívnejšia a ktorých použitie nezvyšuje ďalšie riziká (zdravotné, hygienické, bezpečnostné, nepriame
škody zničením zahasených látok, výbušné alebo toxické splodiny a pod.). Hasiace prístroje sa podľa spôsobu
transportu členia na:
• prenosné hasiace prístroje
• pojazdné hasiace prístroje
Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na:
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vodné
penové
práškové
CO2 (snehový)
Halónové
ŠTANDARTNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Použitie
PR 1e

PR 2e

P6Te

S2KTe

S5KTe

V9Ti

VP6TNC

VP9TNC

práškový

práškový

práškový

snehový

snehový

vodný

penový

penový

Výška (mm)

315

390

570

600

760

630

570

630

Váha (kg)

2,34

3,9

10

6,5

14,5

17,9

10

15

89

108

150

104

140

180

150

180

ABC 1kg

ABC 2kg

ABC 6kg

CO2

CO2 5kg

H 2O +
K2CO3

H 2O +
penidlo

H 2O +
penidlo

vzduch
(N2)

vzduch
(N2)

vzduch
(N2)

CO2

CO2

vzduch
(N2)

N2

N2

15

15

15

-

-

15

15

15

Na požiare triedy

ABC

ABC

ABC

BC

BC

A

AB

AB

Rozsah (°C)

-20 až
+60

-20 až
+60

-20 až
+60

-20 až
+60

-20 až
+60

-20 až
+60

0 až +60

0 až +60

Min. dostrek (m)

2

2

4

1,5

1,5

8

6

6

Doba činnosti (s)

6

6

12

6

12

54

40

60

Typ
Názov

Φ nádoby (mm)
Hasivo
Hnací plyn
Pracovný tlak
(bar)

Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil,
guma.
Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky
b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode.
Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén.
Zdroj: http://www.firecontrol.sk/hasiace-pristroje-prenosne
OTÁZKA 1:
Hlavným účelom uvedeného textu je podať informáciu o:
A rizikách použitia štandardných hasiacich prístrojov,
B počte a druhoch hasiacich prístrojov, ktoré je nutné mať v miestnosti,
C možnostiach použitia štandardných hasiacich prístrojov,
D spôsobe ako sa hasia rôzne druhy požiarov.
Správna odpoveď: C
OTÁZKA 2
Ktorý druh prenosného hasiaceho prístroja nie je uvedený v tabuľke? Skúste aj vysvetliť prečo.
ODPOVEĎ: halónový
VYSVETLENIE: nepatrí medzi štandardné hasiace prístroje
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OTÁZKA 3
Aký druh hasiaceho prístroja by ste použili na hasenie nasledujúcich látok?
Krížikom označte príslušné správne odpovede, môžu obsahovať aj viacero možností.
vodný penový
práškový
snehový
horiaca knižnica s knihami
X
X
X
motor auta
X
X
X
olej na panvici
X
X
X
oblečenie v skrini
X
X
X
lak na nechty rozliaty po stole
X
X
X
OTÁZKA 4
Janka tvrdí, že ako hnacie plyny sa do hasiacich prístrojov používajú len tie, ktoré sú málo reaktívne s okolím.
Ktoré plyny sú použité ako hnacie v štandardných hasiacich prístrojoch a prečo by nemali byť reaktívne?
ODPOVEĎ: dusík, oxid uhličitý
VYSVETLENIE: aby nezreagovali s časticami vo vzduchu, ohňom a nezvýšilo by sa ďalšie riziko rozšírenia
požiaru, aby uhasili požiar

Žiaci triedy, ktorých sme nechali riešiť danú úlohu, mali delenú hodinu, a preto boli
rozdelení do dvoch skupín po 15 žiakov. To nám umožnilo zároveň počas a po riešení úlohy
viesť diskusiu so žiakmi, pomocou ktorej sme zisťovali s čím mali problémy. Priemerný vek
žiakov bol 13,5 roka a keďže jedným z našich cieľov bolo určiť približný čas potrebný na
vyriešenie takejto úlohy, žiaci mali k dispozícií ľubovoľné množstvo času. Každý žiak riešil
úlohu samostatne a po jej vyriešení nasledovala spoločná diskusia o úlohe s celou skupinou.

Výsledky a diskusia
Riešenie úlohy trvalo žiakom od 8 minút do 20 minút, pričom väčšina žiakov úlohu
vyriešila v intervale 10 až 15 minút. Úspešnosť, ktorú žiaci v jednotlivých otázkach dosiahli,
ukazuje graf - Obr. 1.

100,00

percentá

80,00
60,00

50,00
33,33

40,00

23,33

16,67

20,00
0,00
1

2

3

4

číslo otázky

Obr. 1 Úspešnosť riešenia jednotlivých otázok v percentách
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Vzhľadom na vyššie spomenutú definíciu čitateľskej gramotnosti sme pri každej
otázke určili a bližšie charakterizovali základné činnosti, ktoré musí žiak pri jej riešení
preukázať.
Tab. 1 Charakteristika otázok úlohy Hasiace prístroje z hľadiska činnosti čitateľskej gramotnosti
číslo otázky
OTÁZKA 1
OTÁZKA odpoveď
2
vysvetlenie

Kategórie činnosti čitateľskej gramotnosti
porozumenie textu - identifikácia hlavnej myšlienky textu
získavanie informácií - práca s textom
hodnotenie textu, uvažovanie o obsahu

získavanie informácií - výber presnej informácie z tabuľky
interpretácia - porovnávanie informácií z textu
OTÁZKA odpoveď získavanie informácií - výber informácie z tabuľky
4
vysvetlenie uvažovanie o obsahu textu - posúdenie tvrdenia
OTÁZKA 3

Pri analýze jednotlivých otázok sme sa zamerali najmä na uvedené činnosti, ktoré mali
žiaci preukázať. Keďže žiaci mali najnižšiu úspešnosť riešenia v otázkach 2 a 4, sústredili
sme sa práve na tieto dve otázky. Všimli sme si, že hoci žiaci na prvú časť otázky vedeli
odpovedať správne, problémy im robilo práve napísať vysvetlenie, čo následne spôsobilo
nízku úspešnosť riešenia – Obr. 2.

100

odpoveď

odpoveď

percentá

80
60

vysvetlenie

40
20

vysvetlenie

0
2. otázka

4. otázka
číslo otázky

Obr. 2 Úspešnosť riešenia otázok 2 a 4 v percentách

Žiaci mali pri vypĺňaní vysvetlení k odpovediam na tieto otázky použiť práve činnosť
z kategórie hodnotenie textu, zameranú na uvažovanie o obsahu textu, zhodnotenie informácií
dostupných v texte – otázka 2 a porovnanie textu s vlastnými poznatkami – otázka 4. Môžeme
konštatovať, že práve tieto otázky 2 a 4 s podávaním vysvetlení, sa prelínajú s kompetenciami
vyplývajúcimi z definície prírodovednej gramotnosti podľa OECD PISA. Hlavne pri otázke 4
sa dá aplikovať schopnosť vysvetlenia javov pomocou prírodných vied. Tu teda vidíme
priame spojenie medzi činnosťami čitateľskej gramotnosti a kompetenciami prírodovednej
gramotnosti.
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Z diskusie so žiakmi, ktorá nasledovala bezprostredne po tom ako každý žiak vyriešil
danú úlohu samostatne, sme sa tiež dozvedeli nasledujúce fakty:
-

žiaci sa s takýmto typom úloh ešte nestretli, nové bolo pre nich to, že úloha mala
pomerne dlhé zadanie, takže viacerým žiakom sa stalo, že ho nedočítali úplne do
konca, mali problém rozlíšiť otázky od úvodného textu;
žiaci nečítajú veľa článkov odborného charakteru, a preto bol pre nich aj druh

-

informácií uvedených v tabuľke relatívne nový a netypický;
žiaci sa často nestretávajú s otázkami, kde môže byť viacero správnych riešení, čo sa

-

odrazilo práve v otázke 3;
-

žiaci by privítali viac úloh takého typu, kde sa mnohé odpovede dajú nájsť v texte.

Záver
Už z výsledkov OECD PISA sa dá usúdiť, že Slovenskí žiaci nie sú zvyknutí riešiť
komplexné úlohy zamerané na prírodovednú gramotnosť (úlohy aké im ponúka OECD PISA
v testoch). Domnievame sa, že jednou z príčin je aj to, že naši žiaci majú problém
s čitateľskou gramotnosťou, to znamená prejavujú ťažkosti pri úlohách vyžadujúcich prácu
s textom. Keďže základom všetkých komplexných úloh je dlhší úvodný text na začiatku,
jedným z predpokladov pre úspešné vyriešenie danej úlohy je práve spracovanie tohto textu.
Môžeme konštatovať, že naši žiaci naozaj nemajú s riešením takýchto úloh skúsenosti, sú pre
nich nové a netypické, a preto sme sa aj našu činnosť rozhodli zamerať práve na tvorbu
takýchto úloh.
Príspevok vznikol s podporou grantov UK/216/2011 a VEGA 1/0417/12.
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Abstrakt
V našom príspevku sa venujeme Herronovej kategorizácii pojmov na konkrétne a formálne. Táto
kategorizácia umožňuje vyhľadať pojmy, pre pochopenie ktorých žiaci musia disponovať formálnym myslením.
Používame konkrétne príklady pojmov z učebnice pre 6. ročník základných škôl, na ktorých vysvetlíme
aplikáciu spomínanej kategorizácie.

Kľúčové slová: Herronova kategorizácia pojmov; Piagetova teória kognitívneho vývinu

Úvod
Chémia medzi žiakmi na Slovensku patrí medzi neobľúbené predmety [1, 2].
Pravdepodobným dôvodom môže byť jej abstraktnosť. K pochopeniu abstraktných pojmov
žiaci musia disponovať formálnym myslením, ktorému sa systematicky venoval švajčiarsky
psychológ Jean Piaget. Na charakterizáciu pojmov na základe Piagetovej teórie, americký
chemik Herron zaviedol ich kategorizáciu, ktorá umožňuje ich relatívne jednoduché
rozdelenie na konkrétne a formálne pojmy. V tomto príspevku sa pokúsime predstaviť
Herronovú kategorizáciu pojmov na konkrétnych príkladoch, ktorá by mohla uľahčiť
učiteľom identifikovanie problémových pojmov z pohľadu žiaka bez formálneho myslenia.

Teoretické východiská
Piagetova teória kognitívneho vývinu bola revolučnou teóriou vo výskume
inteligencie detí a ich vývoja. Piaget tvrdil, že je potrebné sledovať nielen správne odpovede
detí na testové otázky, ale aj chyby, ktorých sa deti pri odpovediach dopustili. Tvrdil, že
vývoj je ovplyvnený aj skúsenosťami, aj dospievaním, ale je tiež dôsledkom interakcie medzi
organizmom a prostredím. Pri tejto interakcii sa myseľ prispôsobuje skúsenostiam a je
schopná interagovať s prostredím odlišnými spôsobmi, ďalej sa prispôsobuje a prechádza
množstvom premien až dosiahne stav dospelosti Piaget popísal štyri štádia kognitívneho
vývinu: senzomotorické štádium, predoperačné štádium, štádium konkrétnych operácií
a štádium formálnych operácií. Pre našu prácu sú významné posledné dve štádiá.
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Štádium konkrétnych operácií (od 7 do 11 rokov)
Medzi siedmym až jedenástym rokom deti zvládajú nové logické operácie, ako je
zoradenie predmetov podľa veľkosti alebo hmotnosti. Rovnako si dokážu vytvoriť mentálne
reprezentácie niekoľkých po sebe idúcich činností [4]. Stále sú však závislé od konkrétnych
činností s reálnymi predmetmi alebo od názorných predstáv a operácií s nimi. Hlavnou črtou
tohto štádia je ustupovanie egocentrického myslenia[5].
Fáza konkrétnych operácií je charakterizovaná hlavne osvojením si princípu zachovania
stálosti a množstva. Pri zachovaní množstva je dieťa schopné pochopiť stálosť napr. určitého
množstva tekutiny bez ohľadu na to, že vidí, ako sa zmení tvar predmetu alebo vzhľad
predmetu, v ktorom sa tekutina nachádza.
Ďalším znakom štádia konkrétnych operácií je decentralizácia, t.j. schopnosť sústrediť
svoju pozornosť na niekoľko vlastností, aspektov predmetu a udalostí súčasne, ako aj
schopnosť chápať vzťahy medzi vlastnosťami predmetu uvažovania [5]. Napríklad, ak žiak
uvažuje o stláčaní plynu, uvedomuje si, že sa tým zmenšuje objem a zväčšuje sa tlak, ale
počet molekúl plynu zostáva rovnaký.
Mnoho chemikov, ktorí prejavili záujem o pochopenie Piagetovej teórie, má možno
nesprávne a nekompletné názory a predstavy o tom, čo je myslené úrovňou konkrétnych
operácií. Herron [6] napríklad uvádza, že niektorí chemici stotožňujú rozvinuté konkrétne
myslenie s dobrými manuálnymi zručnosťami, ale nie s určitou rozumovou činnosťou. To
predstavuje veľkú chybu v chápaní tejto myšlienky. Piaget uvádza pojem intelektuálny vývoj,
nie psychomotorický vývoj. Študenti na úrovni konkrétnych operácií môžu, ale aj nemusia
byť dobrí v manuálnych zručnostiach. Rozdiel medzi študentmi s rozvinutými konkrétnymi
operáciami a študentmi bez ich rozvinutia je v myslení a schopnosti ísť za hranice aktuálnej
skúsenosti a uvažovať o tom, s čím nemajú.Štádium konkrétnych operácií môžeme definovať
ako štádium, v ktorom žiak pozná abstraktné pojmy, ale dokáže s nimi narábať iba vo
vzťahoch s konkrétnymi predmetmi, ku ktorým má vstup či prístup cez zmyslové orgány [4].
Štádium formálnych operácií (od 12 rokov)
V tomto období si deti vytvárajú mentálne operácie s abstraktnými pojmami, myslia
logicky aj v abstraktných pojmoch, systematicky si overujú predpoklady, uvažujú ďalej do
budúcnosti. Myslenie je hypotetické a nezávislé na konkrétnej skúsenosti. Dieťa má
schopnosť uvažovať o rôznych možnostiach, dokonca aj o takých, ktoré neexistujú. Jeho
myslenie je systematické, dokáže myšlienky kombinovať a integrovať [7].
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Zvažovanie všetkých možností – formulovanie všetkých dôsledkov a všetkých
hypotéz alebo naopak popretie týchto hypotéz, je podstatou formálneho myslenia [4].
Nezanedbateľným výdobytkom tohto štádia kognitívneho vývinu je abstraktné myslenie,
možnosti utvárať pojmy, ktoré sú nezávislé od fyzickej reality, schopnosti chápať a používať
abstraktné pojmy a vzťahy v uvažovaní. S nástupom abstraktného myslenia súvisia schopnosti
chápania štruktúry (formálnych charakteristík) matematických úloh a využívanie formalizácie
pri riešení úloh a problémov. Žiaci a študenti nachádzajúci sa v tomto štádiu sú schopní
schematizovať, načrtnúť alebo predstaviť si problémovú úlohu, situáciu v jej podstatných
črtách, názorne vyjadriť sled krokov riešenia problému, alebo, keď riešia matematickú úlohu,
napísať rovnicu s jednou alebo viacerými premennými [5].
Rozdiel medzi študentom na úrovni formálnych operácií a študentom na úrovni
konkrétnych operácií je, že po zhrnutí a zhodnotení skúseností s použitím konkrétnych
mentálnych operácií študent na úrovni formálnych operácií bude schopný pochopiť stratégiu
riešenia problému s použitím formálnych schém, keď je upozornený na problém, ktorý sa
môže vyskytnúť pri riešení úlohy. Pravdepodobne príjme túto stratégiu formálneho myslenia
pre riešenie podobných problémov kvôli jej zjavným výhodám. Študent na úrovni
konkrétnych operácií nebude schopný vidieť túto stratégiu zdôvodnenia a buď sa vyhne jej
použitiu, pretože mu to nedáva zmysel, alebo bude opakovať použitie algoritmu, na ktorom
trvá jeho učiteľ.
Pre uľahčenie učenia chémie Herron [6] rozdelil pojmy na konkrétne a formálne.
1. Pojmy, ktoré majú evidentné príklady a zjavné atribúty, môžu byť chápané ako konkrétne
pojmy, pretože sa dajú ľahko vnímať. Tuhá látka a kvapalina sú takýmito pojmami.
Človek nemá žiadne ťažkosti, aby ukázal početné príklady tuhých látok alebo kvapalín.
Podobne môže človek demonštrovať, že tuhé látky si udržujú svoj tvar, zatiaľ čo kvapaliny
nie – to je primárny atribút týchto pojmov. Preto sú atribúty pojmu tiež vnímateľné
zmyslami. Takéto pojmy sa dajú ľahko naučiť priamou skúsenosťou používajúc
myšlienkové operácie, ktoré sú charakteristické pre úroveň konkrétnych operácií [6].
2. Pojmy ako prvok a zlúčenina predstavujú odlišné prípady, hoci človek dokáže ľahko uviesť
príklady prvkov alebo zlúčenín. Tie sú vnímateľné zmyslami, ale človek len ťažko ukáže,
čo je to za zložka, ktorá vytvára prvok alebo zlúčeninu. Z toho vyplýva, že atribúty tohto
pojmu nie sú zjavné, preto tieto pojmy nazývame formálne pojmy.
3. Pojmy ako atóm a molekula zasahujú ešte o stupeň vyššie. V tomto prípade ani príklady,
ani atribúty nie sú zjavné. Pojmy, ktoré nemajú zjavné príklady ani zjavné atribúty, sú tiež
považované za formálne pojmy. Nemožno sa ich naučiť prostredníctvom priamej
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konkrétnej skúsenosti alebo zážitku. Je celkom pravdepodobné, že nemôžu byť úplne
pochopené bez logiky, ktorú študent nadobudne v štádiu formálnych operácií [6].
Aplikácia Herronovej kategorizácie pojmov v 6. ročníku základných škôl
Učebnica pre šiesty ročník základných škôl bola na analýzu pojmov vybratá práve
preto, že u žiakov v šiestom ročníku sa začínajú objavovať prvé náznaky formálneho
myslenia. Táto ukážková analýza spočíva v rozdelení vybraných pojmov, na konkrétne
a formálne podľa Herrona [6].
Pojem skupenstvo chemických látok sme si vybrali preto, lebo tento pojem je
v učebnici vysvetlený na úrovni konkrétnych aj formálnych pojmov. Táto skutočnosť môže
byť zaujímavá pre čitateľa preto, lebo Herronová klasifikácia tento pojem využíva ako
typický príklad na vysvetlenie konkrétnych pojmov. Definícia pojmu sa nachádza na strane
28 v učebnici pre 6. ročník základných škôl [8] a znie nasledovne:
„Chemické látky sa vyskytujú v troch skupenstvách – v tuhom (napr. ľad, jód, zlato),
v kvapalnom (napr. voda, ortuť, etanol) a v plynnom (napr. vodná para, kyslík, vodík).“
Príklady uvedené v definícií na ilustráciu pojmov tuhá látka, kvapalina a plyn sú
zmyslami vnímateľné a preto žiak môže mať s nimi konkrétnu skúsenosť. Keďže v definícii
zo strany 28 sú uvedené aj príklady látok, s ktorými sa stretávame v každodennom živote, ako
napr. ľad, voda a vodná para, žiaci nemôžu mať najmenší problém s prijímaním týchto
príkladov, ako typických predstaviteľov pojmu.
Nami vybrané vysvetlenie (podľa Herrona atribúty pojmov) na úrovni konkrétnych
pojmov sú nasledovné:
• Tuhú látku nemožno takmer vôbec stlačiť.
• Kvapalné látky takmer nemožno vôbec stlačiť, ale menia tvar a prispôsobia sa tvaru
nádoby.
• Plynná látka zaberie akýkoľvek veľký priestor a pritom ju možno ľahko stlačiť.
S prijatím prvého výroku: Tuhú látku nemožno takmer vôbec stlačiť, by nemali mať
žiaci problém, keďže s nestlačiteľnosťou tuhých látok majú každodennú skúsenosť a to tiež
konkrétnu, vnímanú cez zmyslové orgány.
Prijatie druhého výroku, že kvapalné látky nemožno takmer vôbec stlačiť, ale menia
svoj tvar a prispôsobia sa tvaru nádoby, môžeme jednoducho demonštrovať naplnením
plastovej flaše vodou, pri čom upozorníme žiakov na meniaci sa „tvar“ tekutiny. Plnú fľašu
potom môžeme dať žiakom, aby ju skúsili stlačiť. Takto cez priame skúsenosti si žiaci sami
môžu overiť pravdivosť výroku. Na upresnenie vysvetlenia môžeme využiť príklad
hydraulického pohonu v bágroch, alebo hydraulických lisoch.
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Posledný výrok: Plynná látka zaberie akýkoľvek veľký priestor a pritom ju možno
ľahko stlačiť môžeme demonštrovať na nafúknutom balóne, umiestnenom v sklenenej
nádobe, z ktorej odčerpáme vzduch. V prípade, že balón praskne, plyn v našom prípade
vzduch zaplní celú nádobu. Po takto získaných skúsenostiach by žiaci nemali mať problém
s prijatím

a pochopením

výroku

o plynoch.

Na

prípadné

upresnenie

vysvetlenia

o vlastnostiach plynov môžeme spomenúť funkciu piesta v benzínových motoroch, kedy piest
vo valci má stlačiť vzduch na vytvorenie vhodných podmienok pre zapálenie pohonnej
hmoty.

Nami vybrané vysvetlenie podľa Herrona atribúty na úrovni formálnych pojmov sú
nasledovné:
• Častice tuhej látky (napr.ľadu) sú usporiadané pravidelne a tesne vedľa seba. Pôsobia
medzi nimi veľké sily. Častice sa nemôžu voľne pohybovať, môžu sa iba otáčať okolo
vlastnej osi.
• Medzi časticami v kvapalnej látke (napr. vo vode) sú malé vzdialenosti, sily medzi
časticami sú menšie ako v tuhej látke. Častice sa môžu voľne pohybovať.
• Medzi časticami plynnej látky (napr. vodnej pary) sú veľké vzdialenosti a pôsobia
medzi nimi veľmi slabé sily.
Tieto výroky nemôžu byť sprístupnené prostredníctvom priamej skúsenosti. Častice
ako atómy a molekuly nie sú zmyslami vnímateľné, a preto žiaci s myslením na úrovni
konkrétnych operácií nemajú šancu pochopiť význam týchto výrokov. Ani dynamické
počítačové animácie ani analógie na makroskopickej úrovni (častice nahradené napriklad
guličkami) neznamenajú konkrétnu skúsenosť s danou skutočnosťou a preto nepomôžu
žiakom pri pochopení charakteristík jednotlivých skupenských stavov. Žiakom, ktorí už
prekročili hranice tohto štádia spomínané prístupy budú pravdepodobne nápomocné. Bola by
ale veľká chyba myslieť si, že po vymenovaní uvedených výrokov žiaci ihneď pochopia
podstatu. Nesmieme zabúdať, že vo veku 12 - 14 rokov sa u žiakov ešte len začína rozvíjať
formálne myslenie a nachádzajú sa v období prechodu zo štádia konkrétnych operácií do
štádia formálnych operácií.

Záver
Napriek tomu, že žiaci v štádiu konkrétnych operácií nie sú schopní pochopiť pojmy
zo skupiny formálnych, myslíme si, že takéto pojmy majú svoje miesto v obsahovom
štandarde predmetu chémia. Prírodovedné predmety vďaka svojej abstraktnosti poskytujú
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učiteľom prostredie, ktoré pre žiakov môže byť podnetné natoľko, že dôjde k ich postupnému
posúvaniu zo štádia konkrétnych operácií do štádia formálnych operácií. Neustály výskyt
formálnych pojmov v učive dokáže narušiť vnútornú rovnováhu, so slovami Piageta
ekvilibrium v mysli žiaka a tým nastane posun smerom k vyššiemu štádiu myslenia. Učiteľ
ale v každom prípade musí mať tento zložitý vnútorný proces v pamäti, aby dokázal pomôcť
žiakovi preklenúť toto síce neuvedomené, ale ťažké obdobie vnútorného rastu.
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Abstract
The objective of this study is to develop a digital GIS model; that can evaluate, predict and visualize
Carbon Monoxide (CO) levels in Khartoum state. To achieve this aim, sample data had been collected, processed
and managed to generate a dynamic GIS model of Carbon Monoxide levels in the study area. Parametric data
collected from the field and analysis carried throughout this study show that (CO) emissions were lower than the
allowable ambient air quality standards released by National Environment Protection Council (NEPC-USA) for
1998. However, this pilot study has found emissions of (CO) in Omdurman city were the highest. This pilot
study shows that GIS and geostatistical modeling can be used as a powerful tool to produce maps of exposure.

Key Words: Geostatistical modelling; Kirging; exposure mapping; vehicular polution.

Introduction and formulation of the goals
A large number of chemicals are used on a regular basis in modern societies.
Thousands of new chemicals are added each year, many of which may have toxic properties
constituting potential health hazards. Rapid assessment of the risk associated with the use of
these chemicals is therefore essential to protect people from exposure to potentially harmful
substances. Exposures to chemicals (and physical agents) are typically unevenly distributed
geographically as well as temporally. Geographic information systems (GIS) may be used to
produce maps of exposure to reveal spatial and temporal patterns. Exposure mapping using
advanced GIS modelling may enhance exposure assessment and reveal spatial variations in
risk and trends related to distance from sources of pollution in environmental studies. Motor
vehicles have been closely identified with increasing air pollution levels in urban centers of
the world [1]. Significant quantities of CO, HC, NOx, Suspended Particulate Matter (SPM)
and other air toxins are emitted from these motor vehicles in the atmosphere, causing serious
environmental and health impacts [2]. Like many other major cities of the world, air pollution
from motor vehicles is one of the rapidly growing problems in Khartoum state [3].
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Kirging, the Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) is used to obtain an optimal
estimate of the variable Z(x) at an unsampled location x, based on sampled values Z(x1),
Z(x2), Z(x3),………,Z(xn). Perhaps the most important property of kirging is that; it restores
the exact values of sampled variables. Equation 1 shows how an estimated Zk (x) of Z(x) can
be obtained from a linear combination of measured value [4].
n
[I] Where ωi are estimated weights.
The main objective of this research work is to demonstrate the potential of using
Geographic Information System (GIS) in exposure, and emission predictions for Khartoum
state. The specific objectives of this scientific work are:
-

To build digital dynamic GIS model that can evaluate and visualize Carbon
Monoxides levels in Khartoum state.

-

To demonstrate the potential of using GIS and geostatistical modelling in pollution
monitoring.

Material and Methodology
In the present study, Carbon monoxide emissions model is used to predict its
concentrations in space and time. Constructed (CO) model can be classified as point, line and
area model depending upon both procedures applied to measure its levels and techniques of
presenting results, Line and area geometry models are used to simulate the dispersion of
Carbon monoxide near inhabitant areas and roads where vehicles continuously emit pollutants
[5]. In this study, 31 random sampling locations were chosen around the major towns, which
compose Khartoum state (Fig.1), so as to predict the concentration of (CO) pollutants. CO
levels were measured at all sampling locations at the junctions and roundabouts in three
different times for one day (early morning, mid day, and night). However, timing of the
measurements for each period has been taken in a form of intervals i.e. there is three hours
latency time for each period of measurement; this was done to overcome the problems of
insufficient equipments and field kits besides lack of transportation means. A special form has
been designed to collect parametric data from the field (Table 1).
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Fig.1 Carbon Monoxide gauge points around the study area

The test carried out in this study consists of four phases. Phase one deal with the data
acquisition, collection, and verification. Phase two is data management stage; it includes
secondary data processing, primary data processing and real world representation. In phase
three a digital dynamic GIS model of the study area was generated. Phase four is the core of
this study where intensive analysis at spatial and non-spatial data levels has been carried out
to predict Carbon monoxide levels in Khartoum state. Various data input, output, and central
processing and storage hardware were used. The main hardware pieces used are a 2.66 GHz
Pentium 4 with 224 MB of Ram, Monitor screen of 15-inch, Hp scanner (Jet 2300) and an AØ
plotting system. GPS field kit Garmin type also has been used to acquire coordinates of
different points. To collect basic data, which used in the building of traffic exhausts model, a
Gas tester of type BW/Defender II has been used. ArcGIS Version 9 and its extensions were
used. A GIS model of the study area has been developed by adding all coverages as themes
with their databases as attributes. The model consists of four thematic views. Each view
describes a specific spatial aspect. The first view is a general frame describes Sudan as
general and location of the study area; it consists of the administrative boundaries of the 26
states of the country (Fig.2). The second view consists of all residential areas and paved roads
of Khartoum state coverage (Fig.3). The third, view reveals the gauge points of carbon
monoxide emitted from vehicles and its statistics. Fourth, view represents prediction process
carried out in this study. The main database file is the one associated with traffic exhausts
layer. This database consists of 13 columns and 31 rows describing the parametric readings
acquired from the field. The developed GIS model can offers solutions for various predictions
and questions associated with the carbon monoxide emissions in Khartoum state besides its
high capabilities to visualize its statistics perfectly; these solutions can be offered in a digital
or analogue format as maps, charts, tabular data or documents. GIS offer various utilities to
highlight the final solutions. Colors, shades, symbols, hotlinks (photographs, document or
videos), information identifiers are tools used to spot an eye on a specific solution [6].
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Location
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tab. 1 Shows Parametric readings collected from gauge points around the study area
Location
Morning
Midday
Night
Description
Measurement Measurement Measuremen
Coordinates
s
s
ts
8:00-12:00
1:00-4:00
5:00-9:00
AM
noon
PM
CO
CO
CO
X
Y
PPm
PPm
PPm
S.markazi Br.
0.04
0.00
0.06
449682
1729898
Alsamrab
0.05
0.000
0.10
452301
1735948
Kouper
0.06
0.15
0.07
452318
11727222
Almaygoma
0.06
0.04
0.10
456116
1726665
Alshelikha
0.10
0.000
0.05
457411
1726929
Alsikahadeed
0.11
0.30
0.04
450822
1727066
Alengaz
0.04
0.20
0.04
450677
1729119
Almoassa
0.14
0.26
0.10
449678
1729146
Sharewahid
0.000
0.000
0.000
452318
11727222
Alsihriage
0.000
0.000
0.04
456116
1726665
Almohandsien
0.000
0.000
0.05
443247
1725057
Hamad Elnil
0.000
0.000
0.30
442174
1727018
Karoor
0.14
0.000
0.16
439548
1729848
WadElbashir
0.04
0.12
0.18
442148
1729655
Alsinaat Om.
0.06
0.000
0.15
442293
1734673
Alromi
0.000
0.06
0.16
443852
1734712
Mahadawi
0.04
0.10
0.30
4496607
1734553
Aleshreen
0.04
0.04
0.15
447358
1736408
Ahmed sharfi
0.05
0.26
0.10
445291
1731769
Almaglis wa.
0.04
0.07
0.09
444838
1726446
Burri
0.16
0.000
0.10
452031
1725578
Almashtal
0.000
0.000
0.04
452825
1722254
Daihatsu Co.
0.04
0.04
0.04
455249
1717472
S.Markazi Kh
0.000
0.09
0.04
452490
1717049
Mahatat sbaa
0.07
0.05
0.06
450578
1718255
Jabrah
0.07
0.04
0.04
448987
1717981
Almodraat
0.000
0.000
0.05
445561
1716422
Alwihda
0.000
0.000
0.07
444990
1708072
Ahmed khair
0.000
0.13
0.10
450694
1722915
Aljanobi
0.06
0.07
0.07
448875
1722614
Stack Lab.
0.08
0.07
0.04
449466
1724179

Fig. 2 location of the study area

E
Mr
389
388
402
391
391
394
387
396
402
391
389
384
394
396
396
385
398
391
388
388
385
382
391
387
385
381
376
385
386
387
387

Fig. 3 residential areas of Khartoum state
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Results and discussions
This study has used the National Environment Protection Measure for Ambient Air
Quality (also referred to as the Air NEPM) which was released in June 1998 by the National
Environment Protection Council (NEPC-USA) [7] to compare the measurements gathered
during this study with it.
Tab.2 shows Ambient Air quality standards as sited by NEPC-USA 1998
Pollutant
Ozone
Nitrogen dioxide
Sulfur dioxide

Air NEPM Standards
0.10 ppm
0.08 ppm
0.12 ppm
0.03 ppm
0.20 ppm
0.08 ppm
0.02 ppm
9.0 ppm
50 µg/m3
0.50 µg/m3

Carbon monoxide
PM10
Lead
ppm: parts per million;
µg/m3: micrograms per cubic meter
* not to be exceeded more than one day per year
** not to be exceeded more than five days per year

Averaging Time
1 hour *
4 hour *
1 hour *
1 year
1 hour *
24 hour *
1 year
8 hour *
24 hour **
1 year

A raster map displaying the spatial distribution of this phenomenon has been
generated by geostatistical modelling and subsequently converted to GIS coverage. The
analysis was conducted using simple Kriging interpolation. In simple Kriging wizard, Nugget
has been selected equal to zero, lag size was 0.0076 and numbers of lags were 12–15 and five
neighbors' points have been sited. Figure 4 represents results obtained by adopting simple
Kirging interpolation technique; it reveals that the hot spot for carbon monoxide emission
during the morning was found in Sharg-Elniel (Khartoum Bahari). Omdurman city on the
other hand, exhibited the highest levels of Carbon monoxide during mid-day and night.
Comparing data acquired from the field shown in table 1 with that referred to Ambient Air
Standards sited by NEPC-USA 1998 and shown in table 2 it will be clearly obvious that
Carbon monoxide levels as detected in this study are lower than the international standards.
The study has recommended the following:
-

Fixation of monitoring stations at the junctions to get continuous measurements of
Carbon monoxide and other pollutants in Khartoum state.

-

Utilization of Geostatistical modeling and GIS in air pollution studies.
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Legend
!

Gauge Points
Khartoum_Roads

Filled Contours
0.000000 - 0.002627
0.002627 - 0.004413
0.004413 - 0.005626
0.005626 - 0.006451
0.006451 - 0.007664
0.007664 - 0.009449
0.009449 - 0.012077
0.012077 - 0.015942
0.015942 - 0.021630
0.021630 - 0.030000

Fig. 4a CO level at morning Period

Fig. 4b CO level at night Period

Fig. 4c CO level at night Period

Fig. 4 CO levels in three times of the day as predicted using Kirging interpolator
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Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování
v České republice
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Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava, Česká republika; ateryk@gmail.com

Abstrakt
Územně analytické podklady, respektive podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou vedle
doplňujících průzkumů, základním vstupem dat pro územně plánovací činnost. Proto je více než-li důležité dbát
na preciznost a správnost jejich provedení. Na příkladu katastrálního území Mokré Lazce byl demonstrován
dopad absence či generalizace vstupních dat. Jedná se především o zásadní nepochopení některých ukazatelů či
neschopnost jejich následné interpretace a vyhodnocení. Pomocí výpočtu erozního zatížení území
prostřednictvím rovnice RUSLE bylo zjištěno, že i v relativně ekologicky stabilním území v rovinatém terénu se
setkáváme s místy až extrémně výraznými procesy rýhové eroze. A právě eroze by měla být základním prvkem,
který se v blízké budoucnosti měl stát součástí výčtu prvků povinně sledovaných orgány územního plánování a
případné problémy by měly být řešeny v rámci Koncepce uspořádání krajiny přijetím limitujících a
optimalizačních opatření.

Klíčová slova: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, ekologická stabilita; eroze

Úvod a formulace cíle
Krajina je jako puzzle. Prostor, v němž se po léta realizovaly investiční a jiné záměry
všeho druhu bez větších komplikací, bez ohledu na její budoucí využití a na procesy v ní
probíhající. Od 1. ledna roku 2007 platí v České republice zákon o územním plánování a
stavebním řádu č. 183/2006 Sb., který dává českým architektům a krajinným plánovačům
relativně pestrou paletu nástrojů pro plánování volné krajiny. V rámci tohoto článku bych se
chtěla zaměřit na nástroj, který tvoří základ dalších činností v krajině, a tím jsou územně
analytické podklady obcí (ÚAPo), konkrétně Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
(PRURÚ).
PRURÚ mají za úkol vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití
území a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Obsah PRURÚ obcí, respektive
jejich zákonné minimum, definuje vyhláška č. 500/2006 Sb. ve své příloze č. 1 – část A.
Vzhledem k novosti nástroje, kterými ÚAPo jsou, dochází při jejich zpracování k řadě
nepřesností a chyb. Výstupní náměty k řešení, které by tak měly analýzou ÚAPo na úrovni
ORP vznikat, a které mají být v další fázi řešeny konkrétními územními plány obcí, jsou zcela
nevypovídající. [1]
Pro účely tohoto článku jsem vybrala modelové území obce Mokré Lazce, které spadá
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do správního obvodu ORP Opava. Zde jsem provedla podrobnou krajinoekologickou analýzu,
v rámci jejichž výsledků poukazuji na základní problémy generalizace či absence zpracování
dat ÚAPo (konkrétně stupeň ekologické stability, půdní eroze).

Materiál a metody
V řešeném území byla vedle ekologické stability, jíž se blíže věnuje moje bakalářská
práce [2], řešena také erozní zátěž zemědělsky obhospodařovaných pozemků, reprezentovaná
průměrnou roční ztrátou půdy (parametr A). Pro výpočet erozního zatížení zemědělských
pozemků byl vybrán model RUSLE, neboli Revised Universal Soil Loss Equation, který
oproti klasickému modelu USLE umožňuje výpočet průměrné roční ztráty půdy (A faktor) pro
jednotlivé svahy (viz [I.]). [3]

A = R ⋅ K ⋅ L ⋅ S ⋅C ⋅ P

[I.]

kde:
A – průměrná roční ztráta pudy [t/ha/rok],
R – faktor erozní účinnosti deště [MJ/ha.cm/hod],
K – faktor erodovatelnosti půdy,
L – faktor délky svahu,
S – faktor sklonu svahu [°],
C – faktor vegetačního krytu a osevního postupu,
P – faktor protierozního opatření.

Výpočet hodnoty tzv. LS-faktoru (součinu délky a sklonu svahu) je v prostředí ArcGIS
poměrně náročný. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k automatickému výpočtu LS-faktoru
pomocí modelu USLE 2D. Do výpočtu vstupovalo celkem 5 vrstev – digitální model reliéfu,
vrstva pozemků a hranice území, vodní toky a ostatní bariéry odtoku (především cestní síť).
Data potřebná k výpočtu R faktoru vycházela ze zpřesněné mapy izoerodent, K faktor byl pak
definován hlavní půdní jednotkou (2. a 3. kód BPEJ), faktor vegetace byl pomocí převodních
tabulek získán z dat osevního postupu JZD Kylešovice (stav v roce 2009). [4]
Jelikož hodnota LS-faktoru byla vypočtena na základě modelu USLE 2D, bylo
zapotřebí vyjádřit prvně S a následně L faktor rovnice RUSLE (viz [II.]). [5]

S=

0,43 + 0,3s + 0,043I 2
6,613

kde:
S……………hodnota S-faktoru;
I……………průměrný sklon pozemku [%].

L=

A prip
R ⋅ K ⋅ S ⋅C ⋅ P

[II.]

kde:
Apríp………přípustná průměrná ztráta pudy [t/ha].
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Z přípustné roční ztráty půdy (Aprip) jsem vypočetla přípustnou délku zemědělského
pozemku (ld) a stanovila na konkrétních pozemcích limity pro pěstování určitých druhů
plodin. [6] Jednotlivé faktory odpovídají již zmiňované rovnici výpočtu RUSLE (viz [I.]).
L-faktor, který je výsledkem přepočtu výše zmíněných rovnic (viz [II.]) je nutné převést na
přípustnou délku svahu. Ta je počítána dle následujícího vztahu [III.]. [5]

 l 
L= d 
 22,13 

α

[III.]

kde:
L……………L-faktor přípustné ztráty půdy;
ld……………výsledná přípustná délka svahu [m];
α……………exponent vyjadřující vliv sklonu.

Na základě zjištěných dat jsem zmapovala pozemky, které přesahují přípustnou délku
svahů a stanovila pro ně jak délkové limity jednotlivých pozemků, tak také osevní postupy a
plodiny, které by v daných polohách neměly být pěstovány. [6]

Výsledky a diskusia
Obec Mokré Lazce je z 63,9% pokryta lesním porostem, nicméně 30,6% její rozlohy
tvoří scelené zemědělsky obhospodařované pozemky. Přesto v tomto území byl stupeň
ekologické stability stanoven hodnotou 2,3, což značí území mírně stabilní až stabilní. [7]
Podíváme-li se však na území detailněji, zjistíme, že v plochách mimo lesní zeleň je
zemědělsky obhospodařovaných 85% území tvořené scelenými lány polí, na kterých je
pěstována převážně kukuřice a řepka olejná. Stupeň ekologické stability těchto pozemků
dosahuje hodnoty 1 – velmi malý význam, tudíž druhý nejhojněji se vyskytující údaj v celém
území. [2] Není tedy možné hodnotit území jako středně ekologicky významné a dále se
dílčím plochám v extravilánu nevěnovat. Výsledky rovnice RUSLE (průměrné roční ztráty
půdy), jsou zobrazeny obrázku 1 vlevo. Přípustná průměrná roční ztráta půdy se odvíjí od
hloubky půdy, která byla určena podle poslední číslice pětimístného kódu BPEJ a až na jeden
pozemek, který se nachází jižně pod komunikací I/11 (Apríp = 4 t/ha/rok) se v území vyskytují
vesměs půdy hluboké, jejichž Apríp = 10 t/ha/rok. [6]
Hodnota přípustné průměrné roční ztráty půdy (Apríp = 10 t/ha/rok) byla v území
překročena na zhruba 21% zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a je reálně ohrožována
různě silnou rýhovou erozí (viz odstíny hnědé a červené na obrázku 1 vlevo).
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Obr. 1 Hodnota průměrné roční ztráty půd (A faktor vlevo) a překročení přípustné délky svahu (ld vpravo)

Na základě přepočtu podle vztahů II. a III. jsem zjistila přípustnou délku pozemku pro
jednotlivé zemědělské bloky. Hodnoty překročení přípustných délek o metry jsou uvedeny
vpravo na obrázku č. 1 výše. Vzhledem k mírnosti svahů v severní části území, jsou zjištěné
hodnoty překvapivě vysoké. Nejextrémnější je situace u pozemků, které byly v roce 2006
rozděleny nově vybudovaným biokoridorem, který částečně převzal protierozní funkci. Přesto
pozemek, který se nachází západně od biokoridoru má přípustnou délku svahu rovnu 167 m,
reálná délka svahu však činí 560 m (tzn. překročení o 393m). Zcela nevhodné využití půdy
pro zemědělské účely je jasně patrné na pozemcích ležících jižně od rychlostní komunikace.
Zde dosahuje průměrná roční ztráta půdy více než 30 t/ha/rok (přesně 41 t/ha/rok) a mělo by
dojít k trvalému zatravnění, případně zalesnění svažitých pozemků.
Z výsledků RUSLE vychází, že nejméně konfliktní z hlediska eroze jsou pozemky
přiléhající k řece Opavě tekoucí podél severní hranice území. Zde je však nutné upozornit na
slabiny rovnice RUSLE, v jejímž výpočtu zcela absentuje zahrnutí srážkoodtokových
charakteristik. Ty jsou zastupovány především silně generalizovanou a prostorově málo
variabilní hodnotou R faktoru. Výsledky zpracování může ovlivnit také přesnost vstupních
dat, především digitálního modelu terénu, který byl generován v prostředí ArcInfo na základě
3D výškopisu dat ZABAGED.
Na základě délky a sklonu svahu jednotlivých pozemků byly stanoveny limity pro
určité druhy plodin. Na obrázku 2 jsou červenou barvou zobrazeny pozemky s nejvyššími
hodnotami eroze půdy, kde je vhodné pěstování pouze plodin s protierozní funkcí (malá
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hodnota C-faktoru). [6] Promítneme-li si však do mapy linie aktivních záplavových zón,
logicky odvodíme, že i v místech kde nejsou stanoveny žádné limity pro osevní postupy, není
vhodné pěstovat širkořádkové druhy plodin. V místech, která bývají dlouhodobě podmáčena,
se doporučuje zatravnění a především respektování minimálně 8 metrů širokého břehového
porostu, který v současné době téměř zcela absentuje. [8]

Obr 2 Limitní hodnoty pro plodiny podle sklonu a délky svahu

Závěr
Příkladová studie, provedená na katastrálním území Mokré Lazce poukazuje na jeden
z řady problémů, se kterými se potýká plánování krajiny v České republice. Přestože
legislativní rámec ČR poskytuje řadu nástrojů a opatření na ochranu, management, ale také
plánování krajiny, praxe je mnohdy odlišná. Nejedná se snad o nechuť či záměrnou sabotáž
některých postupů. V případě ÚAPo jde především o neznalost environmentální či chceme-li
krajinnoekologické problematiky. Ačkoli ÚAPo prošly první aktualizací a za 3 roky bylo
možné zaregistrovat řadu chyb ve zpracování PRURÚ, přesto se nedostatky stále dokola
opakují. Nepřijde-li jasné metodické doporučení od Ministerstva pro místní rozvoj, opakovat
se také budou.
V rámci tohoto článku jsem vybrala jen střípek z celé mozaiky neřešených problémů.
Článek jsem začala pouhým konstatováním generalizace stupně ekologické stability, který
jako mírně stabilní nedokázal reflektovat aktuální problémy území. Pomocí výpočtu erozního
ohrožení území, jež není součástí povinně vyhodnocovaných dat, jsem poukázala na místy
výrazné procesy degradace orné půdy. Významná eroze byla prokázána především na příkrých

1456

ENVIRONMENTALISTIKA

svazích v jižní části území. Na těchto plochách jsem doporučila trvalé zatravnění, případně
zalesnění. Pro ostatní pozemky byly navrženy limity pro osevní postupy. Článek jasně
dokazuje, že není možné do budoucna v rámci územně plánovací činnosti ignorovat
problematiku vyhodnocování erozní zátěže a eroze by se měla stát jedním ze základních prvků
zařazených ve Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
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Abstrakt
Vnímanie systémov osídlenia ako komplexných systémov, ktoré sa správajú chaoticky a sú
charakterizované paradoxným správaním predstavuje výzvu vedeckého skúmania. V tomto článku sme sa
pokúsili o nájdenie korelácie medzi faktormi atraktivity pre rozvoj týchto systémov a ich skutočným rozvojom.
Na základe analýzy sme boli schopní potvrdiť merateľné koeficienty korelácie pri dlhších časových horizontoch,
avšak nie pri kratšom časovom úseku. Našimi zisteniami sme teda boli schopní potvrdiť základný paradox
komplexných systémov známy zo všeobecnej systémovej teórie a teórie chaosu, kedy sa systémy správajú
nepredvídateľne, avšak predvídateľne zároveň.

Kľúčové slová: systém osídlenia; faktor atraktivity; Bratislava; komplexný urbánny systém

Úvod a formulácia cieľa
Rozvoj systémov osídlenia zahŕňa komplexnú problematiku, ktorej pochopenie
predstavuje výzvu pre súčasnú vedu. Z hľadiska environmentálnych vied predstavuje takéto
pretváranie krajiny ľudskými aktivitami predovšetkým negatívny zásah, nakoľko znižuje
biodiverzitu, stabilitu územia, a potláča prirodzené funkcie ekosystémov, pôdy a všeobecne
pôsobí degradačne. Samozrejme rozvoj systémov osídlenia je nevyhnutný pre kvantitatívny
a kvalitatívny rozvoj ľudskej spoločnosti, treba však dbať o udržanie vyváženého vývoja,
ktorý nenávratne neohrozí stabilitu a funkcie prírodného prostredia.
Aj z tohto dôvodu je dôležité poznať vývoj sídiel a ich spádových oblastí. Preto sme si
stanovili za cieľ tohto výskumu identifikovať základné zmeny krajinnej štruktúry v katastroch
obcí vo funkčnom urbánnom území Bratislavy a analyzovať ich koreláciu s potenciálom pre
rozvoj v týchto obciach.
Podľa [1] je priestor (krajina) v okolí miest nositeľom reálnych alebo potenciálnych
aktivít a kvalít, na ktoré sa môže zamerať urbánny rozvoj. Pri atraktivite vplývajúcej na rozvoj
sídelnej štruktúry, musíme brat do úvahy aj relatívnu významnosť aktivity, resp. súboru
aktivít, ktoré sa v danom území objavujú. Významnosť niektorých faktorov je však do
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výraznej miery ovplyvnená hodnotovým systémom spoločnosti v danom čase. Navyše faktory
atraktivity predstavujú nesmierne komplexný súbor

rôznorodých podmienok prostredia,

spoločnosti, ekonomických a legislatívnych charakteristík. [2] Všetky tieto faktory spolu
vzájomne súvisia, navzájom sa ovplyvňujú, pričom sa prejavuje ich synergia. Poznanie týchto
atraktorov a inhibítorov rozvoja systémov osídlenia, predstavuje základnú bázu pre ďalšie
možnosti modelovania a celkovo predikovania budúceho smerovania vývoja.

Materiál a metódy
Prvým krokom metodického postupu bolo vymedzenie záujmového územia. Vybrali
sme územie v spádovej zóne mesta Bratislava vrátane okrajových mestských častí. Za
záujmové územie sme považovali katastrálne územia nachádzajúce sa v druhom a treťom
mestskom okruhu. Tieto okruhy sme vytvorili tak, že za nultý okruh sme považovali
katastrálne územie v centre mesta, t.j. mestská časť Staré Mesto. Prvý okruh následne tvorili
mestské časti majúce hranicu s nultým okruhom. Druhý okruh tvorili katastrálne územia
majúce hranicu s prvým okruhom, atď. Hranice záujmového územia rovnako ako jeho
vnútorné členenie je tvorené hranicami na základe členenia územia na úrovni NUTS V.
Mestské časti nachádzajúce sa v strede Bratislavy (nultý a prvý okruh) sme nebrali do úvahy
z dôvodu ich relatívneho vývojového ustálenia a výrazne mestského charakteru odlišného od
vzdialenejších katastrálnych území.
Pre každé vybrané katastrálne územie sme následne vypočítali koeficient atraktivity.
Koeficient atraktivity územia pre rozvoj osídlenia (Ax) sme rátali ako priemer troch
koeficientov (vzorec I.).
Ax = (Fdx + Fcx + Fvx) / 3

[I.]

1. Koeficient dostupnosti (Fd)
2. Koeficient ceny stavebných pozemkov (Fc)
3. Koeficient vybavenosti (Fv)

Dostupnosť zohráva pri funkčnom členení územia dôležitú úlohu [1]. Koeficient
dostupnosti sme zisťovali na základe času potrebného na cestu automobilom z centra
jednotlivých obcí do centra Bratislavy (Hlavné námestie). Tento časový údaj sme zisťovali
pomocou on-line aplikácie Google Maps Directions, ktorá je schopná vypočítať približný čas
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jazdy automobilom s presnosťou na minúty. Údaje o cene stavebných pozemkov sme
získavali z [3] a doplnili vlastným zisťovaním. Pre koeficient vybavenosti sme určili 16
rôznych služieb na základe údajov zo štatistického úradu [4] pričom išlo predovšetkým
o prítomnosť ambulancií lekárov, predajní, bánk, rozvodov kanalizácie, plynu, vodovodu,
základných a materských škôl. Hodnoty jednotlivých faktorov boli následne prerátané na
percentuálne hodnoty a spriemerované do komplexného koeficientu atraktivity územia pre
rozvoj osídlenia.
Za účelom identifikácie skutočného rozvoja a rastu mestských prvkov krajiny sme
zrealizovali mapovanie krajinnej pokrývky v prostredí GIS. Zmeny v záujmovom území sme
identifikovali na podklade leteckých snímok v mierke 1:10 000 v časovom horizonte rokov
2002 až 2011.

Výsledky a diskusia
Hodnoty jednotlivých koeficientov sú zobrazené na Obr. 1, 2 a 3. Koeficient
dostupnosti má jednoznačný koncentrický charakter. V skutočnosti sa časy dojazdu do centra
Bratislavy môžu líšiť z dôvodu rôznej priepustnosti jednotlivých cestných ťahov. Tento fakt
sme však zanedbali z dôvodu vysokej náročnosti zisťovania skutočného priemerného času
jazdy. Obr. 2 graficky prezentuje priemerné ceny stavebných pozemkov v jednotlivých
katastroch. Do určitej miery môžeme tiež pozorovať zvyšujúcu sa cenu pozemkov
s klesajúcou vzdialenosťou do mestského centra. Výnimku tvorí územie Borinky a Devínskej
Novej Vsi, kde sú priemerné ceny pozemkov nižšie v porovnaní s okolitými katastrami. Pri
hodnotách vybavenosti obcí (Obr. 3) je už náročnejšie nájsť vzor rozloženia hodnôt. Vo
všeobecnosti sa dá povedať, že najvybavenejšie katastrálne územia sa nachádzajú v troch
rozvojových koridoroch: smer Devínska Nová Ves, smer Pezinok a smer Dunajská Lužná.
Maximálnymi hodnotami vybavenosti disponuje aj mesto Stupava.
Spriemerovaním predchádzajúcich troch koeficientov vznikol celkový koeficient
atraktivity územia (Obr. 4). Najvyššie koeficienty vyjadrujúce najvyšší potenciál pre rozvoj
boli zistené v obciach Dunajská Lužná, Malinovo a Devínska Nová Ves. Naopak najnižšie
koeficienty sme zistili v Jarovciach, Devíne, Borinke, Marianke a Zálesí.
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Obr. 1 Dostupnosť automobilom do centra Bratislavy

Obr. 2 Priemerná cena stavebných pozemkov
v jednotlivých katastrálnych územiach

Obr. 3 Vybavenosť obcí službami

Obr. 4 Celkový koeficient atraktivity územia

Zistené hodnoty koeficientov však predstavujú iba teoretický potenciál rozvoja
jednotlivých katastrálnych území. Zaujímala nás preto najmä korelácia jednotlivých faktorov
atraktivity s reálnym vývojom. Za vývoj sme považovali zmenu krajinnej pokrývky z iných
(prírodné, poľnohospodárske, ...) na urbánny typ. Za urbánny typ krajinnej pokrývky sme
považovali najmä: umelé povrchy, stavby, významné dopravné koridory a zariadenia,
rekreačné areály a plochy mestskej zelene.
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Mieru korelácie medzi dvoma sériami číselných údajov je možné vyjadriť pomocou
Pearsonovho korelačného koeficientu, ktorého hodnota sa môže pohybovať v rozmedzí -1
až 1. Výsledky sú prezentované v Tab. 1. Vypočítali sme hodnoty korelačných koeficientov
medzi jednotlivými faktormi atraktivity územia k zmene (resp. nárastu) urbánnych prvkov a
k celkovému podielu urbánnych prvkov krajinnej štruktúry v katastrálnom území. Prekvapilo
nás, že medzi atraktivitou územia a skutočnou zmenou za obdobie 2002-2011 neexistuje
žiadna korelácia. Zdá sa teda, že nami vybrané a prezentované faktory atraktivity územia
priamo nevplývajú na reálny vývoj. Rovnako prekvapujúce boli vysoké hodnoty korelácie
medzi faktormi atraktivity a podielom urbánnych prvkov v katastri. Hodnoty korelácie
dostupnosti a vybavenosti dosiahli kladné korelácie 0,61 a 0,43 a hodnota korelácie ceny
pozemkov dosiahla zápornú hodnotu -0,6. Znamená to teda, že so zvyšujúcim sa podielom
urbánnych prvkov v katastri sa zlepšuje dostupnosť do centra mesta, rovnako tiež rastie
vybavenosť, zároveň ale rastie cena pozemkov.

Tab. 1 Hodnoty korelácie medzi vybranými faktormi atraktivity územia a charakteristikami krajinnej štruktúry
v katastrálnych územiach

Podiel urbánnych
prvkov v katastri
Zmena urbánnych
prvkov

Dostupnosť

Cena pozemkov

Vybavenosť

Celkový koeficient

0,60828116

-0,59561

0,427743

0,1691044

-0,074802512

0,037341

-0,11791

-0,1068905

Z týchto zistení dokážeme pri správnej interpretácií zadefinovať pravidlo správania sa
funkčného systému osídlenia, ktoré nám potvrdzuje teórie o chaotickom správaní sa
komplexných systémov, akým mesto nepochybne je. Môžeme tvrdiť, že zmena v rozlohe
urbánnych prvkov v rokoch 2002-2011 predstavuje z hľadiska histórie systému osídlenia
vyjadrenie zmeny v krátkom časovom intervale. Naopak podiel urbánnych prvkov
v katastrálnom území dokumentujú mieru celkovej urbanizácie daného územia za celé
obdobie vývoja osídlenia. Na základe tohto tvrdenia môžeme sformulovať tvrdenie, že nami
definované faktory atraktivity územia v skutočnosti vplývajú na vývoj osídlenia, avšak ich
účinok je možno popísať len na dlhšom časovom horizonte vývoja. Pri skúmaní kratších
časových intervalov dochádza k vývojovým bifurkáciám a synergickým efektom, ktoré nám
v realite zabraňujú predpovedať vývoj na základe hodnoty týchto faktorov.
Toto zistenie predstavuje výzvu pre praktické uplatnenie prognózovania vývoja
systémov osídlenia. Na základe našich poznatkov síce dokážeme zadefinovať prevládajúce
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smerovanie vývoja v generalizovanej miere alebo v dlhšom časovom horizonte, avšak
možnosti na priestorovo presné, resp. časovo aktuálne predpovede sú značne limitované.

Záver
Vlastným výskumom sme dokázali overiť základné princípy fungovania komplexných
systémov, medzi ktoré systémy osídlenia nesporne spadajú. Prejavil sa tak jeden z paradoxov
komplexných systémov, kedy sa správajú nepredvídateľne, avšak predvídateľne zároveň. Toto
sme boli schopní potvrdiť na základe zistenia korelačných koeficientov s využitím hodnôt
charakterizujúcich krátkodobý a následne dlhodobý vývoj. Ďalšie poodhalenie fungovania
urbánnych systémov ako celku, a taktiež aj možnosti ich modelovania a predpovedania
predstavujú výzvu, za ktorou v súčasnosti kráčajú odborníci z mnohých vedeckých odborov.
Preskúmanie fungovania miest ako komplexných systémov, v ktorých žije viac ako polovica
obyvateľov Zeme, bude dôležitým krokom k pochopeniu nášho životného prostredia
a dopomôže nám k jeho lepšej ochrane, starostlivosti a zosúladeniu potrieb spoločnosti
a životného prostredia.
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Abstrakt
Práca sa zaoberá sledovaním procesu biovolatilizácie a bioakumulácie As(III), As(V), Se(IV), Se(VI),
Sb(III), Sb(V), Te(IV), Te(VI), Hg(II), Tl(I), Bi(III) s použitím mikroskopickej vláknitej huby Scopulariopsis
brevicaulis za laboratórnych podmienok. Experimenty prebiehali po dobu 30 dní v experimentálnom roztoku
živného média, obohatenom o príslušný prvok, v ktorom bola huba kultivovaná. Najväčšiu afinitu k biomase mal
Bi(III); jeho bioakumulácia bola až 87 %, teda 2,23 mg Bi(III). Najväčšie percento volatilizácie mala Hg(II) (50
%, t.j. 1,07 mg Hg (II)). Celkové odstránené množstvo po 30-dňovej kultivácii huby Scopulariopsis brevicaulis
bolo najvyššie v prípade Hg(II) (95 % pri počiatočnom množstve 0,214 mg Hg(II)) a v prípade Bi(III) (89,8 %
pri počiatočnom množstve 2,54 mg Bi(III)).

Kľúčové slová: bioakumulácia; biovolatilizácia; mikroskopické huby; Scopulariopsis brevicaulis

Úvod
Biologické odstraňovanie znečisťujúcich látok z prostredia je v súčasnosti dôležitou
témou mnohých výskumov, snahou je riešiť problémy so znečistením efektívne, ekonomicky
výhodne a v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Medzi biologické spôsoby
odstraňovania znečisťujúcich látok patria aj biovolatilizácia a bioakumulácia. Pri procese
biovolatilizácie dochádza k transformácii anorganických zlúčenín kovov a polokovov na
organické prchavé formy za účasti niektorých druhov mikroorganizmov. Následne dochádza k
uvoľneniu prchavej látky do prostredia. Pri bioakumulácii sa príslušná látka dostáva do vnútra
živých buniek, kde sa viaže a uskladňuje v rôznych štruktúrach, prípadne premieňa na iné
formy [1, 2, 3]. V tejto práci bol použitý druh mikroskopickej vláknitej huby Scopulariopsis
brevicaulis. Cieľom bolo kvantifikovať schopnosť bioakumulácie a biovolatilizácie arzénu,
antimónu, selénu, telúru, tália, ortuti a bizmutu druhom S. brevicaulis.
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Materiál a metódy
Príprava biomasy
V experimentoch bol použitý druh Scopulariopsis brevicaulis, kultivovaný na šikmom
agare (Sabouraudov agar). Druh je deponovaný v zbierke mikroskopických húb v Českých
Budějoviciach (ČR) pod číslom 1524.
Roztoky chemických prvkov
Sledovala sa schopnosť biovolatilizácie a bioakumulácie 7 rôznych prvkov, niektorých
v rôznom oxidačnom stupni. Roztoky prvkov boli pripravené z ich solí, oxidov, prípadne
hydrátovaných solí rozpustením v destilovanej vode. V prípade potreby bolo upravované pH
na neutrálne alebo slabo zásadité (max 9), zásobné roztoky boli pripravené o koncentrácii 500
a 50 mg.l-1 príslušného prvku. Boli použité nasledovné chemické zlúčeniny: As2IIIO3, As2VO5,
Na2SeVIO4, Na2SeIVO3*5H2O, K2(SbO)2C8H4O10(Tart)*3H2O, KSbV(OH)6, TeIVO2, H6TeVIO6,
HgIICl2, TlICl a BiIII(NO3)3*5H2O.
Biovolatilizácia a bioakumulácia
Na študovanie procesov biovolatilizácie a bioakumulácie rôznych prvkov sa použili
100 ml Erlenmeyerove banky, do ktorých sa pridalo 40 ml Sabouraudovho tekutého živného
média, 5 ml roztoku skúmaného prvku a 5 ml suspenzie spór. Sabouraudovo tekuté živné
médium bolo pred použitím autoklávované pri teplote 121 °C po dobu 20 min a ochladené na
laboratórnu teplotu. Suspenzia spór sa získala zo skúmaviek so šikmým agarom so 14 dní
starými kultúrami Scopulariopsis brevicaulis. Proces biovolatilizácie a bioakumulácie
prebiehal 30 dní, za laboratórnej teploty na tmavom mieste. Biomasa S. brevicaulis bola po
prebehnutí procesov oddelená od roztoku filtráciou. Roztok bol kvantitatívne prenesený do
100 ml odmerných baniek a následne analyzovaný metódou optickej emisnej spektrometrie
s indukčne viazanou plazmou (ICP OES), v prípade Hg(II) metódou atómovej absorpčnej
spektrometrie s technikou studených pár (CV AAS). Biomasa bola vysušená pri 40 °C na
konštantnú hmotnosť, následne rozložená v autoklávoch pri 160 °C počas 4 hodín s
prídavkom 5 ml 65 % HNO3. Vzniknutý roztok bol analyzovaný metódou ICP OES, v prípade
Hg(II) metódou CV AAS. Všetky experimenty sa previedli v troch paralelných opakovaniach.
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Výsledky a diskusia
V tab. 1 sú výsledné množstvá skúmaných prvkov po prebehnutí experimentu
biovolatilizácie a bioakumulácie. Biovolatilizované množstvo prvku bolo vypočítané ako
rozdiel medzi počiatočným množstvom prvku v roztoku a množstvom prvku v biomase
a v roztoku po bioakumulácii a biovolatilizácii.
Tab. 1. Biovolatilizácia a bioakumulácia rôznych prvkov druhom Scopulariopsis brevicaulis po 30 dňoch
kultivácie. Hodnoty sú priemerom troch paralelných opakovaní.
množstvo
počiatočné v roztoku
množstvo
po
v roztoku ukončení
(mg)
procesov
(mg)
As(III)

As(V)

Se(IV)

Se(VI)

Te(IV)

Te(VI)

Sb(III)

Sb(V)

Hg(II)

Tl(I)

Bi(III)

bioakumulované
množstvo
(mg)

bioakumulované
množstvo
(%)

biovolatilizované
množstvo
(mg)

biovolatilizované
množstvo
(%)

celkové
odstránené
množstvo
(%)

0,251

0,23±0,01

0,003±0,00

1,20

0,018

7,20

8,40

2,51

2,17±0,17

0,256±0,006

10,20

0,084

3,40

13,60

0,194

0,17±0,00

0,008±0,00

4,10

0,016

8,30

12,40

1,94

1,70±0,16

0,045±0,001

2,30

0,195

10,10

12,40

0,329

0,04±0,01

0,217±0,003

65,90

0,072

21,90

87,80

3,29

1,52±0,01

0,240±0,072

7,30

1,53

46,50

53,80

0,127

0,11±0,02

0,012±0,00

9,40

0,005

3,90

13,30

2,75

2,61±0,01

0,041±0,002

1,50

0,099

3,60

5,10

0,233

0,03±0,01

0,195±0,031

83,70

0,008

3,40

87,10

2,33

1,21±0,04

1,048±0,007

45,00

0,072

3,10

48,10

0,219

0,2±0,01

0,016±0,00

7,30

0,003

1,40

8,70

2,19

1,74±0,10

0,538±0,004

24,60

0,005

0,25

24,85

0,256

0,19±0,03

0,052±0,017

20,30

0,014

5,50

25,80

2,56

2,35±0,04

0,087±0,041

3,40

0,123

4,80

8,20

0,28

0,21±0,02

0,028±0,007

10,00

0,042

15,00

25,00

2,8

2,20±0,18

0,297±0,051

10,60

0,303

10,80

21,40

0,214

0,01±0,00

0,158±0,007

73,80

0,046

21,50

95,30

2,14

0,22±0,01

0,848±0,006

39,60

1,072

50,10

89,70

0,238

0,16±0,05

0,005±0,001

2,10

0,073

30,70

32,80

2,38

2,00±0,07

0,114±0,003

4,80

0,266

11,20

16,00

0,254

0,09±0,01

0,139±0,016

54,70

0,025

9,80

64,50

2,54

0,26±0,03

2,233±0,035

87,90

0,047

1,90

89,80
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Pri všetkých prvkoch boli pripravené experimentálne roztoky pre dve rôzne počiatočné
koncentrácie, čo umožnilo pri bioakumulácii približne sledovať kapacitu biomasy a mieru
tolerancie huby voči toxicite sledovaného prvku. Arzén, antimón, selén a telúr boli použité
v dvoch oxidačných stupňoch, ktoré môžu mať vplyv na ich bioprístupnosť a toxicitu.
Pri bioakumulácii bolo sledované množstvo analytu viazaného do biomasy. Vysoké
percento bioakumulácie bolo pozorované pri Bi(III), Hg(II), Te(IV) a Se(IV). Pri Bi(III) bolo
množstvo naviazaného analytu na biomase S. brevicaulis až 87 % z počiatočného množstva
2,54 mg, teda až 2,33 mg Bi(III). Schopnosť bioakumulácie ortuti, telúru, či selénu potvrdili
aj iní autori [1, 2, 3]. Bioakumulácia Hg na fungálnu biomasu sa sledovala napr. pre druh
Phanerochaete chrysosporium [1], kde autori zhodnotili, že huba toleruje vysoké
koncentrácie

Hg

a bioakumuluje

Hg,

bioakumulácia

však

nebola

kvantifikovaná.

Bioakumulácia ortuti bola pozorovaná aj u viacerých druhov vyšších húb, napr. Amanita
muscaria, Cenococcum geophilum, Laccaria laccata, Piloderma bicolor, Pisolithus tinctorius
[2]. Gharieb a kol. [3] sledovali bioakumuláciu a biovolatilizáciu teluričitanu (TeO3)2- hubami
Fusarium sp. a Penicillium citrinum. Fusarium sp. akumulovalo maximálne 0,6 µmol.mg-1 Te
a volatilizovalo 7,8 µmol Te, P. citrinum nedosahoval dobré výsledky ani pri bioakumulácii,
ani pri biovolatilizácii. V inej práci sa autori zamerali na bioakumuláciu a biovolatilizáciu
As(V) hubami Penicillium janthinellum, Fusarium oxysporum a Trichoderma asperellum [4].
Ako výborné akumulátory sa ukázali druhy T. asperullum a F. oxysporum, ktoré
naakumulovali až 82 % a 63 % z celkového množstva As(V) po 15 dňoch kultivácie.
Najväčšie percento biovolatilizácie mali prvky Hg(II), Se(IV), Ta(I). Po ukončení 30dňovej biovolatilizácie bolo uvoľnených až 50 % Hg(II), teda 1,07 mg Hg. Porovnanie týchto
výsledkov s odbornou literatúrou je zložité, autori sa biovolatilizáciou Hg fungálnou
biomasou zatiaľ príliš nezaoberali. Avšak sledovaná bola napr. biovolatilizácia ortuti
imobilizovanou biomasou baktérie Klebsiella pneumoniae s účinnosťou 89 % [5].
Volatilizácia selénanu a seleničitanu bola sledovaná baktériou Stenotrophomonas maltophilia,
izolovanou priamo z lokality kontaminovanej Se. Za 48 hodín S. maltophilia odstránila 81,2
% SeO42- a 99,8 % SeO32- z roztoku [6]. Volatilizáciu selénu sledovali aj Thompson-Eagle
a kol. [7] priamo in situ na troch lokalitách v Kalifornii, ich cieľom bolo izolovať organizmus,
zodpovedný za volatilizáciu selénu a určiť jeho optimálne životné podmienky. Výsledkom
hľadania bola Alternaria alternata, mikroskopická huba, nachádzajúca sa vo vode. Ďalšie
práce sa zaoberajú aj volatilizáciou tália, arzénu či telúru [8, 9, 10].
Druh S. brevicaulis bol použitý aj v iných prácach. Craig a kol. [11] a Andrewes a kol.
[12] sledovali produkciu metylových foriem antimónu zo vzoriek obsahujúcich Sb(III).
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Najčastejším produktom bol trimetylantimón, ku ktorého tvorbe dochádzalo za aeróbneho
rastu S. brevicaulis, avšak len v stopových množstvách. Podľa spomínaných autorov
dochádza k tvorbe prchavých zlúčenín antimónu prostredníctvom metabolizmu S. brevicaulis
iba v prípade jeho výskytu v trojmocnej forme, významná volatilizácia sa však nepotvrdila.

Záver
Biovolatilizácia a bioakumulácia sú bežnými javmi vyskytujúcimi sa v prírode.
Zohrávajú dôležitú úlohu pri kolobehu prvkov, významne vplývajú na ich mobilitu či
imobilitu v pôdach a tým aj na ich bioprístupnosť pre rastliny. Svoje uplatnenie však
nachádzajú aj v bioremediačných technológiách a iných odvetviach ľudskej činnosti. V našej
práci sme sledovali bioakumuláciu a biovolatilizáciu rôznych prvkov mikroskopickou
vláknitou hubou Scopulariopsis brevicaulis. Pri procese bioakumulácie sa na biomasu najviac
viazal Bi(III) (87 %, teda 2,23 mg Bi(III)). Najvyššie percento volatilizácie mala Hg(II) (50
%, teda 1,07 mg Hg(II)). Z experimentálneho roztoku bolo bioakumuláciou aj
biovolatilizáciou odstránených až 95 % Hg(II) pri počiatočnom množstve 0,214 mg Hg(II)
a 89,8 % Bi(III) pri počiatočnom množstve 2,54 mg Bi(III).
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Táto práca vznikla v rámci riešenia projektov finančne podporených grantmi Agentúry
na podporu výskumu a vývoja APVV LPP-0038-06, Vedeckej grantovej agentúry
Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied VEGA 1/0860/11, VEGA 1/1155/12
a Univerzity Komenského v Bratislave UK/198/2012.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Dhawale S.S., Lane A.C., Dhawale S.W. (1996) B. Environ. Contam. Tox., 56, p. 825

[2]

Crane S., Dighton J., Barkay T. (2010) Fungal Biol., 114, p. 873

[3]

Gharieb M. M., Kierans M., Gadd G. M. (1999) Mycol. Res., 103(3), p. 299

[4]

Su S., Zeng X., Bai L., Jiang X., Li L. (2010) Curr. Microbiol., 61(4), p. 261

[5]

Zeroual Y., Moutaouakkil A., Blaghen M. (2001) Curr. Microbiol., 43, p. 322

[6]

Dungan S. R., Yates R. S., Frankenberger W. T. (2003) Environ. Microbiol., 5(4), p.
287

1468

ENVIRONMENTALISTIKA

[7]

Thompson-Eagle E. T., Frankenberger W. T., Karlson U. (1989) Appl. Environ.
Microbiol., 55(6), p. 1406

[8]

Chasteen T. G., Bentley R. (2002) Chem. Rev., 103(1), p. 1

[9]

Čerňanský S., Kolenčík M., Ševc J., Urík M., Hiller E. (2009) Bioresource Technol,
100, p.1037

[10]

Matúš P., Čerňanský S., Urík M., Medveď J., Bujdoš M., Kramarová Z., Kališ M.,
Hagarová I., Kubová J., Ševc J., Diviš P., Brulík L. (2008) Transactions of the
University of Košice, 3, p. 97

[11]

Andrewes P., Cullen W.R., Polishchuk E. (2000) Chemosphere, 41, p. 1717

[12]

Craig P. J., Jenkins R. O., Dewick R., Miller D. P. (1999) Sci. Total Environ., 229, p.
83

1469

ENVIRONMENTALISTIKA

Stanovenie biomasy pôdnych mikroorganizmov a respiračnej aktivity
technogénneho substrátu odkaliska Slovinky
Zuzana Feketeová, Peter Hanajík
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská dolina, 84215
Bratislava, Slovensko; feketeovaz@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom práce bolo stanoviť reprezentatívne hodnoty biomasy mikroorganizmov a respiračnej aktivity
technogénneho substrátu odkaliska Slovinky, v rámci ktorého plochy boli odobraté vzorky z piatich rôznych
miest. Aktívnu pôdnu reakciu sme určili ako alkalickú až silno alkalickú. Množstvo organického uhlíka
v substráte je veľmi nízke. Hodnota biomasy mikroorganizmov sa pohybovala vo vzorkách v rozpätí od 173,90
µg C/g do 1291,46 µg C/g, v závislosti na fakte, z ktorého miesta na ploche boli vzorky odoberané. Najvyššie
hodnoty sme zistili na vzorkách odoberaných na hranici odkaliska s rastlinným porastom. Bazálna respirácia
substrátu nepresahovala hodnotu 31 µg CO₂/g substrátu, z čoho usudzujeme, že substrát je chudobný na
mikroorganizmy.

Kľúčové slová: mikrobiálna biomasa, fumigačná extrakčná metóda, SIR, odkalisko
Úvod a formulácia cieľa
Skúmaná plocha má charakter odkaliska hydraulicky deponovaných antropogénnych
kalov. Nachádza sa nad obcou Slovinky, v katastri mesta Krompachy v severovýchodnej časti
Slovenského Rudohoria. Oblasť je známa výskytom viacerých rudných žíl a niekoľko storočí
tu prebiehala intenzívna banská činnosť. Deponovaný minerálny odpad pochádza najmä
z flotácie sideritovej rudy a je tu uložený vo forme flotačnych pieskov. Substrát nie je osídlený
vegetáciou a ak, tak len minimálne, z dôvodu jeho toxicity. Plochu odkaliska ohraničujú
porasty s prevažným zastúpením druhov Betula pendula Roth, Fagus sylvatica L., Coryllus
avelana L., Larix decidua Mill. a Picea abies L. [1].
Naplavovanie na odkalisko sa ukončilo v roku 1999, odvtedy je táto plocha
nevyužívaná a doposiaľ tu neboli vykonané ani žiadne sanačné zásahy. Za hlavné
kontaminanty v substráte môžeme považovať prvky As, Cu, Pb, Ba, ktorých vysoké množstvá
sa nachádzajú prevažne vo vrchnej vrstve, do hĺbky 5m [2].
Je všeobecne známe, že chemické látky nachádzajúce sa v pôde majú vplyv na
biologickú zložku pôdy, ktorú tvoria pôdne organizmy a teda ovplyvňujú aj hodnoty
mikrobiálnej biomasy. Mikrobiálna biomasa je definovaná ako časť pôdnej organickej hmoty,
ktorá zahŕňa žijúce mikroorganizmy menšie ako 5 až 10 µm. Spravidla sa vyjadruje v mg
C.kg¯¹ zeminy alebo v µg C.g¯¹ sušiny zeminy [3].
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Na meranie mikrobiálnej biomasy v pôde sa používa niekoľko metód, pričom za
najvhodnejšie sa považujú fyziologické metódy a metódy stanovenia obsahu živín v bunke.
Medzi fyziologické metódy zaraďujeme aj fumigačnú extrakčnú metódu a metódu substrátom
indukovanej respirácie, ktoré sú založené na predpoklade, že zvýšená respirácia
mikrobiálneho spoločenstva po vnesení ľahko dostupného zdroja uhlíka je úmerná
mikrobiálnej biomase.

Materiál a metódy
Odbery vzoriek sme uskutočnili ručným kopaním, na piatich miestach v rámci plochy
odkaliska Slovinky. Prvá vzorka (A1) bola odoberaná zo stredu odkaliska maximálne do
hĺbky 10 cm od povrchu. Druhá vzorka (A2) bola odoberaná v strede odkaliska z hĺbky
20―30 cm. Tretiu vzorku (A3) sme odobrali z pravej strany odkaliska v tesnej blízkosti
brezového porastu s hojným výskytom vysokých tráv, z povrchu maximálne do hĺbky 10 cm.
Štvrtá vzorka (A4) sa odoberala taktiež z pravej strany odkaliska, z hĺbky 20―30 cm.
Posledná piata vzorka (A5) sa odoberala na pravej strane odkaliska porastenej machom, tesne
pod koreňovým systémom, do hĺbky 5 cm.
Na mieste sme stanovili pôdnu vlhkosť, pôdnym vlhkomerom. V laboratóriu sme
vykonali metódy na meranie uhlíka biomasy pôdnych mikroorganizmov a to konkrétne
chloroform - fumigačnú extrakčnú metódu (FE) a metódu substrátom indukovanej respirácie
(SIR). Stanovili sme množstvo oxidu uhličitého uvoľneného dýchaním mikroorganizmov
(CO₂ - B; CO₂ - P).
Vo vzorkách substrátu sme zmerali základné pedologické charakteristiky: ako sú,
obsah organického uhlíka Cₒₒ (oxidimetricky podľa Walkey – Black), aktívna a výmenná
pôdna reakcia (potenciometricky) [4].

Výsledky a diskusia

Technogénny substrát odkaliska Slovinky sa vyznačuje alkalickou až silno alkalickou
aktívnou pôdnou reakciou. Obsah organického uhlíka je veľmi nízky (Tab. 1).
Hodnoty mikrobiálnej biomasy sa nám metódou substrátom indukovanej respirácie
(SIR) zistiť nepodarilo nakoľko respiračný koeficient bol >1, preto sa domnievame, že táto
metóda nie je vhodná na meranie biomasy v takomto type substrátu. Vzhľadom na tento fakt
sme sa rozhodli použiť fumigačnú extrakčnú metódu.
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Hodnoty mikrobiálnej biomasy stanovené fumigačnou extrakčnou metódou sa
pohybovali v rozsahu od 173,90 µg C/g do 1291,46 µg C/g substrátu (Obr. 1). Najvyššie
hodnoty sme zistili vo vzorke A5. Táto hodnota bola 3 až 7 krát vyššia než u ostatných
vzoriek. Tento fakt je spôsobený pravdepodobne tým, že toto odberové miesto bolo
charakteristické machovým pokryvom. Vrstva machu pravdepodobne vytvorila lepšie
mikroklimatické podmienky pre život pôdnych mikroorganizmov, ktorých aktivita úzko súvisí
s vlhkosťou a teplotou pôdy a dostupnosťou organického materiálu [5]. Najnižšie hodnoty
pôdnej biomasy sme stanovili vo vzorkách A3 a A1, čo môže byť spôsobené faktom, že
v týchto vzorkách sa zistili vyššie hodnoty obsiahnutých ťažkých kovov, ktoré majú
dokázateľný inhibičný účinok na pôdnu biomasu [6].

Tab. 1 Hodnoty mikrobiálnej biomasy, respiračnej aktivity substrátu, aktívnej pôdnej reakcie a množstvo
organického uhlíka (Cmic (FE) – µg.g¯¹ pôdy; CO₂-B a CO₂-P – µg CO₂.g¯¹.24hod.).

vzorka

Cmic (FE)

Cₒₒ [%]

CO₂-B

CO₂-P

pH [H₂O]

A1

180,76

0,78

30,80

63,8

8,65

A2

247,92

0,34

25,08

68,64

9,42

A3

173,90

0,58

11,88

46,20

8,65

A4

329,37

0,68

12,32

44,00

9,07

A5

1291,46

0,62

8,36

29,92

8,60

Obr. 1 Hodnoty uhlíka mikrobiálnej biomasy (fumigačná extrakčná metóda).

Priemerná hodnota bazálnej produkcie CO₂ stúpala vo vzorkách v poradí A5, A3, A4,
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A2 a A1 (Obr. 2). Potenciálna respirácia bola najvyššia vo vzorke A2. Celkovo sú hodnoty
bazálnej produkcie veľmi nízke, nepresahujú hodnotu 31 µg na gram substrátu, preto sa dá
predpokladať, že technogénny substrát odkaliska Slovinky je pomerne chudobný na
mikroorganizmy (v netechnogénnych substrátoch ako je napr. lesná pôda sa táto hodnota
pohybuje v priemere od 90 µg C/g do 320 µg C/g [7] ). Tento fakt môžeme dať jednoznačne
do súvislosti s vysokým obsahom ťažkých kovov. Vysoké koncentrácie ťažkých kovov majú
za následok zníženie produkcie oxidu uhličitého vydychovaného mikroorganizmami, ktorá
môže v takomto prípade poklesnúť aj o 1000 mg na kilogram substrátu [8].

Obr. 2 Množstvo bazálneho a potenciálneho CO₂ uvoľneného pri dýchaní mikroorganizmov.

Záver
Na sledovanej lokalite, v sedimente odkaliska Slovinky, boli fumigačnou extrakčnou
metódou stanovené hodnoty mikrobiálnej biomasy. Hodnoty boli takmer vo všetkých
vzorkách nízke, vzhľadom na fakt, že substrát obsahuje nadlimitné množstvá ťažkých kovov a
arzénu. Stanovovanie biomasy mikroorganizmov pomocou metódy SIR sa ukázalo byť pre
tento typ substrátu nevhodné. Nízke hodnoty pôdnej respirácie naznačujú, že takto ekologicky
zaťažený substrát je chudobný na mikroorganizmy a teda, že vysoké koncentrácie ťažkých
kovov majú vplyv na výskyt a aktivitu pôdnych mikroorganizmov.
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Rozšírenie inváznych druhov rastlín v sprievodnej vegetácií toku rieky
Nitry v okrese Topoľčany
Marek Gális
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie
a environmentalistiky, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika;
marek.galis@ukf.sk
Abstrakt
Invázne druhy sa stali trvalou súčasťou nášho prostredia. Ich šírenie vo významnej miere uľahčujú
koridory (napr. cestné komunikácie, ž elezničné trate, vodné toky) spájajúce vzdialené časti krajiny. Terénnym
prieskumom 23 km úseku toku rieky Nitry v okrese Topoľčany sme zistili prítomnosť 10 inváznych druhov
rastlín. Najväčší počet stanovíšť invadovali druhy Helianthus tuberosus a Impatiens glandulifera. Z hľadiska
plošného rozšírenia druhov, dominuje výskyt v brehovej vegetácii toku, a to najmä v jeho severnej časti, ktorá
tak predstavuje silne invadované územie. Predpokladáme preto prienik nepôvodných druhov nielen do južnejších
úsekov rieky, ale aj do okolitej krajiny.

Kľúčové slová: invázne druhy rastlín; rieka Nitra; okres Topoľčany
Úvod a formulácia cieľa
Invázne druhy rastlín predstavujú vážnu hrozbu pre svetovú biodiverzitu so značnými
ekologickými,

zdravotnými

a ekonomickými

dôsledkami,

ktorých

odstraňovanie

si

v celosvetovom meradle vyžaduje značné ekonomické náklady [1, 2, 3]. Úspech šírenia
inváznych druhov v územiach, v ktorých sa doteraz nevyskytovali, vo veľkej miere závisí od
možnosti šírenia sa na veľké vzdialenosti prostredníctvom líniových koridorov (napr.
komunikácie, produktovody, rieky) [4]. Najmä vodné toky predstavujú materiálové
a energetické tepny krajiny, výrazne ovplyvňované a modifikované činnosťou človeka [5],
pričom najmä ich brehové porasty sú veľmi zraniteľné prenikaním nepôvodných druhov [6].
Príčinou je časté narúšanie poriečneho ekosystému úpravou jeho povrchu, zmenou v zložení
flóry, či zmenou v štruktúre [5]. U inváznych druhov rastlín, vodné toky zároveň zabezpečujú
transfér diaspór v smere toku. Pri záplavách dochádza k narúšaniu brehovej vegetácie a tým
sa vytvárajú nové možnosti pre kolonizáciu inváznymi druhmi a vytvárajú sa zdrojové
populácie pre šírenie do okolitej krajiny [7].
Cieľom príspevku je zhodnotiť výskyt a rozšírenie inváznych druhov rastlín
v sprievodnej vegetácií medzihrádzového priestoru rieky Nitry v rámci okresu Topoľčany.
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Materiál a metódy
Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín bolo vykonané počas vegetačného
obdobia v roku 2011 na 23 km dlhom úseku v rámci medzihrádzového priestoru toku rieky
Nitry. Skúmaný úsek rieky je vymedzený hranicou okresu Topoľčany a celkovo prechádza
cez katastrálne územia 16 obcí (Obr. 1). Pri terénnom prieskume boli identifikované lokality
výskytu a abundancia populácií inváznych druhov rastlín v území. Prítomnosť inváznych
druhov sa hodnotila v 1 km dlhých segmentoch (celkový počet = 23).

Obr. 1	
  Skúmaný úsek rieky Nitry v rámci okresu Topoľčany	
  

Mapovanie prebehlo v celej šírke medzihrádzového priestoru rieky (Obr. 2), ktorý sme
rozdelili na 3 pásma [8]: (1) kyneta a hrana brehu, (2) berma, (3) protipovodňová ochranná
hrádza.

Obr. 2 Skúmané pásma medzihrádzového priestoru rieky

Samotný profil koryta rieky Nitry je tvorený (1) kynetou a hranou brehu s výskytom
brehovej vegetácie (pás vegetácie medzi hladinou vodného toku a brehovou hranou koryta),
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(2) bermou s výskytom doprovodných porastov nadväzujúcich na brehovú vegetáciu
(spoločenstvá mezofílných lúk) a (3) vegetáciou protipovodňovej ochrannej hrádze.
Invázne

druhy

boli

klasifikované

podľa

Zoznamu

nepôvodných,

inváznych

a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska [9] a určované podľa Príručky na určovanie
vybraných inváznych druhov rastlín [10]. Nomenklatúra zistených taxónov je zjednotená
podľa práce Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska [11].
Výsledky a diskusia
Počas terénneho prieskumu rieky Nitry sme v sledovanom úseku o dĺžke 23 km
zaznamenali prítomnosť 10 inváznych druhov rastlín: dvojzub listnatý (Bidens frondosa),
ježatec laločnatý (Echinocystis lobata), pohánkovec český (Fallopia x bohemica), netýkavka
žliazkatá (Impatiens glandulifera), netýkavka malokvetá (I. parviflora), slnečnica hľúznatá
(Helianthus tuberosus), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), agát biely (Robinia
pseudoacacia), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (S. gigantea).
Z hodnotených 3 priestorov (kyneta, berma, protipovodňová hrádza) sa invázne druhy
rastlín v najväčšej miere (54%) vyskytovali v pásme kyneta a hrana brehu (Obr. 3).
Najčastejšie zaznamenanými druhmi v rámci pásma boli: Helianthus tuberosus, Echinocystis
lobata, Impatiens glandulifera a Fallopia x bohemica. V pásme berma (mezofílne lúky) sa
celkovo vyskytoval 34% podiel zaznamenaných inváznych druhov rastlín s dominanciou
druhov: Helianthus tuberosus, Robinia pseudoacacia a Fallopia x bohemica. V pásme
protipovodňová ochranná hrádza bol zaznamenaný len 12% podiel výskytu inváznych druhov
s najčastejším zastúpením druhov: Helianthus tuberosus, Negundo aceroides a Robinia
pseudoacacia.

Obr. 3 Zastúpenie inváznych druhov rastlín v pásmach medzihrádzového priestoru rieky
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Zistili sme, že najväčšia početnosť jedincov inváznych druhov je viazaná
bezprostredne na nitrofilné brehové porasty pozdĺž toku, a to najmä v prípade druhov:
Helianthus tuberosus a Echinocystis lobata. V pásme berma bola zaznamenaná nižšia
abundancia jedincov inváznych druhov ako dôsledok údržby vegetácie v úsekoch rieky
prechádzajúcich v tesnej blízkostí intravilánu mesta a obcí. Takéto pravidelne kosené lúčne
spoločenstvá sa potom javia ako relatívne odolné voči inváznym druhom [7]. Protipovodňová
hrádza predstavovala z hodnotených pásem najmenej vhodné stanovište pre výskyt neofytov.
Dominovali tu prevažne druhy Helianthus tuberosus, Negundo aceroides a Robinia
pseudoacacia. Rovnako aj v tomto prípade dochádza k pravidelnej údržbe vegetácie pásma,
zároveň so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od toku sa menia aj stanovištné podmienky a stráca
sa výraznejšia možnosť transféru diaspór v smere toku.
Plošné rozšírenie inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Nitry sa hodnotilo v 23
segmentoch, každý o dĺžke 1 km. Na základe zvoleného rozdelenia sme mohli vyhodnotiť do
akej miery je vymedzený úsek rieky invadovaný konkrétnymi inváznymi druhmi a určiť tak
ich rozšírenie pozdĺž celej dĺžky toku (Obr. 4).

Obr. 4 Priestorové rozšírenie inváznych druhov rastlín v 23 segmentoch vymedzeného úseku rieky

Na základe výsledkov uvedených v grafe je možné konštatovať, že najväčšie
zastúpenie inváznych druhov (8 až 10) bolo zaznamenané v severnej časti vymedzeného

1478

ENVIRONMENTALISTIKA

úseku toku (segmenty 1-4) nachádzajúceho sa v rámci k. ú. mesta Topoľčany. Postupne
smerom k južnejším častiam toku rieky Nitry má výskyt inváznych druhov kolísavý charakter,
pričom sa postupne zmenšuje až na 1 až 2 druhy v posledných troch segmentoch. Jediným
druhom prítomným vo všetkých segmentoch (23) bol Helianthus tuberosus, naopak najmenej
bol rozšírený druh Solidago gigantea, a to len v 5 segmentoch.
Zaznamenané invázne druhy sa vyskytovali prevažne na druhotne vzniknutých
stanovištiach ako dôsledok úpravy brehov toku a výrubu prirodzenej drevinovej skladby
územia. Takto vzniknuté stanovištia vytvárajú vhodné podmienky pre uchytenie sa druhov
v území umožňujúc exponenciálne šírenie po dosiahnutí len niekoľkých vhodných lokalít [4].
Ďalším dôležitým faktorom je aj prítomnosť sídel, ako potenciálnych zdrojov inváznych
druhov [12]. Aj nami zistené výsledky naznačujú, že práve v úsekoch rieky v oblastiach
s vyššou koncentráciou obyvateľstva bol pozorovaný vyšší počet nepôvodných druhov ako
v územiach, kde nedochádza k výraznejším antropickým zásahom.
Záver
Prítomnosť koridorov spájajúcich rozličné biotopy v krajine môže zvýšiť disperziu
inváznych druhov, ktoré by inak samé nedokázali prekonať bariéry zabraňujúce ich rozšíreniu
[13]. Vo vymedzenom úseku rieky Nitry (23 km) sme zaznamenali celkovo prítomnosť 10
inváznych druhov. V území dominuje pomerne jednoznačne druh Helianthus tuberosus,
prenikajúci postupne aj za protipovodňovú hrádzu do okolitej krajiny. Vysoký podiel (54%)
inváznych druhov viazaných na nitrofilné brehové spoločenstvá naznačuje, že breh rieky
pôsobí ako mikro-stanovište pre nepôvodné druhy a je náchylnejší k invázii, najmä v prípade
jeho narušenia. Vysoká produkcia semien, neustále prebiehajúce antropické zásahy, záplavy
a možnosť transféru diaspór pozdĺž toku, určujú silný predpoklad na disperziu už prítomných
inváznych druhov do okolia, či už do intravilánu mesta alebo okolitej krajiny.
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Tento príspevok vznikol vďaka podpore pojektu FCVV: Vplyv urbanizovaného
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Zhodnotenie kontaminácie pôd potenciálne toxickými stopovými prvkami
(PTSP) (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) v dolnej časti nivy Hrona podľa zákona č.
219/2008 Z.z., indexu geoakumulácie, antropogénneho faktora
a Tomlinsonovho indexu
Michal Hlodák
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Abstrakt
Kontaminácia pôd rôznymi PTSP môže byť geogénneho i antropogénneho pôvodu a vyskytuje sa vo
všetkých krajinách sveta. Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť kontamináciu pôd dolnej časti nivy Hrona.
V príspevku sú použité výsledky z diplomovej práce Kontaminácia pôd Hronskej nivy stopovými prvkami (As,
Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) [1]. Kontaminácia pôd bola hodnotená podľa: zákona č. 219/2008 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy, antropogénneho faktora (AF), indexu geoakumulácie (Igeo) a
Tomlinsonovho indexu – indexu záťaže zo znečistenia (PLI).

Kľúčové slová: Hronská niva; potenciálne toxické stopové prvky; hodnotenie kontaminácie pôd
Úvod a formulácia cieľa
Hodnotené pôdy (fluvizeme a čiernice) sú lokalizované na nive dolného toku rieky
Hron. Keďže rieka Hron a mnohé jej prítoky drenujú oblasti s výskytom širokého spektra
PTSP a so stáročnou banskou činnosťou (Nízke Tatry, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy
a i.), zvýšené celkové obsahy PTSP v pôdach záujmovej oblasti sú tak geogénneho, ako aj
antropogénneho pôvodu. Do skúmaných pôd sa toto znečistenie dostáva nepriamo
prostredníctvom povrchových a podzemných vôd alebo priamo prostredníctvom aplikácie
agrochemikálií, nakoľko všetky študované pôdy sú využívané ako orné pôdy.
Cieľom príspevku je zhodnotenie kontaminácie pôd záujmového územia na základe
nasledovných metód hodnotenia kontaminácie: zákon č. 219/2008 Z.z.; index geoakumulácie
(Igeo); antropogénny faktor (AF); Tomlinsonov index – index záťaže zo znečistenia (PLI).
Materiál a metódy
Zákon č. 219/2008 Z.z.

Zákon určuje limitné hodnoty PTSP v poľnohospodárskej pôde (Tab. 1) [2].

Tab. 1 Limitné hodnoty PTSP v poľnohospodárskej pôde (v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou,
Hg celkový obsah)
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Pôdny druh
piesočnatá,
hlinitopiesočnatá
piesočnatohlinitá, hlinitá
ílovito-hlinitá,
ílovitá, íl

As

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

10

0,4

30

0,15

25

100

25

0,7

60

0,5

70

150

30

1

70

0,75

115

200

Index geoakumulácie

Index geoakumulácie (Igeo) [3] bol použitý na vymedzenie stupňa kontaminácie. Je
vyjadrený nasledovným vzťahom:
[I.]

Igeo = log2(Cn/1,5xBn)

kde: Cn – obsah prvku vo vzorke, Bn – pozaďová hodnota obsahu prvku. Konštanta 1,5
kompenzuje možné odchýlky referenčných hodnôt spôsobené litogénnymi vplyvmi [4].
Na základe hodnôt indexu Müller (1979) charakterizoval 7 tried kontaminácie [5]:
0. trieda: pozaďové obsahy Igeo ≤ 0
1. trieda: nekontaminované 0 < Igeo < 1
2. trieda: nekontaminované až mierne kontaminované 1 ≤ Igeo < 2
3. trieda: mierne kontaminované 2 ≤ Igeo < 3
4. trieda: mierne až silno kontaminované 3 ≤ Igeo < 4
5. trieda: silno kontaminované 4 ≤ Igeo < 5
6. trieda: veľmi silno kontaminované Igeo ≥ 5.
Antropogénny faktor

Antropogénny faktor (AF) vyjadruje pomer obsahu prvku vo vzorke Xvz. k
pozaďovému obsahu prvku XPH:
AF = Xvz./XPH

[II.]

pričom ak AF < 1, jedná sa o prirodzené alebo pozaďové hodnoty prvku. Naopak, ak AF > 1,
tak ide o antropogénne obohatenie. Kategorizácia stupňa kontaminácie pôd (7 tried) je
založená na kategorizácii kvality sedimentov [6]:
1. trieda: prakticky nekontaminované pôdy až deficitné pôdy (AF ≤ 1)
2. trieda: nekontaminované pôdy (1 < AF ≤ 2)
3. trieda: nekontaminované až veľmi slabo kontaminované pôdy (2 < AF ≤ 3)
4. trieda: slabo kontaminované pôdy (3 < AF ≤ 4)
5. trieda: stredne kontaminované pôdy (4 < AF ≤ 5)
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6. trieda: silno kontaminované pôdy (5 < AF ≤ 10)
7. trieda: veľmi silno kontaminované pôdy (AF > 10).
Kategórie kontaminácie sú založené na násobkoch pozaďových hodnôt [7]. Za
pozaďovú hodnotu bol dosadený medián, ktorý bol vypočítaný z geochemickej databázy pre
„nekontaminované“ pôdy Slovenska [7], podobne ako pri výpočte indexu geoakumulácie.
Tomlinsonov index

Tomlinsonov index (PLI) [8] je charakterizovaný ako:
PLI = (AF1xAF2xAF3x.....xAFn)1/n

[III.]

kde: AF(1…n) – antropogénny faktor pre jednotlivé PTSP.
PLI je užitočný pre porovnanie stavu kontaminácie (viac prvkov) pre rôzne odberové
miesta [5]. Ak PLI < 1, vzorka je nekontaminovaná, pričom hodnoty PLI > 1 už indikujú
kontamináciu [9]. PLI ≥ 100 zodpovedá silnej kontaminácii PTSP a už pri hodnotách PLI >
50 je potrebný podrobný výskum [10].
Výsledky a diskusia
Zákon č. 219/2008 Z.z.

Limitné hodnoty podľa zákona č. 219/2008 Z.z. pre študované prvky sa nachádzajú
v Tab. 1. Limitná hodnota pre jednotlivé prvky závisí od pôdneho druhu a je určená iba pre
humusové (A) horizonty pôd. Na základe týchto porovnaní bola zistená nasledovná početnosť
vzoriek kontaminovaných jedným alebo viacerými študovanými prvkami: As (1 vzorka); Cu
(1 vzorka); As, Cu (2 vzorky); As, Cu, Hg (4 vzorky); As, Cd, Cu, Zn (1 vzorka); As, Cu, Hg,
Zn (2 vzorky); As, Cd, Cu, Pb, Zn (2 vzorky); As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn (2 vzorky). Spolu bolo
teda kontaminovaných 15 z 31 pôdnych vzoriek zo študovaných A-horizontov, pričom
zastúpenie pôdnych typov bolo nasledovné: 12 fluvizemí (z celkového počtu 27) a len 3
čiernice (z celkového počtu 14). Kontaminované pôdne vzorky pochádzali hlavne zo severu
študovaného územia v blízkosti rieky Hron. Uvedené výsledky poukazujú na skutočnosť, že
A-horizonty vzorkovaných pôd sú kontaminované zostupne As, Cu, Hg, Zn, Cd a Pb, najviac
teda As a najmenej Pb.
Index geoakumulácie Igeo

Ako vyplýva z Tab. 2, zastúpenie As, Cd, Cu, Hg, Pb a Zn prevláda v prvých troch
triedach (0., 1., a 2. trieda) hodnotenia kontaminácie podľa Igeo, teda jedná sa prevažne o
pozaďové obsahy až mierne obohatenie pôd jednotlivými PTSP. V 3. triede (mierna
kontaminácia) je zastúpenie pôdnych vzoriek pre jednotlivé PTSP nasledovné: As – 8
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vzoriek, Cd – 2 vzorky, Cu – 10 vzoriek, Hg – 4 vzorky, Pb – 1 vzorka. V 4. (mierna až silná
kontaminácia) a 5. triede (silná kontaminácia) je zastúpená iba Hg (4 a 3 vzorky). Zvyšné
stopové prvky nemajú zastúpenie ani v jednej z posledných 3 tried Igeo. Hodnotenie
kontaminácie podľa Igeo ukázalo, že pôdy sú prevažne nekontaminované až mierne
konaminované študovanými PTSP. Silná kontaminácia bola zistená iba pre Hg v 3 pôdnych
vzorkách. Kontaminované pôdne vzorky opäť pochádzali najmä zo severu územia v blízkosti
Hrona.
Tab. 2 Zastúpenie vzoriek v jednotlivých triedach kontaminácie pôd PTSP (Igeo)
Igeo

As

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

Igeo ≤ 0

7

26

16

14

23

20

0 < Igeo < 1

12

9

7

7

10

18

1 ≤ Igeo < 2

14

4

8

9

7

3

2 ≤ Igeo < 3

8

2

10

4

1

0

3 ≤ Igeo < 4

0

0

0

4

0

0

4 ≤ Igeo < 5

0

0

0

3

0

0

Igeo ≥ 5

0

0

0

0

0

0

Počet vzoriek

Antropogénny faktor AF

Zastúpenie pôdnych vzoriek v jednotlivých

41
41
41
41
41
41
triedach

AF je pre jednotlivé prvky

variabilné. Pre As je najpočetnejšia 6. trieda (14 vzoriek), teda silné obohatenie
(kontaminácia). Cd je najviac zastúpené v 1. triede (23 vzoriek), čo znamená, že tieto vzorky
sú prakticky nekontaminované až deficitné vzhľadom na Cd. Len 2 vzorky vykazujú silné
obohatenie Cd (6.trieda). Pre Cu sú najpočetnejšie 2. a 6. trieda (12 a 10 vzoriek), teda jedná
sa o vzorky nekontaminované a silno kontaminované Cu. Cu je zastúpená aj v 7. triede (3
vzorky), kde sa už jedná o veľmi silné obohatenie týmto prvkom. Hg je najviac zastúpená v 1.
a 7. triede – prakticky nekontaminované až deficitné vzorky alebo naopak veľmi silno
kontaminované vzorky Hg. Pre Pb sú charakteristické prvé 2 triedy (zhodne po 13 vzoriek) a
len 2 vzorky sú v 6. triede. Zn je zastúpený podobne ako Pb, najviac sú zastúpené prvé 2
triedy kontaminácie vzoriek Zn, čo môže indikovať ich spoločný pôvod (Pb-Zn mineralizácia)
- v 1. triede sa nachádza 9 vzoriek, v 2. triede 21 vzoriek. Zn nie je vôbec zastúpený v
posledných 2 triedach AF a len 2 vzorky patria do 5. triedy (stredné obohatenie Zn) (Tab. 3).
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Tab. 3 Zastúpenie vzoriek v jednotlivých triedach kontaminácie pôd PTSP (AF)
AF

As

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

AF ≤ 1

1

23

5

12

13

9

1 < AF ≤ 2

9

7

12

5

13

21

2 < AF ≤ 3

9

7

6

6

7

8

3 < AF ≤ 4

3

2

4

5

5

1

4 < AF ≤ 5

5

0

1

0

1

2

5 < AF ≤ 10

14

2

10

4

2

0

AF > 10

0

0

3

9

0

0

Počet vzoriek

41

Z uvedeného vyplýva, že veľmi silná kontaminácia pôd bola zistená len u Cu (3
vzorky) a Hg (9 vzoriek). Pôdy sú najmenej kontaminované Pb a Zn. Priestorová distribúcia
kontaminácie, ako aj zastúpenie jednotlivých pôdnych typov a pôdnych horizontov je
podobné ako pri predchádzajúcich metódach hodnotenia kontaminácie.

Tomlinsonov index (PLI) (index záťaže zo znečistenia)

PLI vyjadruje celkovú záťaž (kontamináciu) pôd PTSP. Na základe aplikácie PLI na
jednotlivé pôdne vzorky sa zistilo, že kontaminovaných je 32 vzoriek (PLI > 1) a
nekontaminovaných 9 (PLI < 1). Zistené hodnoty PLI sú oveľa menšie ako 50 (kedy sa podľa
[10] vyžaduje podrobný výskum), maximálna hodnota je 5,86. V A-horizontoch fluvizemí
hodnoty PLI kolíšu v intervale 0,58 až 5,86. V C-horizontoch fluvizemí je rozsah hodnôt PLI
0,63 až 5,12. V A-horizontoch čiernic sa nachádzajú hodnoty PLI v intervale 0,75 až 3,77. V
C-horizontoch čiernic PLI dosahuje rozpätie 0,65 až 0,83. Maximálna hodnota aj minimálna
hodnota PLI (0,58) bola zistená vo fluvizemiach. Na základe uvedených hodnôt možno
konštatovať, že študované fluvizeme sú viac zaťažené As, Cd, Cu, Hg, Pb a Zn ako študované
čiernice. Tento výsledok však môže byť ovplyvnený nižším počtom vzoriek z čiernic (14
vzoriek) ako z fluvizemí (27 vzoriek). Priestorová distribúcia PLI opäť poukazuje na vyššiu
úroveň kontaminácie pôd na severe študovaného územia pri rieke Hron.
Záver
Aplikácia všetkých štyroch metód hodnotenia kontaminácie pôd preukázala, že viac
zaťažené pôdy študovanými PTSP sa nachádzajú v severnej časti záujmového územia
v blízkosti rieky Hron, čo je pravdepodobne dôsledkom postupného úbytku PTSP v Hrone
vďaka brehovej infiltrácii riečnej vody a tiež sorpcii PTSP riečnymi sedimentami, vodnými
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rastlinami a pod., teda riečna voda sa v smere toku „čistí“, samozrejme uvedená úvaha platí
skôr pre znečistenie pochádzajúce z banských regiónov v povodí Hrona (teda severne od
študovaného územia) a neplatí pre lokálne zdroje kontaminácie v rámci skúmaného územia
pochádzajúce prevažne z poľnohospodárskej činnosti (aplikácia agrochemikálií a pod.).
Zvýšené hodnoty pH pôd v danej oblasti však vplývajú na imobilizáciu PTSP a zabraňovanie
ich vstupu do pestovaných plodín (znižovanie bioprístupnosti).
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Tvorba a zmeny obsahu humusu na ornej pôde v oblasti Jastrabskej
vrchoviny (Kremnické vrchy)
Michal Hudec
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie Tr. A. Hlinku 1,
949 74 Nitra, Slovensko; michal.hudec@ukf.sk

Abstrakt
V záujme udržať produkčný potenciál pôdy je potrebné, aby nedošlo k poklesu organickej hmoty.
Najúčinnejším spôsobom zvyšovanie pôdnej úrodnosti je používanie sekundárnych zdrojov organických
látok. Cieľom práce bolo sledovanie zmeny obsahu organickej hmoty a humusu na ornej pôde v obci
Jastrabá, ako súčasti Jastrabskej vrchoviny (Kremnické vrchy). Pôdnym typom tejto oblasti sú kambizeme.
Množstvo humusu (Hm) v pôde bolo v jarnom a jesennom období počas rokov 2009 až 2010 v intervale od
0,60 % do 7,39 %. V jesennom období 2010 bol zistený zvýšený priemerný obsah humusu v pôde (4,15 %)
v porovnaní s jesenným obdobím 2009 (3,95 %). Akumuláciu humusu v pôde pravdepodobne ovplyvnilo
periodické opakovanie prevlhčenia a vysúšania pôdy, v mesiacoch máj až september, alebo podzemné
zvyšky, ktoré tvoria koreňové vlásky odumierajúce počas vegetácie, odumretý koreňový systém ako aj
koreňové výlučky. Vo väčšine prípadov je množstvo humusu v pôde v sledovanej oblasti nad 2 %, čo
znamená, že sledovaná orná pôda v Jastrabskej vrchovine má stredný až veľmi vysoký obsah humusu.

Kľúčové slová: organická hmota; kambizem, humus; orná pôda; Jastrabská vrchovina.

Úvod a formulácia cieľa
Humifikácia je zložitý proces, ktorý zahrňuje rozličné premeny organických
zvyškov, ktoré sú podmienené aktivitou mikrobiálnej zložky pôdy [1, 2]. Výsledkom je
tvorba a akumulácia humusu v povrchovej časti pôdnej vrstvy [3]. Starostlivosť o pôdnu
organickú hmotu patrí medzi rozhodujúce úrodotvorné faktory s vplyvom na fyzikálny,
chemický, biologický a hygienický stav pôdy [4, 5]. Dôležitú úlohu pri premene
organických zvyškov v pôde majú teplotné a vlhkostné pomery. Optimálna teplota pre
činnosť pôdnych organizmov pri procese rozkladu a syntézy je od 25 0C do 30 0C [1]. Pri
teplote okolo 0 0C a nad 35 0C sa znižuje biologická aktivita, čím sú biochemické reakcie
rozkladu, mineralizácie a humifikácie obmedzené. Pôda s vysokou vlhkosťou obsahuje
menej kyslíka pre rozklad organickej hmoty, čo spôsobuje jej hromadenie [6, 7].
Optimálne množstvo pre pôdne mikroorganizmy je od 60 % do 80 % z vodnej kapacity. Na
akumuláciu humusu v pôde najlepšie vplýva periodické opakovanie prevlhčenia
a vysúšania pôdy [1]. Na obsah organického uhlíka v pôde okrem klimatických
podmienok, vplýva aj množstvo pozberových zvyškov rastlín [6]. V záujme ochrany
životného prostredia a zachovania produkčnej funkcie pôd je dôležité, aby sa
v pravidelných intervaloch sledoval obsah organickej hmoty a humusu v pôde . Dôležité je
predísť veľkým jednorazovým alebo dlhodobým poklesom v pôde.
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Cieľom práce bolo zistenie zmien humusu na ornej pôde v závislosti od hĺbky
odberu pôdnej vzorky a od ročného obdobia (jar a jeseň).

Materiál a metódy
Analyzované pôdne vzorky boli odobrané z k. ú. Jastrabá (okres Žiar nad Hronom)
(par. č. 281/2, 282/1, 703/2) z rôznych hĺbok (0,0 - 0,1 m; 0,1 - 0,2 m; 0,2 - 0,3 m; 0,3 0,6 m) formou otvorených pôdnych profilov. Pôdnym typom sledovaného územia sú
kambizeme modálne. Vzorky pôdy boli použité pri stanovení celkového organického
uhlíka (Cox), z ktorého sa vypočítalo množstvo humusu (Hm) v pôde pomocou
prepočítavacieho koeficientu 1,724. Analýzy pôdnych vzoriek boli realizované
štandardnými postupmi [8]:
•

Cox - oxidometricky metóda Ťurina.

Na štatistické vyhodnotenie obsahu humusu v závislosti od hĺbky odberu pôdnej vzorky
a od ročného obdobia bol použitý program ANOVA - dvojfaktorová analýza rozptylu v
programe Excel.
Geomorfologické členenie územia
Kremnické vrchy sú sopečným pohorím a základom ich geologickej stavby sú
lávové telesá. Nachádzajú sa v centrálnej časti Slovenska ako súčasť provincie Západné
Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti Slovenské stredohorie.
Hraničia s týmito geomorfologickými celkami: na severe sú to Veľká Fatra a Turčianska
kotlina, na západe Žiar, Hornonitrianska kotlina a Vtáčnik, na juhu Žiarska kotlina a
Štiavnické vrchy, na krátkom juhovýchodnom úseku Pliešovská kotlina a Javorie, na
východe Zvolenská kotlina a Starohorské vrchy [9, 10] (Obr. 1).

Obr. 1 Geomorfologické členenie [11]

Kremnické vrchy sa členia na päť geomorfologických podcelkov [10]:
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1. Kunešovská hornatina v severozápadnej časti,
2. Jastrabská vrchovina v juhozápadnej časti,
3. Flochovský chrbát v centrálnej časti a na severe,
4. Turovské predhorie na juhu,
5. Malachovské predhorie na východe.
Sledovaná obec Jastrabá patrí do Jastrabskej vrchoviny (425 m n. m.). Budujú ju prevažne
ryolity, ryodacity a ich pyroklastiká, menej andezity, lokálne aj bazaltoidné andezity (na
východ od Bartošovej Lehôtky) [12].

Klimatické podmienky územia
Obec Jastrabá (okres Žiar nad Hronom) ako súčasť Jastrabskej vrchoviny patrí do
teplej klimatickej oblasti. Priemerné teploty vzduchu v období sledovania procesu
humifikácie boli v rozmedzí od -2,1 oC do 21,9 oC (Tab. 1).

Tab.1 Všeobecná klimatická charakteristika územia [13]

Rok

Mesiac

Priemerná
teplota
[oC]

Úhrn
zrážok
[mm]

Priemerná snehová
pokrývka [mm]

Vlhkosť
vzduchu
[%]

Rýchlosť
vetra
[m.s-1]

2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

16,6
9,2
6,0
0,2
- 2,1
0,3
4,8
10,2
14,8
18,9
21,9
18,4
13,3

42,5
82,1
39,9
132,3
47,7
41,1
16,7
65,1
165,0
131,3
139,4
236,2
122,1

0
0
0
17
42
19
11
0
0
0
0
0
0

70,0
79,2
82,1
80,0
80,6
77,0
63,8
63,7
76,3
69,8
69,1
79,2
79,3

0,9
1,0
1,0
1,1
7,0
1,3
1,5
1,2
1,2
1,2
1,0
1,1
1,2

x

---------

10,2
-----

97,0
1358,4

----89

74,6
-----

1,6
-----

Σ

Výsledky a diskusia
Obsah organického uhlíka v sledovanom období 2009 až 2010 bol v intervale 0,75
- 4,14 %. V jarnom období 2010 bola minimálna hodnota obsahu organického uhlíka nižšia
(0,35 %) a maximálna hodnota vyššia (4,29 %) (Tab. 2). Množstvo humusu v sledovanej
oblasti v rokoch 2009 - 2010 bolo v intervale od 0,60 % (jar 2010) do 7,39 % (jar 2010)
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(Tab. 2). Priemerná hodnota humusu v jesennom období v roku 2009 bola 3,95 % a v roku
2010 bola 4,15 %. V jarnom období 2009 bolo priemerné množstvo humusu najnižšie, a to
3,04 %. Aj napriek tomu je podľa Tab. 3 obsah humusu vysoký. Zvýšený priemerný obsah
humusu v pôde sme zistili v jesennom období 2010 v porovnaní s jarným obdobím 2010.
Pravdepodobne akumuláciu humusu v pôde ovplyvnilo periodické opakovanie prevlhčenia
a vysúšania pôdy, v mesiacoch máj až september (Tab. 1), lebo vlhšia pôda obsahuje
menej kyslíka pre rozklad organickej hmoty, čo spôsobuje jej hromadenie. Zvýšený obsah
humusu v pôde je v jesennom období spôsobený podzemnými zvyškami, ktoré tvoria
koreňové vlásky odumierajúce počas vegetácie, odumretý koreňový systém, ako aj
koreňové výlučky. Priemerný nárast humusu v pôde za sledované obdobie je približne 5 %,
čo predstavuje 0,2 mg.kg-1 pôdy. Výraznejší rozdiel 36 % (1 mg.kg-1 pôdy) bol
zaznamenaný pri porovnaní priemerného obsahu humusu v jarnom a jesennom období.
Tab. 2 Množstvo organického uhlíka a humusu v pôde

Lokalita
odberu

Číslo
parcely

Hĺbka
odberu
[m]

1
1
1
1
2
2
2
2

281/2
281/2
281/2
281/2
281/2
281/2
281/2
281/2

3
3
3
3
4
4
4
4

Cox [%]
2009
jeseň

2010
jar

0,0 – 0,1
0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,6
0,0 – 0,1
0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,6

2,99
2,70
1,24
2,27
2,00
2,04
0,88
2,85

2,86
1,37
1,51
0,52
1,62
0,98
0,59
0,35

282/1
282/1
282/1
282/1

0,0 – 0,1
0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,6

3,16
2,63
3,92
3,09

703/2
703/2
703/2
703/2

0,0 – 0,1
0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,6

1,88
1,94
1,71
1,32

Hm [%]
2010
jeseň
3,04
2,80
2,62
1,85

2009
jeseň

2010
jar

2010
jeseň

2,10
1,98
1,02
0,75

5,16
4,66
2,14
3,92
3,45
3,51
1,51
4,92

4,92
2,36
2,60
0,89
2,78
1,68
1,02
0,60

5,24
4,83
4,52
3,19
3,62
3,41
1,76
1,29

3,75
4,29
3,09
1,46

4,13
3,89
3,50
2,45

5,45
4,54
6,76
5,33

6,47
7,39
5,32
2,51

7,12
6,71
6,03
4,22

2,33
1,40
0,75
1,41

2,71
2,15
1,89
1,60

3,25
3,35
2,95
2,28

4,02
2,41
1,29
2,43

4,67
3,71
3,26
2,76

Pozorovali sme vplyv dvoch faktorov na obsah humusu v pôde. Faktor A bol hĺbka
odberu pôdnej vzorky a faktor B ročné obdobie. Pri porovnaní obsahu humusu na jar 2010
a jeseň 2010 sa nám potvrdil štatisticky významný rozdiel v závislosti od hĺbky odberu
pôdnej vzorky na hladine významnosti α = 0,05 (P = 0,03). Na hladine významnosti α =
0,05 (P = 0,08) sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel obsahu humusu vzhľadom na
ročné obdobie, ale potvrdil sa na hladine významnosti α = 0,1.
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Tab. 3 Klasifikácia obsahu humusu v pôde [14]
Obsah uhlíka Cox
[%]
< 0,6
0,61 – 1,19
1,2 – 1,79
1,8 – 2,9
> 2,9

Obsah humusu Hm
[%]
<1
1,01 – 1,99
2 – 2,99
3–5
>5

Označenie
veľmi nízky
nízky
stredný
vysoký
veľmi vysoký

Záver
Sledovanie tvorby a zmien humusu v pôde je veľmi dôležité, lebo orné pôdy danej
lokality sú využívané na pestovanie rôznych plodín. Funkcia pôdy závisí nielen od obsahu,
ale aj od kvality organickej hmoty. Je známe, že organická hmota pôdy vplýva na
chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy. Okrem toho má vplyv na transformáciu
rastlinných zvyškov, ale aj mnoho iných procesov, ktoré udržiavajú jej produktivitu.
Sledovaná orná pôda v obci Jastrabá (Jastrabská vrchovina) okres Žiar nad Hronom sa
využíva predovšetkým na pestovanie plodín určených na domácu konzumáciu. Preto je
nevyhnutné túto oblasť pravidelne sledovať z dôvodu, že kultivovaná pôda je chudobnejšia
na organickú hmotu v porovnaní s neobrábanou. Sledovaná kultivovaná pôda v obci
Jastrabá sa pravidelne hnojí hospodárskymi hnojivami (maštaľným hnojom, kompostom),
aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo humusu pre pestované plodiny, a tým sa zvýšila
jej produkcia. Toto dokazujú i hodnoty pôdnej organickej hmoty a humusu v sledovaných
orných pôdach.
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Hodnotenie efektívnosti prenosu výsledkov z posudzovania vplyvov činností
na životné prostredie do procesu územného konania
(na príkladoch z MČ Bratislava – Ružinov)
Petra Ivaneková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
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Abstrakt
V posledných rokoch je vo vedeckej a odbornej literatúre venovaná značná pozornosť prenosu
výsledkov z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie do procesu územného plánovania. Proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie bol do slovenskej legislatívy transponovaný v roku 1994 zákonom
č. 127/1994 Z. z. Plná harmonizácia s právom Európskej únie platným v tejto oblasti sa dosiahla prijatím zákona
č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho neskoršími novelami. Problematiku územného plánovania
a stavebného poriadku upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto práce je
zhodnotiť efektívnosť prenosu výsledkov zo záverečného stanoviska procesu posudzovania vplyvov činností na
životné prostredie do procesu územného konania, ktorého záverečným krokom je stavebné povolenie. Ako
modelové územie som si pre svoju prácu vybrala mestskú časť Bratislava – Ružinov, na ktorého území som
skúmala 7 predmetných činností.

Kľúčové slová: Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, územné plánovanie, stavebné
povolenie, efektívnosť, prenos informácií

Úvod a formulácia cieľa
Pri vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sme boli povinní prijať mnohé
legislatívne zmeny. Jednou z nich bolo aj prijatie nového zákona v oblasti ochrany životného
prostredia na základe smernice č. 85/337/ES z 27. júna 1985 v znení neskorších predpisov,
smernice č. 2003/35/ES zo dňa 26. mája 2003 a smernice č. 2001/42/ES zo dňa 27. 6. 2001.
Pôvodný zákon č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov nahradil v roku 2006 rovnomenný zákon č. 24/2006 Z. z. Týmto
zákonom z roku 2006 s jeho neskoršími novelami sa dosiahla plná harmonizácia s právom
Európskej únie v oblasti posudzovania vplyvov činností a strategických dokumentov na
životné prostredie. Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie je mimoriadne
pozorne sledovaná zo strany zainteresovanej verejnosti ako aj zo strany miestnych komunít
najmä v chránených územiach, ale aj v mestách.
Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je komplexný odborný a verejný
proces a vystupuje v ňom mnoho zainteresovaných subjektov od navrhovateľa, cez orgány
štátnej správy, obce až po verejnosť, ktorá má právo doňho vstupovať na základe zákonom
garantovaných práv (právo na informácie, právo na podávanie pripomienok, právo byť

1493

ENVIRONMENTALISTIKA

účastníkom povolení činností atď.). Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa
končí vypracovaním záverečného stanoviska v prípade povinného hodnotenia, ktoré má
odporúčací charakter. Podmienky a odporúčania zo záverečného stanoviska sa potom
prenášajú do procesov územného plánovania a územného konania. Základným prameňom
právnej úpravy týchto procesov je zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) a jeho vykonávacie predpisy.
Cieľom mojej práce je analyzovať a zhodnotiť na základe 7 vybraných posudzovaných
činností z miestnej časti Bratislava – Ružinov, do akej miery a s akým stupňom efektívnosti
prebieha prenos informácií zo záverečného stanoviska v rámci procesu posudzovania vplyvov
činností na životné prostredie (ďalej len „EIA“) do procesu územného konania [1, 2, 3, 4].

Materiál a metódy
Na Slovensku zatiaľ absentujú práce, ktoré by sa komplexnejšie venovali posúdeniu
efektívnosti prepojenia stavebného zákona a zákona č. 24/2006 Z. z.. V tejto súvislosti je
dôležité aj správne zadefinovanie kritérií, podľa ktorých sa posudzuje samotný stupeň
efektívnosti. Preto som na zhodnotenie efektívnosti venovala pozornosť zahraničným
článkom a publikáciám, ktorá sa venujú tejto téme [5,6].
Pri oboznámení sa s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie som
pracovala s pôvodným zákonom (č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie) a aktuálne platným zákonom (č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov). Taktiež som analyzovala zákon č. 50/1976 Z. z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Pri praktickom
hodnotení efektívnosti procesu prenosu záverov a odporúčaní z procesu posudzovania
vplyvov činností na životné prostredie do stavebného povolenia som použila najmä
pripomienky, teda písomné zaujatie stanoviska ku správe o hodnotení účastníkov procesu
a odporúčania uvedené v záverečnom stanovisku. Ďalej som využívala stavebné povolenia
vypracované na hlavný objekt pre 7 vybraných činností a porovnávala ich s územným plánom
mesta a zón.
Na zhodnotenie efektívnosti prenosu informácií medzi procesom EIA a stavebným
zákonom bola použitá komparatívna metóda. Išlo teda o porovnávanie jednotlivých
pripomienok a odporúčaní a kvantitatívne zhodnotenie, na základe toho, aké percento
podmienok sa prenieslo zo záverečného stanoviska EIA do stavebného povolenia [7, 8, 9,
10]. Okrem tohto základného kvantitatívneho zhodnotenie a porovnania som prihliadala aj na
závažnosť pripomienok a odporúčaní. Teda, v komparatívnej analýze som zohľadnila aj
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kvalitatívnej hľadisko.

Výsledky a diskusia
V úvodnej časti môjho výskumu som analyzovala všetky činnosti, ktorých sa EIA
uskutočnilo na území Bratislavskej mestskej časti Ružinov od roku 1994 do konca roku 2011.
Ako zdroj informácií mi slúžila webová stránka www.enviroportal.sk, na ktorej je umiestnený
informačný systém z procesu EIA. Týchto činností bolo spolu 226.
V grafe č. 1 je zobrazený vývoj procesu EIA v mestskej časti Ružinov za obdobie
rokov 1994 až 2011 [11].

Obr. 1 Počet posúdených činností [11].

Obdobie účinnosti zákona č. 127/1994 Z. z. som pre lepšiu intepretáciu rozdelila na 2
časti – pôvodný zákon č. 127/1994 Z.z. a novelizovaný zákon č. 127/1994 Z. z. v znení
novely zákona č. 391/2000 Z. z. Činnosti som rozdelila na tie, ktoré sa posudzovali v oblasti
infraštruktúry a ostatné.
Hlavné činnosti, na ktoré som sa predovšetkým zamerala, boli činnosti z oblasti
infraštruktúry. Z týchto činností som si vybrala 7 predmetných činností.
Posudzované činnosti som si vybrala na základe príslušnosti k územiu mestskej časti
Ružinov (obr. č. 1). Tri činnosti, a to Apollo Business Center II, FORUM Business Center a
Polyfunkčný areál Centrál – som vybrala z katastrálneho územia Nivy, nakoľko ide
o rozvojové územie. Z katastrálneho územia Ružinov som analyzovala nasledujúce činnosti:
Polyfunkčný objekt RETRO (miestna časť Trávniky), Polyfunkčný objekt Ružinov a
Polyfunkčný areál Štrkovecké jazero (obe miestna časť Štrkovec). Táto časť územia
predstavuje stabilizované územie s malým množstvom plôch určených na ďalšiu výstavbu. Z
katastrálneho územia Ružinova – Trnávka som hodnotila aj činnosť Galvaniho Business

1495

ENVIRONMENTALISTIKA

Cetrum IV. Zo sledovaných 7 činností bolo už na 5 z nich vydané stavebné povolenie. Zatiaľ
dve činnosti, a to Polyfunkčný objekt - Ružinov a Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero,
nemajú ešte vydané stavebné povolenie (preto na ne nebolo možné uplnatniť komparatívnu
metódu).

Obr. 2 Umiestnenie vybraných posudzovaných činností vrámci mestskej časti Ružinov [12].

Podmienky a odporúčania zo záverečného stanoviska procesu posudzovania som
porovnávala pri 5 činnostiach s podmienkami zo stavebného povolenia, na základe čoho som
kvantitatívne zhodnotila efektívnosť prenosu informácií medzi procesmi.

Tab. 1 Triedy stupňov efektívnosti prenosu informácií

Stupeň efektívnosti

100-80 %

79-60 %

59-40 %

39-0 %

Vysoká

Vyhovujúca

Nízka

Nevyhovujúca

Na zhodnotenie výsledkov som si zostrojila pomocnú tabuľku. Táto pomocná tabuľka
je rozdelená na 4 triedy. Na základe týchto tried ktoré sú percentuálnym vyjadrením množstva
prenesených podmienok z procesu EIA do stavebného konania som mohla kategorizovať
výsledky mojich zistení. Aritmetickým priemerom som určila výsledný, teda priemerný
stupeň efektívnosti pre sledované územie.
Výsledkom prvej etapa môjho výskumu je kvantitatívne zhodnotenie efektívnosti
prenosu informácií medzi procesom EIA a územným konaním pomocou 5 vybraných
modelových činností (vzhľadom na to, že na 2 zo 7 činností nebolo vydané stavebné
povolenie) na území Bratislavskej mestskej časti Ružinov [13, 14].
Na základe predbežných výsledkov z prvej etapy riešenia je zrejmé, že efektívnosť
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posudzovania v modelovom území je nadmieru uspokojivá v prípade povinného hodnotenia,
nakoľko počet prenesených podmienok do stavebného povolenia vyjadrený v percentách je
nasledovný – Apollo Business Center II – 88 %, FORUM Business Center – 87 %,
Polyfunkčný areál Centrál – 88 %, Polyfunkčný objekt RETRO – 100 %, Galvaniho Business
Centrum IV – 89 % a vzhľadom na to, že na Polyfunkčný objekt Ružinov a na Polyfunkčný
areál Štrkovecké jazero neboli vydané stavebné povolenia, takže neboli zarátané to
kvalitatívneho výsledku efektívnosti prenosu informácií medzi procesmi.

Záver
Realizovanou analýzou prenosu informácií z procesu EIA do procesu stavebného
konania som zistila, že efektívnosť prenosu informácií medzi menovanými procesmi
v modelovom území sa pohybovala medzi 87-100 %, na základe ktorých možno povedať, že
oba procesy fungujú nadmieru uspokojivo, pričom všetky činnosti prešli povinným
hodnotením, okrem Galvaniho Business Centra IV ktoré prešlo zisťovacím konaním (rovnako
aj Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero, ktoré pre nevydané stavebné povolenie nebolo
zahrnuté do výsledkov efektívnosti prenosu informácií). Pre ešte vyšší stupeň efektívnosti by
bolo vhodné oba procesy lepšie prepojiť. K tomu by mohla pomôcť spolupráca odborníkov
ako z oblasti ochrany životného prostredia tak z oblasti krajinného a územného plánovania.
Riešením by mohlo byť aj vhodnejšie prepojenie oboch procesov, ktoré by odkazovalo
výsledky z jedného procesu do druhého priamo odkazmi v stavebnom zákone, aby proces EIA
nadobudol väčšiu váhu a efektívnosť v stavebnom konaní. Takéto zmeny by mohli byť
implementované do nového stavebného zákona, ktorý sa práve pripravuje.
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Abstrakt
Chránené územia sa čoraz častejšie považujú za nástroj pre dosiahnutie udržateľného rozvoja regiónu.
Dospieť k takémuto cieľu však nie je možné bez poznania postojov, názorov a potrieb obyvateľov, ktorí
v chránenom území, resp. v jeho blízkosti žijú. Z tohto dôvodu sa príspevok zameriava na výskum názorov 212
náhodne oslovených obyvateľov Národného parku Veľká Fatra. Zámerom prieskumu bolo zistiť, ktoré z
vybraných aktivít, podporujúcich udržateľný rozvoj, by občania v ich obciach realizovali.

Kľúčové slová: chránené územia; udržateľný rozvoj; percepcia; Národný park Veľká Fatra
Úvod a formulácia cieľa
Národný park (NP) je podľa [1] rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000
ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej
a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné
dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti, a na území ktorého
platí tretí stupeň ochrany. Z toho vyplýva, že NP ako chránené územia (CHÚ) sú vyhlasované
predovšetkým za účelom zachovania ich prírodných a kultúrnych hodnôt [2]. NP sú však
čoraz častejšie vnímané ako mechanizmy pre zabezpečovanie cieľov udržateľného rozvoja
(UR) [3]. Podľa [4] by mohol byť systém CHÚ v kontexte UR relatívne stabilný v čase, a teda
by mohol prispieť k celkovej stabilite regiónu. Realitou ale naďalej ostáva, že vzájomný vzťah
medzi CHÚ a obyvateľmi, žijúcimi na ich území (resp. v ich blízkosti), je mnohokrát
prekážkou úspešnej ochrany CHÚ. Jeden z kľúčových komponentov tohto vzťahu je percepcia
CHÚ lokálnym obyvateľstvom [5]. Je preto nevyhnutné poznať vnímanie ľudí, keďže toto
poznanie môže poskytnúť užitočné informácie, ktoré môžu byť včlenené do procesu
rozhodovania, a môžu tak viesť k riešeniu konfliktov medzi lokálnym obyvateľstvom a
predstaviteľmi NP [6].
Preto cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké aktivity podporujúce UR, by obyvatelia
NP Veľká Fatra uvítali vo svojej obci.
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Materiál a metódy
Za modelové územie bolo zvolené vlastné územie Národného parku Veľká Fatra (NP
VF). Tento NP chráni najcennejšie časti rovnomenného pohoria, ktoré sa tiahne od severu na
juh medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou v dĺžke približne 40 km [7]. V roku 2002 bola
pre svoju zachovanosť a vysokú biodiverzitu prekategorizovaná z chránenej krajinnej oblasti
VF na NP s tretím stupňom ochrany [8]. Po vstupe do Európskej únie bola Veľká Fatra
zaradená aj do celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000 a od roku 1987 je
vyhlásená za chránenú vodohospodársku oblasť. Vlastné územie NP sa rozprestiera na ploche
40 371 ha a ďalších 26 132 ha tvorí jeho ochranné pásmo [9].
Do vlastného územia NP zasahujú katastrálne územia pätnástich obcí, ktoré spadajú
pod štyri okresy (Martin, Ružomberok, Banská Bystrica a Turčianske Teplice) [10]. Počet
obyvateľov žijúcich v týchto obciach je 40 025 [11]. Z toho vyplýva, že územie NP nie je
izolované od krajiny využívanej a obývanej ľuďmi, ale je jej súčasťou. Rastúci počet
obyvateľov a ich intenzívne sa rozširujúca ekonomická činnosť vrátane požiadaviek
v kultúrnej sfére vyvolávajú oprávnené obavy, že sa prekročí únosnosť prírodného
ekologického systému a narušia sa základy ekologickej rovnováhy [12]. Z tohto dôvodu
nájdenie cesty pre vyvážený rozvoj tohto územia, nielen s ohľadom na ochranu cenných častí
územia, ale aj na kvalitu života jeho obyvateľov, je významné z teoretického, ale
predovšetkým z praktického a aplikačného hľadiska.
Pre účely tohto výskumu bola zvolená metóda dotazníka, ktorá sa využíva najmä na
hromadné a pomerne rýchle zisťovanie informácií o poznatkoch, názoroch alebo postojoch
opytovaných osôb k aktuálnej skutočnosti prostredníctvom písomného dopytovania [13].
Výsledky a diskusia
Dotazníkový prieskum bol realizovaný v roku 2011 vo všetkých obciach (15)
záujmového územia. Výskumnú vzorku tvorilo 212 náhodne oslovených obyvateľov, ktorí
mohli vybrať ľubovoľný počet aktivít z pripraveného zoznamu, o ktorých si myslia, že by ich
realizácia prispela k podpore udržateľného rozvoja v obci. Zastúpenie vekových kategórií
bolo veľmi rôznorodé: 19 (do 20 rokov); 103 (21-40 rokov); 70 (41-60 rokov); 20 (60 a viac
rokov). Viac zastúpeným pohlavím boli oproti mužom (61) ženy (151). Pri najvyššie
dosiahnutom vzdelaní dominovalo stredoškolské s maturitou (106), ďalej bolo zastúpených 52
vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, 43 respondentov so stredoškolských vzdelaním bez
maturity a najmenej bolo ľudí so základným vzdelaním (11). Čo sa týka charakteru
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vykonávanej práce opýtaných, najväčší podiel mali zamestnaní obyvatelia (97). Ďalej boli
medzi nimi študenti/ky (37), dôchodcovia/kyne (28), živnostníci/čky (14), ľudia na
materskej/rodičovskej dovolenke (13), ako aj nezamestnaní/é (13) a podnikatelia/ky (9).
V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) je uvedený zoznam aktivít s prideleným počtom
odpovedí. Z tabuľky je viditeľné, že najviac obyvateľov (129) by uvítalo vytvorenie nových
pracovných príležitostí. Na druhej strane, najmenej respondentov (6) bolo za zníženie
zaťaženia obce turistami.
Tab. 1 Zoznam aktivít a kvantitatívne vyhodnotenie odpovedí
AKTIVITA
vytvorenie nových pracovných príležitostí
rozvoj cestovného ruchu a turistiky
obnovenie tradícií
zlepšenie a/alebo vytvorenie nových možností pre športové vyžitie
zlepšenie a/alebo vytvorenie nových možností pre kultúrne vyžitie
pomoc sociálne a zdravotne odkázaným obyvateľom
odstránenie čiernych skládok
vybudovanie kanalizácie
zlepšenie možností a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti
nová bytová/domová výstavba
zvýšenie kvality dopravnej infraštruktúry
rozvoj malých a stredných podnikateľských aktivít
triedenie odpadu
zlepšenie dopravného spojenia s okolitými obcami
využívanie vedomostí a zručností obyvateľov
zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá
ekologicky vhodné hospodárenie v lesoch
zlepšenie starostlivosti o prírodné hodnoty
zlepšenie starostlivosti o kultúrne a historicky cenné objekty
zlepšenie/zabezpečenie telekomunikačnej siete a internetu
vybudovanie systému čistenia odpadových vôd
skvalitnenie využívania pôdy
zlepšenie a/alebo vytvorenie nových služieb
zvýšenie informovanosti o dianí v obci zo strany samosprávy
zlepšenie/nadviazanie spolupráce s obcami v rámci Slovenska a v zahraničí
zlepšenie možností a dostupnosti vzdelávania
zlepšenie vzťahov medzi občanmi
zvýhodnenie verejnej a cyklistickej dopravy pred automobilovou
zlepšenie a/alebo vytvorenie nových nákupných možností
zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov
zabezpečenie väčšieho priestoru pre názory obyvateľov a ich akceptovanie
vysporiadanie majetko-právnych vzťahov
rešpektovanie charakteru miestnej a regionálnej architektúry, napríklad pri novej
výstavbe
využívanie miestnych zdrojov
využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov
environmentálne vhodné spracovanie odpadov
obnova spolkov a združení

POČET
ODPOVEDÍ
129
116
97
93
93
86
81
81
81
81
80
80
79
77
75
75
74
72
72
69
68
66
65
58
57
55
55
54
54
54
54
53
52
51
51
46
45
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odklonenie tranzitnej (obcou prechádzajúcej) dopravy mimo obce
úsporné využívanie vodných zdrojov
záchrana/oprava domového a bytového fondu
zníženie zaťaženia hlukom
účinnejšie využívanie energie a surovín
zamedzenie negatívnych vplyvov ťažby
vybudovanie plynofikácie
zavádzanie moderných technológií vo výrobe
zabezpečenie bezpečnosti a zníženie kriminality
zlepšenie kvality ovzdušia
zlepšenie kvality podzemnej a povrchovej vody
vybudovanie napojenia na verejný vodovod
zníženie zaťaženia obce turistami

43
40
40
37
34
33
28
27
27
24
24
7
6

Ďalej sme vybrali aktivity, ktoré označilo za potrebné realizovať viac ako 90
respondentov, a to: vytvorenie nových pracovných príležitostí, rozvoj cestovného ruchu
a turistiky, obnovenie tradícií, zlepšenie a/alebo vytvorenie nových možností pre športové
vyžitie a zlepšenie a/alebo vytvorenie nových možností pre kultúrne vyžitie. Údaje sme
percentuálne vyhodnotili pre jednotlivé obce a následne vizualizovali v prostredí GIS na
podklade mapy katastrálnych území metódou kartogramu (Obr. 1).
Pokiaľ ide o vytvorenie nových pracovných príležitostí (Obr. 1a), najväčšie percento
odpovedí pochádzalo z obcí Belá-Dulice, Liptovské Revúce a Staré Hory. Rozvoj cestovného
ruchu a turistiky (Obr. 1b) žiadali respondenti najmä z obcí Ľubochňa, Liptovské Revúce
a Staré Hory. Za obnovu tradícií (Obr. 1c) bol najväčší počet obyvateľov z obce Staré Hory.
Obec Liptovské Revúce bola skloňovaná aj v súvislosti so zlepšením a/alebo vytváraním
nových možností pre športové vyžitie (Obr. 1d), pričom pri možnostiach kultúrneho vyžitia
k nej pribudla aj obec Ľubochňa.
Ako je možné vyčítať z Tab. 1 a Obr. 1 odpovede respondentov záujmového územia
sú veľmi rozmanité. Táto rôznorodosť je spôsobená tým, že percepcia ľudí je ovplyvnená
prostredím, v ktorom ľudia žijú, a to najmä pomocou komplexnej siete mentálnych reakcií,
ktoré sú naučené a udržiavané

prostredníctvom kultúrnych (napr. jazyky, náboženstvo,

hodnoty) a individuálnych (napr. emócie, skúsenosti, teoretické vedomosti) faktorov [14].
Je potrebné zdôrazniť, že získané subjektívne údaje, ktorých zber je veľmi náročný
z časového a finančného hľadiska, a predovšetkým je závislý od ochoty respondentov, sú
veľmi hodnotným súborom dát, ktoré je možné využiť pri tvorbe plánovacích a rozvojových
dokumentov zameraných na územie NP VF. Je však nevyhnutné zohľadniť aj údaje získané
ďalšími metódami kvalitatívneho výskumu (napr. rozhovory), a rovnako aj kvantitatívnym
výskumom, čo má potenciál priblížiť hodnotenie uvedených aktivít k objektívnemu
posudzovaniu.
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a) vytvorenie nových pracovných
príležitostí

b) rozvoj cestovného ruchu a
turistiky

c) obnovenie tradícií
percentuálne zastúpenie
odpovedí
100 - 81 %
80 – 61 %
60 – 41 %
40 – 21 %
20 – 0 %

d) zlepšenie a/alebo vytvorenie
nových možností pre kultúrne
vyžitie

e) zlepšenie a/alebo vytvorenie
nových možností pre športové
vyžitie

Obr. 1 Priestorové vyjadrenie preferencií respondentov v jednotlivých obciach

Záver
Poznanie postojov človeka k prostrediu, v ktorom žije, a jeho názorov naň môže
výrazne prispieť k UR CHÚ. Základným predpokladom úspešného zabezpečenia ochrany
životného prostredia v záujmovom území je skĺbenie ochrany prírody so sociálnoekonomickými aktivitami [15]. Popri informáciách založených na analýze tvrdých dát
získaných zo štatistických zisťovaní, majú pri hodnotení územia z hľadiska udržateľného
rozvoja veľký význam aj tzv. mäkké dáta, získané na základe dotazníkov. Mäkké dáta je
vhodné použiť pri hodnotení CHÚ a následne v hľadaní riešenia vyvážených vzťahov medzi
sociálno-ekonomickými aktivitami a ochranou krajiny [16].
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Geogénne anomálne obsahy Cr a Ni v niektorých pôdach flyšového pásma
a centrálno-karpatského paleogénu Slovenska a ich transfer do rastlín
Martin Kolesár
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; kolesar@fns.uniba.sk

Abstrakt
Niektoré pôdy Slovenska nachádzajúce sa na území flyšového pásma a centrálno-karpatského paleogénu
prejavujú znaky serpentinických pôd. V týchto pôdach je preukázateľne zvýšený pomer totálneho Mg na úkor
Ca. Pre väčšinu pôd sú typické taktiež zvýšené obsahy Fe a Mn. Anomálne koncentrácie Cr v pôdach miestami
prekračujú hodnoty až 1000 mg.kg-1 a u Ni 600 mg.kg-1. Bol dokázaný nárast kovov s hĺbkou, čo indikuje vzťah
k horninovému podložiu. Flyšové horniny, ktoré budujú túto oblasť sú derivované z ultrabázických hornín.
Keďže nejde o typické serpentinické pôdy, zvyknú sa uvádzať v úvodzovkách ako „serpentinické“ pôdy. Takéto
pôdy môžu vzhľadom na svoje špecifické vlastnosti pôsobiť negatívne na biotu. Boli dokázané zvýšené obsahy
kovov, predovšetkým Ni, u niektorých drevín, bylín, ale aj kultúrnych plodín rastúcich na pôdach s anomálnymi
obsahmi týchto potenciálne toxických stopových prvkov.

Kľúčové slová: „serpentinické“ pôdy; geogénna kontaminácia; flyš; chróm; nikel; vstup do rastlín

Úvod a formulácia cieľa
Oblasť flyšového pásma a centrálno-karpatskej paleogénnej panvy na severozápade
a predovšetkým severovýchode SR sa dlho považovala z hľadiska obsahu potenciálne
toxických stopových prvkov (PTSP) za monotónnu. Prekvapivé výsledky priniesol až
začiatkom 90-tych rokov geochemický monitoring SR. Jednotlivé geochemické atlasy (hornín,
riečnych sedimentov, podzemných vôd, pôdy a bioty), ktoré boli jeho výsledkom, jasne
dokazujú zvýšené koncentrácie Cr, Ni, (Co, V a Mo) v tejto oblasti [1, 2, 3, 4, 5].
Neskoršie výskumy zistili, že najvyššie anomálne hodnoty týchto PTSP v pôdach sa
nachádzajú na východe v oblasti centrálno-karpatského paleogénu (CKP) a vo vnútornej
magurskej časti flyšového pásma (MF) [6, 7].
Paragénna asociácia prvkov Cr, Ni, Co, V a Mo a ich vysoké obsahy v pôdach sú
známe celosvetovo a dokazujú prítomnosť serpentinických substrátov [8]. I v prípade pôd
vyvinutých na niektorých jednotkách CKP a MF sa prejavil tento trend. Známy je taktiež
vzrastajúci obsah týchto prvkov ako aj Fe a Mn s hĺbkou, čo jasne indikuje obohatenie prvkov
z materskej horniny. Avšak tieto pôdy vznikali na sedimentárnych horninách, ako sú
pieskovce, ílovce, ílovité bridlice, alebo siltovce, a teda nemožno ich považovať priamo za
serpentinické. V literatúre sa preto stretávame s pojmom „serpentinite like soils“ teda im
podobné [7]. Materské horniny týchto pôd boli derivované z ultrabázických hornín [9]. Známe
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sú taktiež výskyty týchto typov pôd v Szklárskom masíve v Poľsku [10].
Cieľom tejto práce bol pedogeochemický výskum pôd nachádzajúcich sa v oblastiach
so zvýšenými obsahmi Cr a Ni, ktorý má priniesť poznatky o charakteristike týchto
geochemicky anomálnych pôdach a ich vplyvoch na biotu.

Opis skúmanej lokality
Výskum sa zameriaval na oblasť severovýchodného Slovenska, kde boli zistené
najvyššie koncentrácie Cr a Ni v pôdach. Z geologického hľadiska spadá do 2 celkov –
centrálno-karpatského paleogénu a magurského flyšového pásma. Vzorky z CKP boli
odoberané z oblasti tiahnucej sa od poľských hraníc smerom na JV až k Vranovu Nad
Topľou. Je to úzky pás, ktorý leží na západ pozdĺž bradlového pásma. Zóna v MF sa nachádza
v severnom cípe v trojuholníku medzi mestami Bardejov, Zborov a Svidník (Obr. 1).

Obr. 1 Poloha skúmanej oblasti s vyznačenými miestami odberov

Materiál a metódy
Zmesné vzorky pôd boli odoberané pôdnym vrtákom z humusových horizontov zo 4
až 5 miest po obvode štvorca (20x20m), v množstve približne 3-5 kg. Tie boli sušené
v laboratórnych podmienkach, mierne podrvené a sitované za sucha na získanie frakcie pod 2
mm. Z rastlín boli odoberané listy a ihličie z typických lesných drevín. Pôdne i rastlinné
vzorky boli analyzované metódou ICP-ES, resp. ICP-MS v laboratóriách ACME Analytical

1506

ENVIRONMENTALISTIKA

Laboratories Ltd., Vancouver (Kanada). Hodnoty aktívnej a výmennej pôdnej reakcie (pH)
a elektrická vodivosť (EC) boli merané v laboratóriu Katedry geochémie PriF UK v Bratislave
podľa zaužívaných metodík.

Výsledky a diskusia
Chemické a fyzikálne zloženie pôd CKP a MF nie je úplne rovnaké a líši sa
v obsahoch jednotlivých pôdotvorných prvkov, pôdnej reakcii, ako aj v zrnitostnom zložení.
Výrazný je rozdiel v množstve hlavného pôdotvorného prvku SiO2, ktorý u vzoriek CKP
v priemere tvorí 66 % pôdnej zložky, zatiaľ čo v MF až 73 %. Podiel ostatných oxidov bude
teda u pôd CKP všeobecne vyšší ako u MF. U všetkých vzoriek z CKP ako aj MF prevažuje
totálny obsah Mg nad Ca a pomer Ca/Mg je u všetkých menší ako 1. Tento fakt možno
posudzovať ako spoľahlivý indikátor serpentinických substrátov [11]. Celkový obsah Mg a Ca
je v MF nižší ako v CKP, avšak pomer Ca/Mg je približne rovnaký u oboch lokalít a pohybuje
sa v priemere od 0,39 do 0,42. Charakteristickým znakom pre serpentinické pôdy je okrem
zvýšeného množstva Mg taktiež zvýšená koncentrácia Fe a Mn oxidov. To platí aj v našom
prípade. Pre pôdy CKP je obsah Fe vyšší ako v MF, ale obsah Mn je v priemere u všetkých
rovnaký. Taktiež bola zistená paragénna asociácia prvkov Cr, Ni, Co, V a Mo. Hodnoty
obsahov týchto prvkov v A-horizontoch pôd, predovšetkým Cr a Ni, na skoro všetkých
lokalitách prekračujú limity prípustných koncentrácií rizikových látok v pôde a môžu sa radiť
až do indikačnej C skupiny [12] (Tab. 1). Významný je rozdiel v hodnotách pôdnej reakcie
u pôd CKP a MF. Priemerné pH vrchných horizontov pôd CKP je 6, zatiaľ čo u MF je to len
4,9. Tento trend má za dôsledok taktiež znížené priemerné obsahy Ni v pôdach MF oproti
CKP. Nikel je v dôsledku kyslej pH pôd vylúhovaný do spodnejších horizontov ale taktiež
mobilizovaný a vo väčšej miere poberaný rastlinstvom. Preto sú jeho celkové koncentrácie
v pôdach MF nižšie ako tie v CKP. Štatisticky je stredná hodnota Ni v pôdach MF stanovená
na 44 mg.kg-1 a v CKP na 67 mg.kg-1. Pre Cr je priemerná mediánová hodnota približne
rovnaká u CKP aj u MF, a to 175 mg.kg-1. Trend stúpania obsahov Cr, Ni, Co, V, Mo, ale aj
Fe, Mn a Mg s hĺbkou, ako aj alkalickej reakcie pôdy bol dokázaný u pôd CKP [7]. U pôd
nachádzajúcich sa v MF tento fakt nebol dosiaľ zistený, keďže boli odobraté len vzorky pôd
vrchných humusových horizontov. Avšak domnievame sa, že podobný prípad sa preukáže aj
v týchto pôdach.
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Tab. 1 Obsahy Cr, Ni, Co, V a Mo a pôdna reakcia (pH) v „serpentinických“ pôdach CKP a MF (A-horizont)
(červené hodnoty – prekročená referenčná hodnota A [12] )

lokalita

pôdny druh

pôdny typ

pH/H2O

Cr
(mg.kg-1)

Ni
Co
V
(mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1)

Mo
(mg.kg-1)

CKP
Plavnica

PH

KMm

5,73

506,3

206

21,7

99

9,2

Šambron

IH

KMm

6,44

164,2

94

17,5

174

1,8

Pavlovce

PH

KMm

4,98

485,8

130

16,9

51

0,6

V.Ružbachy

PH

KMm

6,1

102,6

50

13,9

99

1,4

MF
Chmeľová

H

RNk

4,74

198,4

79

15,8

98

0,4

Varadka

HP

KMm

4,9

205,3

44

11,5

64

0,3

V.Mirošov

IH

KMm

5,06

116,3

54

16,9

124

0,6

Regetovka

PH

KMm/RNk

4,69

212,1

59

14,9

78

0,5

Výsledky Geochemického Atlasu Slovenska, časť biota, taktiež aj štúdie machov
dokázali, že na miestach s anomálnymi koncentráciami Cr a Ni vstupujú tieto prvky vo
zvýšenej miere aj do rastlín [5, 13]. To svedčí o tom, že prvky sú v pôdach mobilizované
a transportované v systéme pôda - rastlina. Tento transfer závisí od podmienok pedogenézy,
rovnako aj od foriem výskytu chrómu a niklu. Priemerné obsahy Cr, Co, no predovšetkým Ni
v listoch a ihličí lesných drevín CKP a MF sú niekoľkonásobne vyššie ako tie, ktoré udáva
Maňkovská pre celé Slovensko [5] (Tab. 2).
Tab. 2 Mediánové hodnoty celkových obsahov Cr, Ni a Co v ihličí a listoch typických lesných drevín (mg.kg-1)
(M – Maňkovská [5], N – nami skúmané vzorky )
Fagus sylvatica

Quercus species

Picea abies

Pinus sylvestris

Abies alba

M

N

M

N

M

N

M

N

M

N

Cr

0,6

1,3

0,5

1,5

0,5

1,2

0,5

1,5

0,5

1,3

Ni

2,9

9,0

3,5

3,7

2,0

2,6

1,9

3,9

3,4

12,2

Co

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

Záver
Pôdy na severovýchode Slovenska indikujú na mnohých miestach zvýšené obsahy Cr
a Ni, ako aj ďalších prvkov (Co, V, Mo). Najvyššie koncentrácie Cr pohybujúce sa od 60 do
1190 mg.kg-1 a Ni od 10 do 680 mg.kg-1 sa nachádzajú v zóne CKP. V MF sú hodnoty, najmä
u Ni nižšie a kolíšu v rozmedzí od 20 do 90 mg.kg-1. Má to za následok viacero faktorov, ako
je prímes cudzorodých klastogénnych zložiek v povrchových horizontoch, ale aj kyslá pôdna
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reakcia. Cr sa v nich pohybuje od 70 do 240 mg.kg-1. Vlastnosti pôd CKP aj MF nesú znaky
serpentinických pôd, označujeme ich „serpentinické“ pôdy. Majú nízky pomer Ca/Mg. Okrem
Mg vo zvýšenej miere obsahujú aj oxidy Fe a Mn. Zvýšené obsahy Cr, Co, no najmä Ni
v pôdach sa prejavili taktiež v celkových obsahoch týchto prvkov vo väčšine lesných drevín,
ako aj bylín a niektorých kultúrnych rastlín. Priemerné celkové obsahy Cr, Co a Ni v týchto
rastlinách sú mnohonásobne vyššie ako tie, ktoré udávajú viacerí autori pre tieto druhy a môžu
predstavovať potenciálne riziko pre ostatné živé zložky prírody[5].
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Osídlenie rieky Sikenice rakom riečnym
Karina Kukučková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného
prostredia, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovensko; karink@pobox.sk

Abstrakt
V rokoch 2007-2008 bol uskutočnený výskum populácie raka riečneho v povodí rieky Sikenica a jej
väčších prítokoch v okrese Banská Štiavnica a Levice. Bolo vykonaných celkovo 33 odberov vzoriek na 15
lokalitách. Lokality boli náhodne vybrané po prejdení a orientačnom preskúmaní vodného toku a následnom
zhodnotení. Samostatný odchyt jedincov bol robený lákaním na návnadu a následným lovom do ručnej siete. Iné
metódy odchytu sa neosvedčili. Zistený bol výskyt jedného druhu – rak riečny (Astacus astacus). Celkovo sa
podarilo odchytiť 527 jedincov na 15 lokalitách. Pri ulovených jedincoch boli zisťované morfometrické znaky.
Charakter predmetnej krajiny a toku bol popisovaný priamo počas práci v teréne.

Kľúčové slová: Astacus astacus; výskyt; vodný tok; populácia; odchyt; Sikenica; meranie
Úvod a formulácia cieľa
Rak riečny (Astacus astacus) [1], z čelade rakovité (Astacidae) je do IUCN červeného
zoznamu ohrozených druhov zaradený od roku 1983. Ako pôvodný druh v Európe prešiel
výrazným poklesom počtu jedincov a populácií v dôsledku rôznych negatívnych vplyvov.
Raky sú významnou zložkou sladkovodného ekosystému. Okrem toho, že sú neoddeliteľnou
súčasťou prírody, sú aj veľmi cennými indikátormi znečistenia. Rak riečny patrí na území
Slovenska medzi pôvodné druhy rakov. V súčasnosti je chránený v zmysle právnych
predpisov ochrany prírody a krajiny, ako aj rybárskych predpisov. V Smernici Rady
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a
voľne rastúcich rastlín (tzv. „Habitats Directive“) je tento druh zaradený v prílohe V.
Doposiaľ nebola v rámci celého Slovenska venovaná rakom systematická pozornosť. Na
Slovensku chýbajú aktuálne informácie o rozšírení raka riečneho, veľkosti jeho populácií, ich
veľkostných štruktúrach, ako aj negatívnych faktoroch, ktoré na ne pôsobia.
Cieľom práce bolo: zmapovať výskyt raka v oblasti, stanoviť pomer samcov a samíc v
populácii,

zistiť

niektoré

dĺžkové

a

hmotnostné

závislosti

medzi

nameranými

morfometrickými znakmi jedincov

Materiál a metódy
Lokality pre výskum boli vybrané po rekognoskácii vodného toku Sikenice. Dĺžka
odchytových úsekov sa pohybovala od 200 m do 500 m. Odchyt rakov bol robený troma
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metódami: 1. Vnadenie na vlasec na mierne zahnívajúce rybie mäso, 2. Lov do ruky alebo
siete (veľkosť očiek 5 mm) v plytkých úsekoch toku. 3. Plašenie medzi koreňmi a lov do
nastavenej ručnej siete [2]. Raky po odchytení do siete, alebo na vlasec boli preložené do
zbernej nádoby, v ktorej boli spočítané. Pri ulovených jedincoch boli zisťované nasledovné
morfometrické znaky: dĺžka tela [mm], dĺžka hlavohrude [mm], šírka hlavohrude [mm], dĺžka
klepeta (ľavého aj pravého [mm] ), šírka klepeta (ľavého aj pravého [mm]). Pohlavie bolo
určované vizuálne na základe prítomnosti, resp. neprítomnosti gonopodov.

Druhová

príslušnosť bola určovaná pri každom odchytenom jedincovi. Vždy boli kontrolované
determinačné znaky. Všetky ulovené raky boli pustené naspäť do pôvodného biotopu. Pri
odchyte ani pri manipulácii s chráneným druhom nebol žiadny z jedincov usmrtený ani
poškodený. Výskum bol realizovaný na základe výnimky MŽP SR č. 8548/2007-2.1/jam.
Výsledky a diskusia
POČETNOSŤ A POHLAVNÁ ŠTRUKTÚRA SKÚMANEJ POPULÁCIE
V sezóne 2007 v mesiacoch júl a august bolo odchytených 257 rakov. Všetky jedince boli
determinované ako rak riečny (Astacus astacus). Z celkového počtu bolo 103 samcov (40,08
%), 133 samíc (51,75 %) a 21 juvenilných jedincov (8,17 %). V roku 2008 bolo odchytených
270 jedincov, z toho 150 samcov (55,56 %), 105 samíc (38,89 %) a 15 juvenilných jedincov
(5,55 %). Vo všetkých lokalitách bolo dohromady nameraných 253 samcov a 238 samíc.
Väčšie zastúpenie samcov uvádzajú [ 3, 4, 5, 6, 7]. [8] uvádzajú, že vyššie zastúpenie samcov
je možné dať do súvislosti z vyššou aktivitou samcov v priebehu celého teplého obdobia roka.
Prevahu odchytených samíc uvádzajú vo svojej práci [9, 10, 11, ]. Počet ulovených jedincov v
jednotlivých lokalitách je zobrazený na Obr. 1. Zastúpenie pohlaví na všetkých lokalitách v
oboch rokoch je zosumarizované na Obr. 2.
Výskum bol realizovaný na týchto 15 lokalitách: Lokalita č. 1: pri Horárni Štampoch,
Lokalita č. 2: Vodný mlyn Bohunice, Lokalita č.3: Bohunice (ihrisko), Lokalita č.4:
Bohunický park, Lokalita č. 5: Vináry, Lokalita č. 6: obec Bátovce (most), Lokalita č. 7: obec
Jalakšová, Lokalita č. 8: Horšianska dolina (hrisko), Lokalita č. 9: Horšianska dolina (za
dedinou), Lokalita č. 10: obec Krškany, Lokalita č. 11: obec Krškany (za dedinou), Lokalita č.
12: obec Kalinčiakovo, Lokalita č. 13: Pukanský potok, Lokalita č. 14: prítok Jabloňovka,
Lokalita č. 15: prítok z oblasti Chlievisk.
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Obr. 1 Počet ulovených jedincov v jednotlivých lokalitách v povodí Sikenice

Obr. 2 Pomer pohlaví raka riečneho v povodí Sikenice v rokoch 2007, 2008

MORFOMETRIA
Maximálna nameraná dĺžka tela rakov v roku 2007 (od rostra po telson) bola 140 mm
u samcov, 117 mm u samíc. Maximálna nameraná hmotnosť bola 130 g u samcov a 70 g u
samíc. Najdlhšie klepeto meralo 130 mm. U jedincov odchytených v roku 2008 bola
zaznamenaná maximálna dĺžka tela tiež 140 mm u samcov a 111 mm u samíc a maximálna
hmotnosť 100 g u samcov a 58 g u samíc. Najdlhšie klepeto, ktoré meralo 100 mm, mal práve
rak s najvyššou hmotnosťou. V porovnaní s výsledkami iných autorov v tečúcich vodách boli
v niektorých prípadoch zistené vyššie hodnoty maximálnych dĺžok, napr. [12] 13,6 cm a [13]
až 19 cm (v obidvoch prípadoch samce).
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Výsledok analýzy veľkostnej frekvencie rakov je na Obr. 3. Tridsaťšesť jedincov z
tohto súboru ešte nedosiahlo v čase prieskumu pohlavnú zrelosť, merali menej ako 70 mm a
boli mladšie ako 3 roky. Zvyšok „populácie“ predstavovali pohlavne zrelé jedince s
veľkosťou od 90 do 125 mm. Podobné výsledky uvádzajú aj [10], ktorý uvádzajú priemernú
dĺžku u odchytených samcov 115 mm a u samíc od 102 do 107 mm [9]. [14] vo svojej práci
uvádzajú priemernú dĺžku tela u odchytených samcov 12,72 cm±0.19 cm.

Obr. 3 Veľkostná frekvencia rakov (samce a samice) v lokalitách povodia Sikenice

BIOMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA
Medzi jednotlivými nameranými údajmi bola zisťovaná závislosť. Korelácie boli
počítané pre každé pohlavie zvlášť. Korelácie dĺžky tela a hmotnosti majú podobne u samcov
aj u samíc exponenciálny priebeh pre obe pohlavia. U samíc v porovnaní k samcom má krivka
trošku miernejší priebeh, z čoho vyplýva, že samičky dosahujú v priemere menšiu hmotnosť.
Z obrázka tiež vyplýva, že samce v sledovanej populácii dorastajú do väčšej dĺžky (Obr. 4).

Obr. 4 Vzťah dĺžky tela k hmotnosti u samcov a samíc v odchytenej populácii raka
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Korelácie dĺžky tela k šírke karapaxu u obidvoch pohlaví vykazovali lineárnu závislosť.
Z výskumu vyplýva, že nielen samce v sledovanej populácii dorastajú v priemere do väčšej
dĺžky, ale pri porovnaní so samicami ich karapax je v priemere širší k dĺžke tela. Korelácie
dĺžky tela k dĺžke pravého a ľavého klepeta mali podobne u samcov aj u samíc exponenciálny
priebeh pre obe pohlavia, z čoho vyplýva, že u samcov k dĺžke tela v priemere o niečo viac
narastá aj dĺžka oboch klepiet. Závislosť dĺžky tela k šírke pravého a ľavého klepeta ako
u samcov aj u samíc ukázala lineárnu závislosť .

Záver
V rokoch 2007-2008 bol zmapovaný výskyt raka v povodí rieky Sikenica vrátane jej
významnejších

prítokov v okrese Levice a Banská Štiavnica.. Všetky jedince som

determinovala ako raka riečneho (Astacus astacus). Bolo urobených spolu 33 odberov na 15
lokalitách. Celkovo za celé obdobie výskumu som odchytila 527 jedincov raka riečneho
(Astacus astacus). Z toho predstavuje 253 samcov , samíc 238 a juvenilných jedincov 36.
V populácii mali prevahu pohlavne zrelé jedince s veľkosťou 90 až 125 mm. Na viacerých
lokalitách sa ukázalo pomerne silné zastúpenie populácie. Populácia sa prejavila ako zdravá
a vitálna. Vzhľadom k tomuto faktu odporúčam opakovať sledovania aj v budúcnosti,
z dôvodu zachovania populácie, jej lepšej, účinnejšej ochrany a poprípade aj jej zosilnenia
v slabších úsekoch vodného toku.

Získané informácie z monitoringu by mohli výrazne

prispieť k návrhu opatrní na ochranu vodného toku ako aj ochranu biotopov.
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Hodnotenie toxicity Se(IV) na dvojklíčnolistovej rastline Sinapis alba L.
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Abstrakt
Sledovali sa toxické účinky Se(IV) na rastlinnom druhu Sinapis alba na základe vybraných parametrov
toxicity: rast, produkcia biomasy, obsah vody v biomase, hladina fotosyntetických pigmentov. Výsledky sa
doplnili údajmi o akumulácii selénu v rastlinných častiach. Rast koreňov sa inhiboval do väčšej miery ako rast
výhonov. Kým produkcia biomasy koreňov klesala úmerne so zvyšujúcou koncentráciou Se(IV) v prostredí,
vyššie koncentrácie Se(IV) zapríčinili stimuláciu biomasy výhonkov. Obsah vody vo výhonkoch klesal úmerne
s narastajúcou koncentráciou Se(IV) v prostredí, k úbytku vody v koreňoch došlo až v prítomnosti najvyššej
koncentrácie Se(IV). Postupným prídavkom Se(IV) do média klesla produkcia fotosyntetických pigmentov.
Akumulácia selénu v koreňoch sa významne nemenila zvyšovaním jeho koncentrácie v médiu, okrem prídavku
42,7 mg.l-1 Se(IV), keď sa obsah selénu významne zvýšil v porovnaní s ostatnými testovanými koncentráciami
Se(IV). Obsah selénu vo výhonkoch bol nižší v porovnaní s koreňmi.

Kľúčové slová: selén; rast; produkcia biomasy; obsah vody; fotosyntetické pigmenty; akumulácia

Úvod a formulácia cieľa
Selén sa v prostredí vyskytuje v elementárnej forme, ďalej ako selenid (Se2-) a
štvormocný (SeO32-) alebo šesťmocný (SeO42-) oxyanión. Prevládajúca forma selénu v pôdach
a vodách závisí predovšetkým od chemického a mineralogické zloženia média, pH prostredia,
redoxných a klimatických podmienok, obsahu organických látok, biologických procesov a
antropogénnych zásahov [10]. V oxidačných podmienkach a neutrálnej oblasti pH dominujú
štvormocné a šesťmocné špécie selénu. Problematika skúmania vplyvu selénu na živé
organizmy v posledných desaťročiach výrazne stúpla, najmä vzhľadom na nárast množstva
odpadových látok obsahujúcich zlúčeniny selénu uvoľňovaných antropogénnou činnosťou
ako napr. úpravou ropy, baníctvom, spaľovaním uhlia.
Selén je v stopových množstvách esenciálny pre živočíchy a človeka. Jeho deficit
vedie k dystrofii svalov, cirhóze pečene alebo k zlyhaniu obličiek [20]. Napriek tomu, že
esencialita selénu pre rastliny nebola potvrdená, jeho nízke koncentrácie (1 do 3 mg.l-1) mali
antioxidačný účinok na rastliny vystavené UV B žiareniu [30]. Experimenty so zelenými
riasami alebo vyššími rastlinami potvrdili toxicitu selénu už pri jeho nízkych koncentráciách v
prostredí (od 0,1 mg.l-1 Se) [40,50]. Keďže selén je chemicky podobný síre, jeho toxické
účinky spočívajú predovšetkým v nahradení síry v aminokyselinách za vzniku selenocysteínu
alebo selenometionínu. Enzým disponujúci takouto aminokyselinou má zníženú katalytickú
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aktivitu. Väzba medzi selénom a atómom vodíka je slabšia ako väzba S-H tiolovej skupiny,
čo sa prejaví alteráciou translácie a teda zníženou proteosyntézou.
Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť toxické účinky Se(IV) na modelovej
dvojklíčnolistovej rastline, Sinapis alba na základe vybraných parametrov toxicity: rast
koreňov

a výhonkov,

produkcia

biomasy,

obsah

vody

v pletivách

a

produkcia

fotosyntetických pigmentov. Výsledky sa doplnili údajmi o akumulácii selénu v rastlinných
častiach.

Materiál a metódy
Semená horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Severka) sa vysadili do vertikálnych
kultivačných kontajnerov. Ako rastové médium sa použil roztok 24 hod. odstátej vodovodnej
vody (80 mg.l-

1

Ca, 27 mg.l-

1

Mg, pH 7,3 ± 0,05). Zásobný roztok Se(IV) sa pripravil

rozpustením potrebného množstva SeO2 vo vodovodnej vode. Koncentrácie Se(IV) použité
v experimente boli nasledovné (mg.l-1): 14,2; 28,5; 41,2; 71,2. Kontajnery s kontrolnými
semenami obsahovali len vodovodnú vodu. Semená sa nechali klíčiť 72 hodín v tme pri
teplote 25 ± 1 °C [60]. Na tretí deň sa odmerali dĺžky koreňov a výhonkov vyklíčených
semien S. alba. Kontajnery so semenáčikmi sa kultivovali ďalšie 4 dni pri laboratórnej teplote
(24-27 °C) vo svetelnom režime noc/deň. Výhonky sa oddelili od koreňov, zvážila sa čerstvá
biomasa, ktorá sa následne sušila pri teplote 65 °C do konštantnej hmotnosti. Na vyjadrenie
obsahu vody v rastlinných častiach sa použil vzťah [70]:

WC =

FW − DW
(g.g-1 DW)
DW

[I.]

WC – obsah vody, FW – čerstvá biomasa, DW – sušina

Časť

čerstvej

biomasy

sa

stanovil

na

obsah

fotosyntetických

pigmentov

spektrofotometricky podľa [40]. V polytetrafluoretylénovej nádobe sa k množstvu 20 mg
sušiny koreňov a výhonkov (oddelene) pridala mineralizačná zmes (HNO3/HCl), nádoby sa
umiestnili do autoklávu. Rozložená biomasa sa stanovila na obsah selénu metódou
galvanostatickej rozpúšťacej chronopotenciometrie na prístroji EcaFlow 150 GLP [40].
Rozdiel medzi jednotlivými skupinami (kontrola, testované koncentrácie) sa štatisticky
hodnotil Kruskal-Wallisovým testom (rast), jednofaktorovou analýzou rozptylu (produkcia
biomasy, obsah vody, produkcia fotosyntetických pigmentov, akumulácia) a hodnoty EC50 sa
vyjadrili probitovou metódou.
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Výsledky a diskusia
Vplyv selénu na rast koreňov a výhonkov znázorňuje Obr. 1. Štatisticky významný
rozdiel medzi dĺžkou koreňov a výhonkov kontroly a testovaných koncentrácií Se(IV) sa
potvrdil od 28,5 mg.l-1 Se(IV) v prostredí. Rast koreňov aj výhonkov klesal so stúpajúcou
koncentráciou selénu v médiu.

Dĺžka (mm)

80

Korene

Výhonky

60
40
20
0
0

20

40

60

80

-1

c Se(IV) (mg.l )

Obr. 1 Dĺžka koreňov a výhonkov S. alba v závislosti od koncentrácie Se(IV) v médiu.

Pre porovnanie účinkov Se(IV) na rast koreňov a výhonkov slúžia vyjadrené hodnoty
EC50 uvedené v Tab. 1. Prítomnosť Se(IV) v médiu sa prejavil 1,9-násobne vyššou inhibíciou
rastu koreňov, čo je v súlade so zisteniami Molnárová a Fargašová [40].

Tab. 1 Hodnoty EC50 Se(IV) s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) vyjadrené pre uvedené ukazovatele
toxicity sledované na S. alba. Ch a – chlorofyl a, Ch b – chlorofyl b, Kar – karotenoidy

EC50 Se(IV) (mg.l-1)
95 % CI

Rast koreňov
19,9
(16,9-23,3)

Sledované ukazovatele
Rast výhonkov
Ch a
Ch b
37,6
29,1
23,0
(32-44,2)
(22,9-36,9)
(18,3-28,8)

Kar
34,0
(26,6-43,4)

Vyššia citlivosť koreňov vychádza jednak z faktu, že korene sú prvotným kontaktným
miestom živného média, a teda aj selénu a taktiež zo spôsobu metabolizácie selénu rastlinami.
V koreňoch totiž dochádza k transformácii anorganického selénu na metylované formy, ktoré
sa ukladajú primárne v koreňoch, iba malá frakcia selénu sa premiestni do nadzemných častí
rastliny [80].
So stúpajúcou koncentráciou Se(IV) úmerne klesalo množstvo biomasy koreňov.
Najvyššia testovaná koncentrácia selénu (71,2 mg.l-1) viedla až k 87,5 % úbytku v porovnaní
s kontrolou (Obr. 2a). Experimenty s Brassica juncea a B. carinata korešpondujú s naším
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zistením, kde sa ukázalo, že už 4 mg.l-1 selénu v dostupnej forme významne znižuje
produkciu biomasy koreňov [90]. Na druhej strane sa množstvo biomasy výhonkov S. alba
nemenilo so stúpajúcou koncentráciou Se(IV) v prostredí (Obr. 2a). Došlo však k nízkej,
ale štatisticky významnej stimulácii biomasy. Podobný účinok sa pozoroval v experimentoch
so S. alba rastúcej v prítomnosti 7 až 36 mg.l-1 Se(IV) [40].

b)
**

*** **

*** **

***

60

25
-1

DW (mg)

80

Obsah vody (g.g DW)

a)

40
20
0
0

14,2
28,5
42,7
-1
c Se(IV) (mg.l )

71,2

***

***

14,2

28,5

***

* ***

42,7

71,2

20
15
10
5
0
0

-1

c Se(IV) (mg.l )

Obr. 2 a) Produkcia biomasy a b) obsah vody v biomase S. alba po vystavení zvyšujúcim sa
koncentráciám Se(IV) v médiu. *p<0,05**p<0,01***p<0,001

Kým obsah vody v biomase koreňov klesol až pri najvyššej koncentrácií Se(IV)
v médiu (71,2 mg.l-1), 36,9 % úbytok vody vo výhonkoch sa zaznamenal už pri najnižšej
koncentrácii Se(IV) (14,2 mg.l-1) (Obr. 2b). V prítomnosti vysokých koncentrácií selénu (≥10
mg.kg-1 Se) dochádza k oxidačnému stresu [100], ktorý môže byť sprevádzaný rozpadom
štruktúry fosfolipidových membrán. Poškodenie membrány môže vyvolať poruchu rovnováhy
príjmu a transportu vody [110], čo by mohlo vysvetliť významný úbytok vody v nadzemných
častiach S. alba (Obr. 2b).
Produkcia chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov klesla v dôsledku zvyšujúcej sa
koncentrácie Se(IV) (Obr. 3). Inhibícia produkcie chlorofylov pravdepodobne súvisí so
znížením aktivity ALA dehydratázy (disponuje –SH skupinou), enzýmu zodpovedného za
vznik prekurzorov chlorofylu [120]. Pre porovnanie miery toxicity Se(IV) na jednotlivé
pigmenty slúžia hodnoty EC50 (Tab. 1). Na základe vyjadrených hodnôt EC50 sa inhibičný
účinok selénu na fotosyntetické pigmenty prejavil porovnateľne. Napriek tomu, karotenoidy
ako antioxidanty zabraňujú fotopoškodeniu chlorofylov, a v snahe zachovávať rovnováhu
medzi oxidantmi (Se) a antioxidantmi sa ich obsah môže mierne zvyšovať alebo sa nemení
[130].
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chl a

chl b
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Obr. 3 Produkcia fotosyntetických pigmentov v S. alba po vystavení zvyšujúcim sa koncentráciám Se(IV). Ch a
– chlorofyl a, ch b – chlorofyl b, kar – karotenoidy,*p<0,05**p<0,01***p<0,001

Obsah Se v koreňoch a výhonkov rastlín vystavených zvyšujúcim sa koncentráciám
Se(IV) v médiu sa významne odlišoval od jeho obsahov v kontrolnej rastline (Tab. 2).
Množstvo nahromadeného selénu v koreňoch napriek tomu nebol štatisticky odlišný v rámci
testovaných koncentrácií Se(IV), okrem koncentrácie 42,7 mg.l-1 Se(IV), kedy sa množstvo
akumulovaného selénu zvýšil 2 až 2,2-násobne oproti ostatným sledovaným koncentráciám
Se(IV).
Tab. 2 Obsah Se v rastlinných častiach S. alba po vystavení zvyšujúcim sa koncentráciám Se(IV). SD –
štandardná odchýlka
Koncentrácia Se(IV)
(mg.l-1)
0
14,2
28,5
42,7
71,2

Obsahy Se v koreňoch
(µg.g-1sušiny)±SD
2,0±0,1
140,3±4,0
132,2±12,8
290,5±39,5
148,7±11,7

Obsahy Se vo výhonkoch
(µg.g-1 sušiny) ±SD
1,7±0,2
13,5±0,7
30,0±1,2
41,4±1,9
68,3±4,5

Na druhej strane, akumulácia selénu vo výhonkoch stúpala úmerne so zvyšujúcou sa
koncentráciou Se(IV) v médiu, čo pravdepodobne viedlo k postupnému poklesu hladiny
fotosyntetických pigmentov. Obsah selénu vo výhonkoch bol rádovo nižší ako v koreňoch,
rovnako ako v prípade testovania Se(IV) (7-36 mg.l-1) na S. alba [40]. Je pravdepodobné, že
vyššia miera inhibície rastu a produkcie biomasy koreňov v porovnaní s inhibičnými
účinkami Se(IV) na výhonky sú dôsledkom preferenčnej akumulácie selénu v koreňoch.
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Záver
Vybrané parametre toxicity potvrdili nepriaznivé pôsobenie Se(IV) na modelový druh
S. alba. Markantnejší inhibičný účinok Se(IV) na rast aj produkciu biomasy koreňov
v porovnaní s jeho inhibičnými účinkami na výhonky je možné zdôvodniť vyšším obsahom
selénu v koreňoch v porovnaní s jeho obsahom vo výhonkoch.
Na druhej strane sa zvyšujúce koncentrácie Se(IV) prejavili zníženým obsahom vody
v biomase výhonkoch, kým úbytok vody v koreňoch sa nepreukázal štatisticky odlišný od
kontroly. Produkcia fotosyntetických pigmentov ako významný ukazovateľ fotosyntetickej
aktivity klesala so zvyšujúcou sa koncentráciou Se(IV), pravdepodobne ako dôsledok
akumulácie selénu vo výhonkoch.
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Juraj Macek
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Abstrakt
Ropné látky sú jedným z najčastejších kontaminantov životného prostredia, najmä v urbanizovaných oblastiach.
Táto práca analyzuje stav a možný ekotoxikologický vplyv dvoch prevádzok na kontamináciu pôdy a podzemnej vody na
modelovej lokalite v Bratislave. Prvou je najväčší únik ropných produktov na území Bratislavy vôbec – bombardovanie
ropnej rafinérie Apollo v roku 1944 a následná kontaminácia rozsiahleho územia a podzemnej vody, druhou existencia
prevádzky štátneho podniku Kovošrot, kde sa likvidoval odpad obsahujúci ropné látky, ako aj vykonával servis
mechanických strojov a vozidiel. Prvá sa nachádza cca 1 km od záujmového územia, druhá je priamo vedľa neho. Metódou
infračervenej spektroskopie bolo analyzovaných 71 vzoriek zeminy z troch hĺbkových úrovní a urobený detailný rozbor
jednej vzorky podzemnej vody. Následne bola na mapách zrekonštruovaných prostredníctvom programu MapInfo
Professional vizualizovaná distribúcia nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) v horninovom prostredí, na základe
čoho bolo možné identifikovať pôvodcu znečistenia.

Kľúčové slová: NEL; kontaminácia; kvartér; sedimenty; podzemné vody; pôda; ropné látky

Úvod a formulácia cieľa
Aktívnou ľudskou činnosťou získali pôdy na území Bratislavy jednoznačne

antropický

charakter. Za posledných cca. 150 rokov sa približne 6 metrov vrchnej vrstvy pôvodného podložia
natoľko premiešalo s produktami ľudskej činnosti, že jej poľnohospodárske alebo lesohospodárske
využitie neprichádza do úvahy nielen z toho hľadiska, že okolitý priestor je silne urbanizovaný, ale aj
preto, že pôda nespĺňa základné požiadavky pre život a rast rastlín [1].
Modelová lokalita je z hľadiska využitia v budúcnosti jednoznačne definovaná ako zastavané
územie, avšak s problémom znečistenia zeminy sa stretávame minimálne v tom ohľade, že niekoľko
stoviek metrov kubických vykopanej zeminy treba uložiť na skládku podľa existujúcich technických
noriem. Od jej zaradenia do tej ktorej skupiny odpadov závisí aj dnes veľmi podstatná ekonomická
stránka projektu.
Okrem toho existuje riziko kontaminácie podzemných pôd. Bratislava leží na brehoch
európskeho veľtoku Dunaja, vysoký obsah potencionálne mobilných toxických látok by mohol mať
dosah na veľmi významnú akumuláciu podzemných vôd na Žitnom ostrove. Preto je potrebné
analyzovať vzorky zemín z lokality a vyhodnotiť obsahy ako v sušine, tak vo výluhoch zo zemín a
stanoviť potencionálnu mobilitu a ekotoxicitu nepolárnych extrahovateľných látok.
Cieľom práce je analyzovať kontamináciu zemín a podzemných vôd nepolárnymi
extrahovateľnými látkami na záujmovej lokalite a porovnať ju s predpodkladanými obsahmi. Vysoké
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obsahy NEL v oboch médiách sú očakávané najmä vzhľadom k polohe na území, ktoré je dlhodobo
vyhodnocované ako silne zasiahnuté haváriou ropnej rafinérie Apollo v roku 1944. V tesnej blízkosti
modelovej lokality bola aj prevádzka firmy Kovošrot š.p., v ktorej sa manipulovalo s použitými
motorovými a hydraulickými olejmi, automobilovými palivami a ďaľšími ropnými produktami [2,3].

Materiál a metódy
Praktická časť pozostávala z odberu vzoriek v teréne a ich vyhodnotenia. Bezjadrovým vŕtaním
bolo v rozostupoch 10 x 10 metrov odobratých 71 vzoriek zemín z troch hĺbkových úrovní na
stanovenie obsahu NEL v sušine a vo výluhoch. Realizovaný bol aj jeden vrt na odber a podrobnú
chemickú analýzu podzemnej vody. Hĺbka vrtov bola v úrovniach 50 cm, 300 cm a 500 cm od
zemského povrchu v rozmedzí 2-7 metrov v závislosti od podmienok v teréne. Zemevrtné náradie
tvorila kolóna dutých špirál, zarážacia pažnicová kolóna so vzorkovačom zeminy a rozoberateľnými
vzorkovačmi na zeminy a podzemnú vodu. Vzorky boli na prítomnosť nepolárnych extrahovateľných
látok analyzované v laboratóriu firmy INEGO – ENVILAB s.r.o., Žilina metódou infračervenej
spektroskopie.
Po získaní analyzovaných vzoriek nasledovalo ich zaradenie do kategórie podľa stanovených
legislatívnych noriem. Štúdium odbornej literatúry pre zistenie možností sanácie poskytlo potrebné
podklady na vyhodnotie toxicity látok obsiahnutých na modelovej lokalite, jej mobility a možnej
toxicite. Na tomto základe bola vyhodnotená nutnosť a teoretické možnosti sanácie lokality.

Výsledky a diskusia
V odobratých vzorkách boli stanovené obsahy NEL v sušine v rozmedzí 12 až 10010 mg/kg, v
Tab. 1 sú uvedené hodnoty pre prvých šesť vrtov. Priemerná hodnota 531 mg/kg je skreslená dvoma
extrémnymi hodnotami z vrtov 6 (hĺbka 3 m, 10010 mg/kg) a 4 (hĺbka 5 m, 7841 mg/kg). Zo zvyšných
69 hodôt sa 64 nachádza v intervale do 1000 mg/kg a posledné štyri medzi 1000-2100 mg/kg.
Vynechaním extrémov sa dostaneme k priemernému obsahu NEL v sušine 288 mg/kg.
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Tab. 1 Obsah NEL v sušine vo vrtoch 1-6

Pre znečistenie zemín a podzemných vôd platia limity vychádzajúce z holandských noriem
uvedené v Metodickom pokyne Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej
republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie (SKŽP) č.j. 130-1992/1, resp. „Odporučenia
SKŽP na uplatňovanie ukazovateľov normatívov pre asanáciu znečistených podzemných vôd a zemín z
29.4.1994“. Toto odporúčanie sumarizuje kategorizáciu vybraných ukazovateľov znečistenia zemín,
podzemných vôd a pôdneho vzduchu ako aj Rozhodnutie Ministerstva

pôdohospodárstva SR o

najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení

organizácií oprávnených

zisťovať skutočné hodnoty týchto látok (č.531/1994-540). Jednotlivé ukazovatele sú rozčlenené do
nasledujúcich kategórií:
Kategória A – reprezentuje fónové hodnoty, charakterizuje približne ich prírodné obsahy,
prípadne dohodnuté hodnoty požadovanej medze citlivosti analytického stanovenia.
Kategória B – reprezentuje medzné hodnoty ukazovateľov, ktorých dosiahnutie vyžaduje
prieskumné práce s cieľom vysvetliť pôvod, či zdroj znečistenia.
Kategória C – reprezentuje medzné hodnoty ukazovateľov, ktoré vyžadujú sanačný zásah, ak je
preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek životného
prostredia.

Na základe spracovania a vyhodnotenia získaných údajov o obsahu NEL v horninovom podloží
a podzemnej vode na modelovej lokalite je zrejmé, že vrstva s najvyšším stupňom kontaminácie sa
nachádza v hĺbke 300 cm (Obr. 1). Bola v nej nameraná maximálna hodnota NEL v sušine (10010
mg/kg) ako aj maximálna hodnota pre výluh NEL (0,1 mg/l). Najnižší stupeň kontaminácie je podľa
výsledkov meraní v hĺbke 50 cm, výsledky pre tretiu (najhlbšiu) úroveň vrtov majú stredné hodnoty.
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Interpolačné modely dokazujú pozvolný prestup NEL horninovým prostredím a adsorpčný účinok
ílových vrstiev v rozmedzí dvoch až šyroch metrov pod povrchom, kde sa nachádza najväčiu časť
kontaminatov. Odpadové organické látky prenikli hornou vrstvou antropogénnych navážiek, avšak do
hĺbky 5 metrov sa dostala už iba menšia časť. Mrak znečistenia má s klesajúcou hĺbkou plošne
rozširujúci sa charakter, avšak obsah NEL je klesajúci. Za prítomnosť NEL tým pádom zodpovedá
objekt na zemskom povrchu a nie kapilárne vzlínanie zo zvodnenej vrstvy, ktorá sa podľa prieskumnej
dokumentácie nachádza zhruba v úrovni 6 metrov pod zemským povrchom [4].

Obr. 1 Distribúcia NEL v hĺbke 300cm

Distribúcia a objem kontaminantu je orientovaný severo-východným smerom, čo umožňuje
vylúčiť ako možný zdroj znečistenia rafinériu Apollo, nakoľko v takom prípade by bol výskyt NEL
zdokumentovaný na celej skúmanej ploche. Blízkosť bývalého podniku Kovošrot a skladbu jeho areálu
(servisná a šrotovacia časť prevádzky bola orientovaná smerom k modelovej lokalite a vzhľadom k
environmentálym normám a povedomiu spred 20 rokov je vysoko pravdepodobné, že na zamedzenie
úniku organických látok sa vykonalo minimum opatrení) je možné jednoznačne určiť za pôvodcu
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prevádzku š.p. Kovošrot. Prieskumné vrty na juho-západnej hrane oblasti odberných miest v niektorých
prípadoch dokonca vykázali nulový obsah NEL.

Záver
Obsahy NEL v zemine v prevažnej miere spadá do kategórie B (obsah NEL 500 mg/kg,
reprezentuje medzné hodnoty ukazovateľov, ktorých dosiahnutie vyžaduje prieskumné práce s cieľom
vysvetliť pôvod, či zdroj znečistenia),

pričom pôvod znečistenia je touto prácou vysvetlený. Z

celkového počtu 71 vzoriek 12 presahuje normy pre kategóriu B, z nich 6 presahuje aj normu pre
kategóriu C (obsah NEL 1000 mg/kg, reprezentuje medzné hodnoty ukazovateľov, ktoré vyžadujú
sanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších
zložiek životného prostredia). Na základe hôdnot výluhov z 12 prieskumných vrtov je však možné
stanoviť riziko ďaľšieho šírenia kontaminantov prostredníctvom podzemnej vody ako minimálne.
Nakoľko sa na území nevykonali žiadne sanačné zásahy, je to pravdepodobne dôsledkom prirodzených
biodegradačných procesov v horninovom prostredí [5,6]. Vysoká prepracovanosť materiálu
minimalizuje jeho možné toxické účinky na živé organizmy.
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Antropogénne ovplyvnenie pôd a bioty banskou činnosťou v oblasti
opusteného Sb-ložiska Poproč
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; matejkovic@fns.uniba.sk

Abstrakt
Staré opustené banské diela a odkaliská na lokalite Poproč predstavujú významný zdroj znečistenia
životného prostredia ťažkými kovmi a toxickými prvkami. Zvetrávaním zvyškov rudných minerálov sa do pôdy
uvoľňujú kovy, ktoré sa stávajú prístupné pre živé organizmy a môžu vstupovať do potravinového reťazca. Na
danej lokalite boli identifikované vysoké úrovne celkového As (max. 2484,4 mg.kg-1) a Sb (max. 4462,9 mg.kg1
). Stanovenie bioprístupného podielu stopových prvkov bolo prevedené pomocou extrakčných postupov
simulujúcich bežné podmienky prostredia rastlín a to destilovanou vodou a zriedenými roztokmi NH4NO3.

Kľúčové slová: arzén; antimón; bioprístupnosť; pôdy
Úvod a formulácia cieľa
Napriek svojej pomerne malej rozlohe, Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou
početnosťou zdrojov environmentálnych záťaží, ktoré sú následkom predchádzajúcej
intenzívnej banskej a priemyselnej činnosti. Záujmové územie výskumu predstavuje opustené
Sb-ložisko v blízkosti obce Poproč, ktoré sa nachádza v JZ časti Spišsko-Gemerského
Rudohoria. Sb výskyty na ložisku Poproč boli predmetom intenzívneho kutania a ťažby najmä
v 19. storočí a začiatkom 20. storočia. Hlavným minerálom Sb žíl je vždy kremeň a antimonit,
vedľajšie minerály sú pyrit, arzenopyrit, markazit, pyrotit, berthierit, chalkopyrit, tetraedrit,
sfalerit, zinkenit, füllöpit, jamesonit, chalkostibit, sfalerit a senarmontit. Medzi významné
druhy znečistenia v danom území patria výtoky kyslých banských vôd, rozplavovanie
kontaminovaného materiálu z háld a odkalísk, ktorý sa dostáva do alúvia rieky Olšava. Pôdy
obsahujú najmä vysoké koncentrácie As a Sb [1].
Materiál a metódy
Odber pôdnych vzoriek

Odobraté pôdne vzorky v Poproči možno priradiť ku dvom pôdnym typom - pôdy
odoberané v okolí banských diel predstavujú rankre - iniciálne pôdy so silikátovým Ahorizontom zo skeletnatých zvetralín pevných a spevnených silikátových hornín, a aluviálne
pôdy – fluvizeme – podobne iniciálne pôdy (s ochrickým A-horizontom z holocénnych
fluviálnych sedimentov).
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Extrakcia a analýza pôdnych vzoriek

Celkový obsah As a Sb bol stanovený v laboratóriach ACME (Analytical
Laboratories Vancouver Ltd., Kanada) v zmesi HF/HClO4.
Extrakcia destilovanou vodou – 20g sa navážilo do extrakčnej banky, do ktorej sa
pridalo 40 ml destilovanej vody. Získaná suspenzia sa premiešavala na laboratórnom
multirotátore pri 30 výkyvoch za minútu po dobu 1 hodiny [2].
Extrakcia NH4NO3 – 20g pôdnej vzorky sa navážilo do extrakčnej banky, do ktorej
sa pridalo 50 ml roztoku 1M NH4NO3. Zmes bola premiešavaná na laboratórnom
multirotátore pri 30 výkyvoch za minútu po dobu 2 hodín [3].
Výsledky a diskusia
Antimón (Sb) je toxický prvok široko rozšírený v litosfére a zvyčajne asociovaný
s arzénom. Sb a jeho zlúčeniny sú považované za významné polutanty, avšak v porovnaní
s inými prvkami (As, Cd, Hg) je jeho biochemické správanie ešte málo prebádané, najmä čo
sa týka bioprístupnosti vyšších rastlín. Táto štúdia bola zameraná na zhodnotenie potenciálnej
bioprístupnosti As a Sb na lokalite Poproč a predstavuje výsledky geochemického a
botanického výskumu. V zmysle zákona 220/2004 Z.z. [4]., boli u niektorých sledovaných
vzoriek prekročené limitné hodnoty pre obsah rizikových prvkov. Najvýraznejšie prekročenie
uvedené v Tab.1 bolo zaznamenané pre As (max. 2484,4 mg.kg-1) a Sb (max. 4462,9 mg.kg1

). Stanovené totálne obsahy vybraných polutantov As, Sb, Pb sú podstatne vyššie ako pri

pôdach v Perneku a Čučme, vo vzorkách pôd okolia ložiska Poproč sú obsahy sledovaných
prvkov vyššie ako v pôdach z Dúbravy. Pôdne vzorky z Poproča sa vyznačujú typickou
kyslou reakciou (okrem vzorky POP-3, so silne kyslou reakciou pH=3,04) s charakteristickým
vysokým obsahom hrubozrnnej frakcie, pričom takmer vo všetkých vzorkách je prirodzený
pôdny profil značne antropogénne ovplyvnený.
Zaťaženie pôd v študovanej lokalite Poproč v smere toku Olšavy odráža vplyv dvoch
dominantných zdrojov znečistenia – staré banské diela, ktoré reprezentujú výtoky zo štôlní
(najmä štôlňa Agnes) a haldy banského odpadu, resp. nevhodne situované odkaliská
flotačného kalu v alúviu toku Olšava. V smere toku sa so vzdialenosťou od bodových zdrojov
znečistenia v území znižuje obsah všetkých sledovaných kontaminantov v pôdnych vzorkách,
výnimku tvorí oblasť situovaná v alúviu pod bývalým odkaliskom, kde boli stanovené vo
vzorke fluvizeme POP-8 zvýšené obsahy As (154,5 mg.kg-1), Pb (203,2 mg.kg-1) a vysoký
obsah Sb (1989,3 mg.kg-1). Bioprístupná frakcia stopových prvkov bola vypočítaná pomocou
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indexu bioprístupnosti, ktorý predstavuje pomer medzi biologicky dostupnou frakciou a
celkovým obsahom prvku v pôdach, vyjadrený v percentách [5].
Tab.1: Celkové obsahy kontaminantov a hodnoty pH v pôdach (mg.kg-1)
pHH2O

As

Sb

Pb

Zn

POP-1

4,48

539,6

5757,4

109,3

85

POP-2

4,44

36,7

13,4

26,0

60

POP-3

3,04

2484,4

4462,9

683,0

11

POP-3 B

3,04

1764,0

3291,0

472,8

41

POP-4

6,36

315,5

693,6

92,3

407

POP-5

4,04

107,5

143,0

52,8

65

POP-6

3,68

27,8

33,0

31,3

31

POP-7

4,67

57,2

40,1

24,9

45

POP-8

4,39

154,5

1989,3

203,2

40

POP-9

4,45

65,2

50,6

34,0

65

Ako extraktanty na stanovenie bioprístupnych frakcií boli použité destilovaná voda a
roztok 1M NH4NO3. Výsledky uvedené v Tab.2 dosiahli nasledovné hodnoty: pri použití
destilovanej vody sa uvoľnená frakcia As pohybovala v rozmedzí 0,18 až 2,66 mg.kg-1 a
extrahované množstvo Sb dosiahlo úroveň 0,14 až 17,42 mg.kg-1. Nepufračné soľné roztoky
NH4NO3 sú vo významnej miere používané pri extrakciách iónovymeniteľných katiónov
kovov. Pri použití 1M NH4NO3 (Tab.2) sa v porovnaní s destilovanou vodou vylúhovateľnosť
ešte znížila. As sa extrahoval v rozmedzí 0,01 až 6,65 mg.kg-1 a Sb 0,13 až 43,55 mg.kg-1.
Monovalentné katióny ako NH4+ resp, Na+ sú prakticky nekonkurenčné resp. menej
konkurencieschopné pre adsorbciu na organickej hmote, ílových mineráloch a oxidoch a hrajú
dôležitú úlohu v iónovýmenných reakciách [6]. Významné množstvo As a Sb vo vzorkách je
viazané na redukovateľnú frakciu resp. na nerozpustné minerálne štruktúry, v dôsledku čoho
silné chemické väzby podmieňujú nízku úroveň indexu bioprístupnosti.
Tab 2.: Celkový obsah As a Sb, extrakcie v destilovanej vode a NH4NO3 (mg.kg-1)
vzorka
POP-1
POP-2
POP-3
POP-4
POP-5
POP-8
POP-9

Celkový obsah
As
Sb
539,60
5757,43
36,70
13,40
2484,40
4462,93
315,50
693,60
107,50
143,00
154,50
1989,30
65,20
50,60

H 2O
As
2,66
0,18
1,41
1,58
0,83
0,67
0,24

NH4NO3
Sb
17,42
0,14
1,86
6,85
1,78
10,00
1,55

As
6,65
0,05
0,06
0,15
0,04
0,03
0,01

Sb
43,55
0,62
0,30
1,39
0,14
0,46
0,13
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Vysoké koncentrácie As a Sb v pôde sa prejavujú aj vo zvýšenej akumulácii týchto prvkov
v rastlinách. V okolí opusteného Sb ložiska Poproč boli vybrané celkovo 3 reprezentatívne
lokality. Prvú tvorilo územie pred vyústením štôlne Agnes (lok. Poproč – štôlňa
Agnes), druhá lokalita sa nachádzala na odkalisku (lok. Poproč – odkalisko) a tretia lokalita sa
nachádzala na mieste prirodzenej terénnej depresie, cez ktorú pretekal potok odvodňujúci celý
banský revír (lok. Poproč – močiar pod odkaliskami). Celkove sme v tejto oblasti analyzovali
11 rôznych rastlinných druhov (uvedené v Tab.3) , pričom z tohto počtu predstavovali 3
zástupcovia druhy drevín. Ako normálny obsah As v rastlinách sa udávajú hodnoty 0,02 – 0,7
mg.kg-1 [7], avšak vo vzorkách drevín namerané hodnoty dosiahli úroveň 10,4 mg.kg-1 As
a vo vzorkách bylín až 518,6 mg.kg-1 As. Podobne normálna úroveň Sb 0,0001 až 0,2 mg.kg-1
bola výrazne prekročená, pričom dreviny obsahovali 3,51 mg.kg-1 a byliny dokonca 269,6
mg.kg-1 Sb.
Tab 3.: Obsahy kontaminantov v rastlinných vzorkách (mg.kg-1)

Taraxacum officinale
Fragaria vesca
Plantago media
Fragaria vesca
Calamagrostis epigejos
Capsella bursa-pastoris
Mentha aquatica
Lycopus europaeus
Tilia platyphyllos
Salix caprea
Prunus padus racemosa

Byliny
166,7
518,6
116,6
65,5
62,8
47,4
50,5
99,2
Dreviny
3,1
10,4
9,4

241
269,6
189,5
157,1
151,9
5,11
12,94
18,84
5,88
3,51
3,27

Záver
Vysoké koncentrácie As a Sb môžu predstavovať značné riziko pre lokálny
ekosystém. Značný obsah týchto prvkov sa odráža vo zvýšenej akumulácií v bylinách
a drevinách. Boli identifikované vysoké úrovne celkového As (max. 2484,4 mg.kg-1) a Sb
(max. 4462,9 mg.kg-1). Pre odhad bioprístupnosti boli použité extrakcie s použitím
destilovanej vody a dusičnanu amónneho v zmysle zákona 220/2004 Z.z.. Vypočítané indexy
bioprístupnosti dosahujú relatívne nízku úroveň, hoci niektoré rastliny ako Fragaria vesca
obsahovali až 518,6 mg.kg-1 As a 269,6 mg.kg-1 Sb, čo výrazne prekračuje prirodzené obsahy
v nekontaminovaných lokalitách.
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Odpoveď rastlín repky olejky (cv. Verona) na stres indukovaný CuII
Matúš Peško
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
a fyziotaktiky, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
pesko@fns.uniba.sk

Abstrakt
Študovala sa odpoveď hydroponicky pestovaných rastlín repky olejky (Brassica napus L.; cv. Verona)
na stres indukovaný CuII. Použitý koncentračný interval kovu bol 0,5 až 60 µmol dm-3. Pri aplikácii nižších
koncentrácií (0,5-3,0 µmol dm-3) CuII sa pozoroval nárast čerstvej, resp. suchej hmotnosti jednotlivých
rastlinných orgánov rastlín B. napus v porovnaní s kontrolou. Inhibičný účinok sa prejavil až po aplikácii vyšších
koncentrácií (6-60 µmol dm-3 CuII), pri ktorých sa pozoroval aj významný pokles koncentrácie asimilačných
pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b, karotenoidy) a proteínov v listoch. Na druhej strane, v koncentračnom
intervale 6-60 µmol dm-3 CuII koncentrácia TBARS v listoch zaznamenala značný nárast so zvyšujúcou sa
koncentráciou CuII. Akumulované množstvo Cu v koreňoch bolo približne 36 až 193-krát vyššie ako vo
výhonkoch.

Kľúčové slová: asimilačné pigmenty; akumulácia; repka olejka.; meď; proteíny; TBARS
Úvod a formulácia cieľa
Meď je esenciálnym prvkom pre všetky vyššie rastliny a má niekoľko úloh
v metabolických procesoch rastlín [1]. Pôsobí ako štruktúrny prvok v regulačných proteínoch
a podieľa sa na fotosyntetickom prenose elektrónov, mitochondriálnej respirácii, oxidačnom
strese a metabolizme bunkovej steny. Je tiež kofaktorom mnohých enzýmov ako je Cu/Zn
superoxiddismutáza, cytochróm c, plastokyanín a pod. Vo fyziologických podmienkach sa
meď vyskytuje v dvoch oxidačných stavoch (CuI a CuII) [2, 3]. Redoxné vlastnosti Cu, ktoré
sa uplatňujú pri jej funkcii ako esenciálneho kovu, sú súčasne zodpovedné aj za jej toxické
vlastnosti [4].
Počiatočným symptómom toxicity Cu je chloróza listov [5]. Akútna toxicita Cu môže
spôsobiť vädnutie listov, pričom časom sa môže objaviť aj nekróza [6]. Toxické koncentrácie
medi majú výrazný vplyv na rast a vývin koreňa [7].
Pri vyšších aplikovaných koncentráciách Cu sa objavujú zmeny v ultraštruktúre
buniek rastlín. Upadhyay & Panda [8] pomocou transmisného elektrónového mikroskopu
(TEM) pozorovali v listoch rastlín druhu Pistia stratiotes zmenšenie chloroplastov
a mitochondrií a narušenie ich štruktúry, nárast objemu vakuoly a nevýraznú bunkovú stenu.
Redoxné zmeny medzi oxidačnými stavmi medi I a II môžu katalyzovať vznik
hydroxylových radikálov, ktoré poškodzujú DNA, lipidy, proteíny a iné biomolekuly [4].
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Repka olejka (Brassica napus L.) je významná olejnatá 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 odpoveď hydroponicky pestovaných rastlín B. napus
(cv. Verona) na stres indukovaný CuII. Sledovali sa produkčné parametre (dĺžka, čerstvá
a suchá hmotnosť) jednotlivých rastlinných orgánov a niektoré biochemické parametre ako
obsah asimilačných pigmentov, celkový obsah proteínov a obsah TBARS v listoch rastlín
repky olejky.
Materiál a metódy
Kultivácia rastlín v prítomnosti CuII: Semená repky olejky (Brassica napus L.), cv.
Verona sa vysiali do pôdy a po 3 týždňoch sa premiestnili do Hoaglandovho roztoku
s obsahom 0; 0,5; 1; 3; 6; 12; 24 a 60 µmol dm-3 CuSO4.5H2O. 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

spektrofotometricky (Genesys 6, Thermo Scientific, U.S.A)

acetónom

stanovil

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
inkubovala pri laboratórnej teplote 5 min. a následne sa zmerala jej absorbancia pri vlnovej
dĺžke 412 nm. Koncentrácia proteínov sa vypočítala z kalibračnej krivky (z rovnice regresie),
pričom ako štandard sa použil hovädzí sérový albumín (BSA).
Stanovenie obsahu malondialdehydu (MDA) v listoch rastlín: Obsah MDA sa stanovil
vo forme látok reagujúcich s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS). K 2 ml vzorky sa pridalo
1,5 ml reakčného činidla (50 ml reakčného činidla obsahuje: 10 g kyseliny trichlóroctovej
a 250 mg kyseliny thiobarbiturovej ) a 100 µl butylovaného hydroxytoluénu. Reakčná zmes sa
inkubovala 30 min. pri teplote 90 °C a následne sa ochladila v ľadovom kúpeli (10 min.).
Absorbancia inkubovanej zmesi sa zmerala pri vlnovej dĺžke 512 nm a obsah TBARS sa
vypočítal použitím extinkčného koeficientu ε=155 mM-1 cm-1 [13].
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Stanovenie obsahu Cu v rastlinných orgánoch: Obsah Cu v sušine koreňov
a výhonkov rastlín repky olejky sa stanovil pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie
(Perkin Elmer 1100, USA).

Výsledky a diskusia
Listy trojtýždňových rastlín B. napus, ktoré sa pestovali hydroponicky po dobu 7 dní,
vykazovali v prítomnosti vyšších koncentrácií (12 a 24 µmol dm-3 ) CuII symptómy chlorózy.
V prípade aplikácie najvyššej koncentrácie CuII (60 µmol dm-3) boli rastliny zakrpatené, listy
značne chlorotické, niektoré tiež zvädnuté a zoschnuté. Po aplikácii dvoch najvyšších
koncentrácií (24 a 60 µmol dm-3) boli korene rastlín subtílnejšie a značne zhnednuté.
Na obr. 1 je znázornená závislosť suchej hmotnosti stoniek, listov a koreňov (Obr.
1A), ako aj dĺžky výhonkov a koreňov (Obr. 1B)

rastlín B. napus od aplikovanej

koncentrácie CuII.
Pri aplikácii nižších koncentrácií (0,5-3,0 µmol dm-3) sa pozoroval značný nárast
biomasy všetkých rastlinných orgánov. Najvýraznejšie sa tento pozitívny efekt prejavil po
aplikácii 0,5 µmol dm-3 CuII. V porovnaní s kontrolou spôsobila aplikácia tejto koncentrácie
nárast suchej hmotnosti jednotlivých orgánov o 8% (stonky), 23% (listy), resp. 26% (korene).
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Obr. 1 Závislosť suchej hmotnosti stoniek, listov a koreňov (A), ako aj dĺžky výhonkov a koreňov (B) rastlín
repky olejky (vyjadrené v percentách kontroly) od aplikovanej koncentrácie CuII; S.E. = stredná chyba priemeru

Nárast biomasy jednotlivých rastlinných orgánov po aplikácii nízkej koncentrácie Cu II
(10-5 mol dm-3) pozorovali v experimentoch s rastlinnými druhmi Helianthus annuus L. a Zea
mays L. aj Lin et al. [14] a Jiang et al. [15].
Výraznejší úbytok čerstvej, resp. suchej hmotnosti všetkých rastlinných orgánov sa so
stúpajúcou koncentráciou kovu pozoroval v koncentračnom rozmedzí ≈ 6-60 µmol dm-3,
pričom tento negatívny účinok CuII sa najviac prejavil v prípade koreňov. V porovnaní s
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kontrolou spôsobila najvyššia aplikovaná koncentrácia (60 µmol dm-3) študovaného kovu
úbytok biomasy stoniek o 64%, listov o 57% a koreňov o 67%. Dĺžky jednotlivých
rastlinných orgánov boli toxickými koncentráciami CuII ovplyvnené v menšej miere ako ich
biomasa. V koncentračnom rozmedzí 6-24 µmol dm-3 bola inhibícia rastu koreňov výraznejšia
(obr. 1B), zatiaľ čo aplikácia koncentrácie 60 µmol dm-3 CuII spôsobila vyššiu retardáciu
rastu výhonkov. V porovnaní s kontrolou sa pri použití tejto koncentrácie pozoroval 30%(výhonky), resp. 18%-ný (korene) pokles dĺžky rastlinných orgánov.
Na obr. 2 je znázornená závislosť koncentrácie asimilačných pigmentov (chlorofyl a,
chlorofyl b a karotenoidy) (obr. 2A), resp. koncentrácie proteínov (obr. 2B) v listoch rastlín
repky olejky od aplikovanej koncentrácie CuII. Výrazný pokles koncentrácie asimilačných
pigmentov sa pozoroval po aplikácii koncentrácie 6 µmol dm-3 CuII, s ďalším zvyšovaním
koncentrácie kovu v hydroponickom roztoku koncentrácia asimilačných pigmentov v listoch
rastlín klesala lineárne. V koncentračnom rozsahu

3–60 µmol dm-3 CuII bola najviac

ovplyvnená koncentrácia chlorofylu b. Naopak, citlivosť karotenoidov na zvyšujúcu sa
koncentráciu kovu v kultivačnom roztoku bola najnižšia.
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Obr. 2: Závislosť koncentrácie asimilačných pigmentov (A) a koncentrácie proteínov (B) v listoch rastlín repky
olejky (vyjadrených v percentách kontroly) od aplikovanej koncentrácie CuII; S.E. = stredná chyba priemeru

Redukcia obsahu chlorofylu v rastlinách v dôsledku stresu indukovaného meďou sa
vysvetľuje účinkom Cu na tvorbu δ-aminolevulovej kyseliny [16] a tiež inhibíciou príjmu Fe,
ktoré je nevyhnutné pre syntézu chlorofylu [17].
Závislosť koncentrácie proteínov v listoch rastlín repky olejky od aplikovanej
koncentrácie CuII má bilineárny charakter (Obr. 2B). V koncentračnom intervale 3-24 µmol
dm-3 koncentrácia proteínov v listoch so zvyšujúcou sa koncentráciou kovu v hydropnickom
roztoku prudko klesala. Ďalším zvyšovaním koncentrácie kovu bol tento

pokles menej

výrazný. Nadbytok CuII generuje totiž voľné radikály a tento oxidačný stres sa prejaví aj
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znížením koncentrácie proteínov v listoch.
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Obr. 3: Závislosť koncentrácie TBARS v listoch rastlín repky olejky od aplikovanej koncentrácie CuII; S.E. =
stredná chyba priemeru, s.h.= suchá hmotnosť

Látky reagujúce s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS) sú dobrými indikátormi
peroxidácie lipidov. Závislosť koncentrácie TBARS v listoch rastlín B. napus od aplikovanej
koncentrácie CuII je znázornená na obr. 3. Z obrázku je zrejmé, že v koncentračnom rozmedzí
0-3,0 µmol dm-3 CuII bol nárast obsahu TBARS so zvyšujúcou sa koncentráciou kovu
v hydroponickom roztoku len veľmi mierny. Ďalším zvyšovaním koncentrácie CuII došlo
k výraznému zvýšeniu obsahu TBARS v pletive listov rastlín. Po aplikácii 60 µmol dm-3 bol
obsah týchto látok až 3-násobne vyšší ako u kontroly. Nárast peroxidácie lipidov v listoch
rastlín po aplikácii vyšších koncentrácii CuII (30, resp. 50 µmol dm-3) potvrdili aj Chen et
al.[18] a Thounaojam et al. [19] v experimentoch s rastlinami ryže.
V študovanom koncentračnom intervale 0-60 µmol dm-3 CuII sa obsah Cu akumulovaný
v koreňoch a výhonkoch zvyšoval lineárne. Akumulácia kovu v koreňoch bola 36 až 193-krát
vyššia ako vo výhonkoch. Zatiaľ čo pri aplikácii 0,5 µmol dm-3 CuII bol obsah Cu v koreňoch
222,7 mg kg-1 a vo výhonkoch 6,17 mg kg-1, pri aplikácii 60 µmol dm-3 CuII sa príslušné
obsahy Cu v rastlinných orgánoch zvýšili na 9249, resp. 47,9 mg kg-1.
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že rastliny repky olejky, cv.
Verona sú relatívne dobrými akumulátoromi Cu. Pre tieto rastliny je charakteristická nižšia
miera akumulácie tohto kovu vo výhonkoch.

Záver
Štúdium vplyvu CuII na rastliny B. napus, cv. Verona potvrdilo, že aplikácia kovu
v koncentračnom intervale (0,5-3,0 µmol dm-3) stimulovala rast rastlín, čo sa prejavilo vyššou
čerstvou i suchou hmotnosťou rastlinných orgánov v porovnaní kontrolnými rastlinami.
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Výraznejší toxický účinok CuII sa prejavil pri koncentrácii 6 µmol dm-3, pričom s ďalším
zvyšovaním koncentrácie kovu sa tento účinok zosilňoval. K výraznejšiemu poklesu obsahu
asimilačných pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b, karotenoidy) a proteínov v listoch rastlín
došlo už po aplikácii 6 µmol dm-3 CuII. V študovanom koncentračnom intervale 6-60 µmol
dm-3 dochádzalo so zvyšujúcou sa koncentráciou CuII v kultivačnom roztoku k značnému
nárastu obsahu TBARS v listoch rastlín. Potvrdilo sa, že odroda repky olejky Verona je
akumulátorom Cu, vyznačuje sa však nízkou mierou translokácie medi do výhonkov.
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Abstrakt
Použitím mineralogických metód (SEM, BSE, WDS, TEM, XRD) bolo študované chemické a minerálne
zloženie vybraných vzoriek čerstvého elektrárenského popola a pôd obsahujúcich pochované popolové
sedimenty v lokalite Zemianske Kostoľany. Z chemického hľadiska sú popolové vzorky tvorené hlavne Si, Fe, Al
a Ca, ďalej nasledujú Mg, K, Na, Ti a S. Z potenciálne toxických prvkov je v popoloch výrazne zvýšený obsah
arzénu (358 - 1859 mg.kg-1), ktorý je prítomný hlavne v najjemnejšej frakcii študovaných vzoriek. Dominantnú
zložku skúmaných vzoriek (v priemere 74 %) tvoria amorfné aluminosilikátové sklá. Tieto amorfné zložky sa
vyznačujú variabilným zastúpením Si, Al, Ca a Fe a boli identifikované ako hlavná fáza nesúca arzén (do 2,28
hm.%). Arzén sa viaže na agregáty nanočastíc, ktoré sú tvorené Al, Si, Ca, Fe, menej na fázy Fe a Ca. Okrem
amorfných skiel sa arzén viaže tiež na nespálené zvyšky uhlia (do 0,5 hm.%). Z kryštalických fáz boli
identifikované kremeň, kalcit, mullit, živce, hematit, magnetit, cristobalit, rutil, svetlé sľudy, pyrotit, pyrit,
montmorillonit a perovskit.

Kľúčové slová: elektrárenský popol; antropogénne sedimenty; amorfné sklá; arzén

Úvod a formulácia cieľa
Lokalita

Zemianske

Kostoľany

patrí

v dôsledku

prítomnosti

pochovaných

antropogénnych sedimentov (elektrárenský popol) k jednej z najviac kontaminovaných oblastí
na Slovensku. Zdrojom znečistenia územia je havária Pôvodného odkaliska v roku 1965, keď
sa po intenzívnych dažďoch pretrhla základná hrádza odkaliska, za ktorou sa naplavoval
elektrárenský popol z tepelnej elektrárne Nováky (ENO). Do okolia sa vylialo cca 3 milióny
ton

odkaliskového

materiálu.

Odhadovaná

rozloha

kontaminovanej,

prevažne

poľnohospodárskej pôdy, predstavuje približne 19 000 ha a rieka Nitra sa radí medzi
najznečistenejšie rieky v strednej Európe [1].
Mnohé deponované elektrárenské popoly predstavujú potenciálne environmentálne
záťaže, najmä z hľadiska zvýšenej koncentrácie rôznych nebezpečných chemických látok (As,
Cd, Ni, Pb, Sb, Sn, U, V, Zn, organické polutanty) a pevných fáz, ktorých mobilizácia a
vylúhovateľnosť predstavujú riziko znečistenia prostredia [2, 3]. Niektoré zo sekundárnych
minerálov, ktoré vznikajú počas spaľovania uhlia alebo ako výsledok chemických reakcií
zvetrávania medzi vodnými roztokmi a popolovým materiálom [4] majú schopnosť začleniť
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stopové prvky pomocou precipitácie, adsorpcie, alebo ko-precipitácie. K sekundárnym fázam
s najväčším potenciálom limitovať mobilitu stopových prvkov patria aluminosilikáty
a oxyhydroxidy Fe [5]. Aluminosilikátové sklá vznikajú v popole transformáciou ílových
minerálov a živcov počas spaľovania pri teplote v rozmedzí 900 – 1300 °C [4] a rýchlym
ochladením tekutého materiálu, pri ktorom sa prvky uzatvárajú do nepravidelných, amorfných
štruktúr [6].
Hlavnými cieľmi práce bolo charakterizovať chemické a minerálne zloženie čerstvého
popola a pôd obsahujúcich pochované antropogénne popolové sedimenty v lokalite
Zemianske Kostoľany, štúdium amorfných aluminosilikátových skiel ako hlavnej fázy
viažucej arzén a zhodnotenie vzťahu medzi arzénom a slabo kryštalickými (amorfnými)
fázami použitím jednoduchej extrakcie s roztokom šťaveľanu amónneho a kyseliny
šťavelovej.

Materiál a metódy
Skúmané vzorky ZK5, ZK6 a ZK8 pochádzajú z nivnej terasy pod odkaliskom
v lokalite Zemianske Kostoľany. Vzorky ZK5 a ZK6 boli odobraté z troch hĺbkových
horizontov (0 - 20 cm, 20 - 40 cm, pod 40 cm) a vzorka ZK8 pochádza z vykopanej pôdnej
sondy z hĺbok 60 cm a 70 - 100 cm. Vzorka CE bola odobratá z poľnohospodárskej pôdy
v katastri obce Čereňany z hĺbok 0 - 20 cm a pod 40 cm. Čerstvý popol odobratý z povrchovej
vrstvy Pôvodného odkaliska reprezentuje vzorka ZK9. Vzorky ZK5, ZK6, ZK8 a CE
predstavujú pôdu zmiešanú s elektrárenským popolom, ktorý sa do prostredia dostal
po havárii odkaliska a v súčasnosti sa tieto antropogénne sedimenty považujú za starú
environmentálnu záťaž [7].
Odobraté pevné vzorky boli vysušené pri laboratórnej teplote a homogenizované v
laboratóriách PRIF UK. Komplexná chemická analýza všetkých vzoriek bola uskutočnená
metódami ICP-ES resp. ICP-MS v ACME Analytical Laboratories Ltd (Vancouver, Canada).
Pre účely mineralogického štúdia boli vybraté reprezentatívne vzorky ZK5, ZK6 a CE
z hĺbky ˃ 40 cm, vzorka ZK8 z hĺbky 70 - 100 cm a vzorka ZK9. Vzorky boli presitované na
mechanickom sitovači cez sito s priemerom oka 1 mm a 25 µm. Z oboch frakcií všetkých
odobratých popolových vzoriek bola vyhotovená kvantitatívna rtg. difrakčná analýza na
prístroji Bruker Advance D8 za použitia CuKα žiarenia. Prvotná identifikácia minerálov
v záznamoch sa vykonala pomocou programu Bruker DIFFRACplus EVA. Kvantitatívne
zastúpenie hlavných minerálnych fáz v rtg. difrakčnom zázname bolo stanovené na základe
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Rietveldovho spresňovania v programe Topas. Z frakcie pod 1 mm boli vyhotovené leštené
výbrusy, ktoré boli študované v polarizačnom mikroskope v prechádzajúcom a odrazenom
svetle (mikroskop Leica, laboratórium VVCE SOLIPHA, KMaP PriF UK), pri zväčšení od 10
do 50 krát. Na prvotné orientačné určenie chemického zloženia minerálnych fáz sa použila
neštandardizovaná energiovo-disperzná analýza (EDS) v laboratóriu CLEOM PriF UK na
prístroji JEOL JXA-840A. Elektrónová mikroanalýza jednotlivých minerálnych fáz sa
vykonala na prístroji Cameca SX 100 metódov WDS pri urýchľovacom napätí 15 kV, prúde
20 nA a priemere lúča 1-5 µm (ŠGÚDŠ). Vzorky frakcie pod 25 µm boli študované pomocou
transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM) na prístroji JEOL-JEM-2000FX. Touto metódou
boli dokumentované agregáty častíc obsahujúce arzén a bola vykonaná ich EDS analýza.
Pre účely jednoduchej extrakcie boli všetky vzorky presitované na mechanickom
sitovači cez sito s priemerom oka 1 mm. Pre stanovenie slabo kryštalických foriem oxidov Fe
a Al sa použila metodika podľa Sheldrika [8] s 0,2 M roztokom šťaveľanu amónneho
a kyseliny šťavelovej (NH4)2C2O4/H2C2O4, (v pomere pevná fáza: roztok 1:40).

Výsledky a diskusia
Chemické zloženie antropogénnych sedimentov
Pre identifikáciu frakcie s najvyššou koncentráciou arzénu, boli dve vybrané vzorky
(ZK8 a ZK9) presitované na tri rôzne zrnitostné frakcie (< 1 mm, < 63 µm, < 25 µm).
Celkové obsahy vybraných chemických prvkov v jednotlivých frakciách udáva Tab. 1.
Z hlavných prvkov majú najväčšie zastúpenie: Fe, Ca, Al, Mg, K, Ti, Na, S, P, Mn. Zo
stopových prvkov sa vo zvýšenej koncentrácii detekovali As, Cu, Zn, Ni, Co, Pb, Sb, pričom
koncentrácie arzénu sú viacnásobne vyššie ako koncentrácie ostatných stopových prvkov.

Tab. 1 Celkové obsahy vybraných prvkov v študovaných popolových vzorkách
Celkové obsahy

Vzorka

Sb
6,4

Mn
626

mg.kg-1
Zn Ni
43 30,5

Frakcia

%

ZK 8

1 mm

As
1090

Co
10,4

Cu
48,3

Pb
8,8

ZK 8

63 µm

1296

1,8

670

31

31,7

11,3

44,3

7,3

ZK 8

25 µm

1562

2,2

627

44

30,2

11,5

51,1

9,0

ZK 9
ZK 9

1 mm
63 µm

714
1157

11,7
2,0

707
999

47
45

26,3
28,7

9,1
11,0

34,3
34,3

10,2
6,0

ZK 9

25 µm

1859

3,1

1275

64

37,9

13,1

41,9

8,8

Fe
4,6
3
5,2

Ca
3,60

Al
3,66

Mg
0,76

3,62

3,29

0,74

6
5,2
8
3,8

3,37

2,90

0,64

2,69
3,59

2,89
2,83

0,64
0,69

4,23

2,71

0,71

8
5,0
4
6,4
3
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Porovnaním celkových koncentrácií stopových prvkov v jednotlivých frakciách sa
potvrdila dôležitá vlastnosť jemnejších častíc viazať tieto prvky prostredníctvom svojho
veľkého povrchu. Podľa Spearsa [9], významný vzťah k povrchu popolových častíc majú aj
U, Tl, Se, Ge a v menšej miere Ga.
Minerálne zloženie antropogénnych sedimentov
Takmer vo všetkých študovaných vzorkách sú amorfné resp. slabo kryštalické
minerálne fázy hlavnou zložkou (39 - 88,4 hm.%) a tvorené sú prevažne amorfnými sklami.
Do tejto skupiny možno tiež zaradiť nespálené zvyšky uhlia ako aj amorfné oxyhydroxidy Fe.
Z hlavných minerálnych fáz boli identifikované kremeň, kalcit, mullit, živce, hematit,
magnetit, cristobalit, rutil, svetlé sľudy, pyrotit, pyrit, montmorillonit a perovskit.
Pomocou mikroskopie a následnej elektrónovej mikroanalýzy bola detailnejšie
študovaná variabilita chemického zloženia amorfných aluminosilikátových skiel (Obr. 1a,b),
ktoré sú zložené hlavne z SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. Častou zložkou sú tiež MgO, Na2O, K2O
a TiO2. Zo skupiny potenciálne toxických prvkov vstupuje do týchto fáz i arzén (do 2,28
hm.%). Okrem amorfných skiel sa arzén viaže tiež na nespálené zvyšky uhlia (do 0,5 hm.%).
Prioritnú väzbu arzénu na aluminosilikátové sklá a nespálené zvyšky uhlia potvrdili tiež autori
Bolanz et al. [10].

Obr. 1a,b Snímky v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE)- aluminosilikátové sklá, poradie prvkov zodpovedá
ich pomernému zastúpeniu v jednotlivých zrnách

Transmisná elektrónová mikroskopia s EDS bola použitá na štúdium fáz nesúcich
arzén vo frakcii pod 25 µm. Po detailnom preskúmaní všetkých vzoriek bolo zistené, že arzén
sa viaže dominantne na častice tvorené prvkami Al, Si, Ca a Fe, v menšej miere na častice
tvorené Fe a Ca. Tieto nanočastice vytvárajú agregáty nepravidelného tvaru o rozmeroch od
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300 nm do niekoľko µm.
Zhodnotenie uvoľnenia arzénu zo slabo kryštalických fáz použitím jednoduchej extrakcie
Slabo kryštalické formy oxidov Fe, Al a Mn patria k minerálnym zložkám v pôdach,
ktoré majú dôležitú úlohu v sorpcii arzénu a tým ovplyvňujú jeho mobilitu v prostredí [11].
Extrakciou študovaných vzoriek s roztokom amónnym sa z rozpustených slabo kryštalických
fáz uvoľnilo 272,4 až 1168,9 mg.kg-1 arzénu. Priemerné percentuálne podiely uvoľnených
prvkov vzhľadom k ich celkovým obsahom vo vzorkách predstavujú: 86,21 % As, 23,66 %
Al, 17,13 % Fe a 33,37 % Mn. Štatisticky významné pozitívne korelácie medzi uvoľneným
Asox - Alox (r = 0,812, p ˃ 0,05, n = 9) a Asox - Siox (r = 0,78, p ˃ 0,05, n = 9) (Obr.
2a,b) podporujú výsledky mineralogického štúdia, konkrétne, že amorfné aluminosilikátové
sklá patria k hlavným fázam viažucim arzén, čím ovplyvňujú jeho distribúciu v prostredí.

Obr. 2a,b Lineárna závislosť medzi extrahovanými Asox a amorfnými Feox, Alox (a) a Siox (b)

Záver
Z výsledkov mineralogického štúdia popolových vzoriek vyplýva, že amorfné
aluminosilikátové sklá tvoria dominantnú zložku a predstavujú hlavnú fázu viažucu arzén.
Najvyššie koncentrácie arzénu sa nachádzajú v najjemnejšej frakcii vzoriek, kde sa arzén
viaže na agregáty nanočastíc, ktoré sú tvorené Al, Si, Ca, Fe, menej na fázy Fe a Ca.
Väzbu arzénu na amorfné aluminosilikátové fázy potvrdila aj extrakcia s roztokom
šťaveľanu amónneho, ktorý je navrhnutý pre rozpúšťanie slabo kryštalických (amorfných)
oxidov Fe a Al. Zmena podmienok prostredia (pH, Eh) môže viesť k redukcii týchto Asviažucich fáz a následne k uvoľňovaniu arzénu do prostredia.
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Dreviny Bábskeho lesa
Ivana Pilková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie
a environmentalistiky, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika; ivana.pilkova@ukf.sk

Abstrakt
Štúdia podáva výsledky výskumu uskutočneného na lokalite Bábsky les v lete 2011 (obec Báb, Nitrianska
sprašová pahorkatina). Na 30 lokalitách som zaznamenala výskyt 32 druhov drevín. Na rúbaniskách 25 a na
plochách lesného porastu 20 druhov drevín. Najviac druhov drevín bolo zaznamenaných na lokalitách rúbanísk (č. 2
a č. 3). Najväčšiu stálosť výskytu (100%) dosiahla drevitá liana Hedera helix L. Najviac z drevín tvorili
proantropofyty (20) a apofyty (7 drevín). Drevinová skladba rúbanísk a lesného porastu je z väčšej miery podobná,
ale na lokalitách rúbanísk k lesným druhom pribúdajú svetlomilné dreviny lesných okrajov a lomov.

Kľúčové slová: Bábsky les; dreviny; synantropnosť; rúbaniská

Úvod a formulácia cieľa
Štúdia podáva výsledky výskumu uskutočneného na lokalite Bábsky les v lete 2011.
Bábsky les sa nachádza v katastri obce Báb v jej časti Alexandrov dvor, leží na Nitrianskej
sprašovej pahorkatine. Je vymedzený súradnicami 48°10´00´´ a 48°11´30´´ a 17°53´00´´ a
17°54´20´´ východne od Greenwichu, nadmorská výška je 160-210 m [1]. Bábsky les predstavuje
zvyšok pôvodných lesných komplexov, ktoré boli v procese rozvoja poľnohospodárstva postupne
premenené na polia, ide o nížinný dubovo - hrabový les [2]. V území boli mapované lesné typy
Fageto-Quercetum, Carpineto-Aceretum, Corneto-Quercetum carpineum [3].
Na základe tejto skutočnosti bol v Bábskom lese v 60-tych rokoch realizovaný
komplexný ekologický výskum s ťažiskom na 1 hektárovej ploche v rámci Medzinárodného
biologického programu a programu „Man and Biosphere“.
Cieľom príspevku je zhodnotiť výskyt drevín na lokalitách rúbanísk a lesného porastu na
základe porovnania počtu druhov drevín, stálosti výskytu a synantropnosti.
Materiál a metódy
V študovanom území Bábskeho lesa som v máji a júni roku 2011 vymerala a trvalo
označila 30 plôch o veľkosti 10 x 10 m (Obr. 1). Dané trvalé plochy rozdeľujem na 2 skupiny.
Prvú skupinu tvorí 12 plôch štyroch rúbanísk (červená farba – Obr. 1). Rúbaniská vznikli
holorubným spôsobom ťažby v novembri 2006.
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Druhú skupinu tvorí 18 plôch v lesnom poraste (zelená farba – Obr. 1). Trvalé plochy
pozostávajú z 9 lokalít (č. 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24), ktoré sú umiestnené v Národnej
prírodnej rezervácií Bábsky les. Ide o najmenej dotknuté časti lesa. Ostatných 9 plôch sa
nachádza v neťažených častiach lesných porastov, kde je plánovaná ťažba dreva.
22
19 23
20
24
21

13
14

10
7

28 8
29
9
4
30
5

15
1

2

6
3

34
35
11 36

lesné lokality
lokality na rúbaniskách

12
37
38
39

Obr. 1 Záujmové územie Bábsky les s vyznačenými trvalými plochami

Výsledky boli zrealizované formou fytocenologických zápisov v júni 2011. Zápisy boli
zhotovené fytocenologickými metódami [4], bola použitá 9-členná ordinálna stupnica [5]: 1 - 1,
2 jedince; 2 - pokryvnosť menej ako 1 %; 3 - 1-5 % pri malom počte jed.; 4 - 1-5 %, veľa jed.;
5 – 5-12,5 %; 6 – 12,5 –25 %; 7 - 25-50 %; 8 – 50 –75 %; 9 – pokryvnosť viac ako 75 %.
Zozbierané dáta boli vložené do databázy Turbowin [6]. Z tejto databázy boli prevedené
do programu JUICE 7.0 [7], kde sa vypočítala stálosť výskytu (%) a rozpätie abundancií
jednotlivých drevín pre obe skupiny. Synantropnosť (prirodzenosť) drevín som spracovala podľa
[8]. Názvoslovie zistených taxónov je jednotne upravené podľa [9].
Výsledky a diskusia
Na území Bábskeho lesa som na 30 vymeraných trvalých plochách zaznamenala výskyt
32 druhov drevín. Na 12 plochách rúbanísk 25 a na plochách lesného porastu (18 plôch) 20
druhov drevín. Spoločných druhov drevín je 14. Zoznam druhov uvádzam v Tab. 1.
Na jednotlivých lokalitách sa nachádzalo od 3 do 15 druhov drevín (Obr. 2). Najviac
druhov drevín bolo zaznamenaných na dvoch lokalitách rúbanísk (č. 2 a č. 3), plochy neboli
kosené. Iba na troch lokalitách rúbanísk (č. 3, 4 a č. 5) boli zaznamenané dreviny v stromovom
poschodí, lokality č. 4 a č. 5 sú ponechané, nie sú kosené od ťažby dreva v roku 2006.
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Obr. 2 Znázornenie počtu drevín na jednotlivých lokalitách rúbanísk a lesného porastu

Najväčšiu stálosť výskytu (100%) dosiahla drevitá liana Hedera helix L., v bylinnom
poschodí, na lokalitách lesného porastu a veľkú stálosť mala aj na rúbaniskách (75%) (Tab. 1).
Veľkú stálosť taktiež dosiahol druh Carpinus betulus L. v stromovom poschodí lokalít lesného
porastu (94%) a v bylinnom poschodí rúbanísk (83%). Iba na lokalitách rúbanísk dosiahol vysokú
stálosť v bylinnej etáži Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (83%). V krovinnej etáži lesného
porastu mali vysokú stálosť (78%) dreviny Acer campestre L. a Cornus mas L. Acer campestre
L. (72%) bol rozšírený aj v bylinnej etáži. Na rúbaniskách mali vysokú stálosť (75%) Quercus
cerris L. a Quercus robur L. v bylinnom poschodí, ktoré sú tu vysadené OZ Palárikovo.
Tab. 1 Stálosť výskytu (%) a rozpätie abundancií drevín dvoch skupín Bábskeho lesa
Dreviny na
rúbaniskách
Stromové poschodie (od výšky 3 m)
Acer campestre L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Carpinus betulus L.
Cornus mas L.
Hedera helix L.
Quercus cerris L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Quercus robur L.
Robinia pseudoacacia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Ulmus minor Mill.
Krovinné poschodie (do výšky 3 m)
Acer campestre L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Carpinus betulus L.
Cornus mas L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus angustifolia Vahl

85
17 6-9
84
84
33 1-7
85
67 1-5
-

Dreviny v lesnom
poraste
61 5-8
94 3-9
11 5-6
22 1-4
50 4-8
66
28 5-8
28 4-7
11 3-5
65
78 1-7
64
78 5-8
65
61
63
66
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Ligustrum vulgare L.
Quercus cerris L.
Quercus robur L.
Robinia pseudoacacia L.
Sambucus nigra L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Ulmus minor Mill.
Bylinné poschodie (do výšky 1 m)
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Carpinus betulus L.
Clematis vitalba L.
Cornus mas L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Euonymus europaeus L.
Euonymus verrucosus Scop.
Fraxinus angustifolia Vahl
Hedera helix L.
Ilex aquifolium L.
Ligustrum vulgare L.
Lonicera caprifolium L.
Lonicera xylosteum L.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Quercus cerris L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus robur L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Sambucus nigra L.
Swida sanguinea (L.) Opiz
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Mill.
Viburnum lantana L.
Vinca minor L.

82
17 1
25 1-7
81
83
17 1-5

65
65
65

67 2-5
17 2
81
83 1-5
83 2-4
25 1-2
17 1
58 1-4
33 1-2
81
75 2-6
82
17 1-5
82
82
75 1-4
75 2-4
42 1-5
50 1-2
82
42 1-3
50 2-5
81
17 2-4
81
-

72 1-5
11 1
50 1-2
28 1-2
17 1
56 1-2
17 1
61 1-4
100 5-8
56 1-4
64
56 1-2
61
11 1
17 1-4
22 1-4
11 4-6

Pri porovnávaní drevín lesného porastu a rúbanísk som sa zamerala na určenie stupňa ich
synantropnosti (prirodzenosti) podľa [8]. Najviac z drevín (20) tvorili proantropofyty (taxóny
pôvodné, rastúce iba v pôvodných spoločenstvách). Spoločnými proantropofytmi bolo 11 drevín:
Acer campestre L., Viburnum lantana L., Euonymus europaeus L., Euonymus verrucosus Scop.,
Fraxinus angustifolia Vahl, Quercus cerris L., Quercus robur L., Ulmus minor Mill., Crataegus
laevigata (Poiret) DC., Acer platanoides L., Carpinus betulus L. Len na rúbaniskách sú
zastúpené proantropofyty Rosa canina L., Swida sanguinea (L.) Opiz., Tilia platyphyllos Scop.,
Acer pseudoplatanus L. a iba v lesnom poraste Cornus mas L., Quercus petraea (Matt.) Liebl.,
Quercus frainetto Ten., Crataegus monogyna Jacq., Sorbus torminalis (L.) Crantz.
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Druhou početnou skupinou boli apofyty (domáce taxóny rastúce v prirodzených, ale aj v
synantropných stanovištiach) s počtom 7 drevín. Spoločné boli 3 apofyty - Hedera helix L.,
Sambucus nigra L., Ligustrum vulgare L. Na rúbaniskách k nim pristupujú Clematis vitalba L.,
Rubus caesius L., Lonicera xylosteum L. a v lesnom poraste drevina Vinca minor L.
Proantropofyty a apofyty zaraďujem podľa [8] medzi pôvodné taxóny.
Medzi nepôvodné taxóny podľa [8] patrí v lesnom poraste epekofyt Mahonia aquifolium
(Pursh) Nutt. (neofyt, s výskytom na synantropných stanovištiach), na rúbaniskách invázne
neofyty

Ailanthus

altissima

(Mill.)

Swingle,

Robinia

pseudoacacia

L.

(taxóny

v poloprirodzených, prirodzených spoločenstvách, ktoré menia štruktúru spoločenstva) a Ilex
aquifolium L. - neofyt, rastúci v kultúre. Druh Lonicera caprifolium L. s výskytom na
rúbaniskách nemá určené zaradenie. Dané atribúty tvorí 1 druh.
Na základe výsledkov je zrejmé, že drevinová skladba lesného porastu a rúbanísk je
z väčšej časti podobná. V obidvoch skupinách sa uplatňujú rovnaké lesné druhy (napr. Acer
campestre L., Acer platanoides L., Quercus cerris L., Ulmus minor Mill., Carpinus betulus L.).
Dané lesné druhy, s výnimkou Ulmus minor Mill., boli opísané z Bábskeho lesa aj v práci [3].
Na lokalitách oboch skupín sa uplatňujú aj dreviny, ktoré využívajú hlavne svetliny lesov
ako Euonymus europaeus L., Euonymus verrucosus Scop., Ligustrum vulgare L., Viburnum
lantana L. a iba v lesnom poraste Cornus mas L., zaznamenané tiež [3]. Ako nové druhy
obľubujúce svetliny lesov som zaznamenala Crataegus laevigata (Poiret) DC., Sambucus nigra
L., a iba v lesnom poraste Crataegus monogyna Jacq.
Novú ekologickú niku a zmenu svetelných podmienok na rúbaniskách využili novo
zaznamenané svetlomilné dreviny ako Swida sanguinea (L.) Opiz, Clematis vitalba L., Rubus
caesius L., ale aj Rosa canina L. zaznamenaná [3] v 70-rokoch z Bábskeho lesa.
Taktiež aj neofyty invázne - mnou zaznamenaný nový druh Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle, ktorý sa veľmi rýchlo šíri na rúbaniskách a môže sa rozšíriť aj do lesných porastov napr.
po odumretí starších drevín a tým k uvoľneniu nového priestoru. Taktiež aj Robinia
pseudoacacia L., zaznamenaná [3] s malou pokryvnosťou je v súčastnosti už hojne rozšírená na
rúbaniskách. Okrasné dreviny Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (lesný porast), Ilex aquifolium
L. a Lonicera caprifolium L. (rúbaniská) boli zaznamenané ako nové druhy a do Bábskeho lesa sa
pravdepodobne rozšírili zo susediaceho Chráneného areálu Bábsky park. Taktiež ako aj novo
zaznamenaná drevina Vinca minor L. nájdená iba na lesných plochách v susedstve parku.
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Na základe výsledkov a porovnania s prácou [3] je zrejmé, že druhová skladba drevín
Bábskeho lesa sa pozmenila ťažbou dreva, kedy došlo k odstráneniu pôvodného krytu a veľkému
osvetleniu. Týmito faktormi došlo k prieniku svetlomilných drevín lesných plášťov do nového
presvetleného priestoru na rúbaniská a taktiež k rozšíreniu nepôvodných druhov.

Záver
Na území Bábskeho lesa som na 30 lokalitách zaznamenala výskyt 32 druhov drevín. Na
12 plochách rúbanísk 25 drevín a na plochách lesného porastu (18 plôch) 20 druhov drevín.
Najviac druhov drevín bolo zaznamenaných na dvoch lokalitách rúbanísk (č. 2 a č. 3). Najväčšiu
stálosť výskytu (100%) mala liana Hedera helix L. Najviac z drevín (20) tvorili proantropofyty a
apofyty (7 drevín). Drevinová skladba rúbanísk a lesného porastu je podobná, ale na lokalitách
rúbanísk sú viac rozšírené svetlomilné dreviny lesných okrajov a nepôvodné taxóny.
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Vývoj roztrateného osídlenia na Kysuciach na základe identifikácie zmien
krajinnej štruktúry počas obdobia prvého a druhého vojenského
mapovania
Zuzana Pšenáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; zuzanoocka@gmail.com

Abstrakt
Krajinnoekologický výskum v oblasti mapovania časopriestorových zmien krajinnej štruktúry je
v súčasnosti na vzostupe. V tomto príspevku sa na základe mapových podkladov prvého a druhého mapovania
a porovnania so súčasným stavom identifikujú zmeny vybraných prvkov druhotnej krajinnej štruktúry, ktoré sa
následne interpretujú. Zameriava sa hlavne na vznik a vývoj roztrateného typu osídlenia, v kysuckom regióne
nazývané pľace. Praktickým prínosom výsledkov takto zameraných výskumov je lepšie pochopenie súčasných
vzťahov v krajine a na základe ich poznania aj možnosť komplexného a presnejšieho návrhu manažmentu daného
územia.

Kľúčové slová: roztratené osídlenie; zmeny krajinnej štruktúry; vojenské mapovanie; Kysúc

Úvod a formulácia cieľa
Súčasná krajina a jej štruktúra je výsledkom postupných zmien pôvodnej prírodnej
krajiny pod vplyvom človeka [1]. Aby sme mohli pochopiť súčasnú štruktúru krajiny, ako aj
jej najnovšie transformačné trendy, je potrebné sa zaoberať jej vývojom. Každú transformáciu
je treba vnímať v kontexte spoločensko-ekonomických udalostí, ktoré sa udiali za určité
časové obdobie v minulosti [2].
Zmeny krajiny sú najmä v posledných decéniách častou témou výskumov nielen vo
svete, ale aj na Slovensku, ktorý sa zameriava na ich detailnejšie poznanie nielen v teoretickej
rovine, ale aj na využitie takto získaných poznatkov v rôznych typoch analýz, syntéz a
hodnotení napr. pri riešení praktických otázok ochrany prírody alebo jej ďalšieho
manažmentu.
Podľa [3] je analýza zmien v krajine zvlášť dôležitá z hľadiska posúdenia prírodných a
spoločensko-ekonomických procesov, ich dynamiky, príčin a stability súčasného stavu, ale
predovšetkým možných trendov jej ďalšieho vývoja. [4].
V modelovom území – v regióne Kysúc, je pre pochopenie súčasného spôsobu
osídlenia a tým spojenej aj štruktúry krajiny, jednoznačne potrebné poznať historické pozadie
a dôvody vzniku, aby sa mohol súčasný stav krajiny správne interpretovať, identifikovať
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historické krajinné štruktúry a následne navrhnúť optimálne manažmentové riešenia pre jeho
udržateľný rozvoj.
Cieľom nasledujúceho príspevku je pomocou dostupných historických máp prvého
a druhého vojenského mapovania, spracovaných v prostredí GIS, vyhodnotiť časovopriestorové zmeny niektorých prvkov krajinnej štruktúry v modelovom území a na ich základe
interpretovať súčasné osídlenie a štruktúru krajiny.

Materiál a metódy
Roztratené osídlenie je v regióne Kysúc charakteristickým prvkom krajiny. Vzniklo
v priebehu posledných troch storočí, pričom samotné centrálne osídlenie je samozrejme
omnoho staršie. Modelové územie – k.ú. mesta Čadca je centrom tohto regiónu a nachádza sa
na ňom množstvo typických prvkov celého regiónu – ako roztratené osídlenie, trvalé trávne
porasty, zvyšky maloplošného hospodárenia a pod. Pomocou analýzy máp vojenského
mapovania so súčasnou štruktúrou krajiny autorka identifikuje zmeny využitia krajiny a
zmenu osídlenia v danom regióne. Pre potreby štúdie bolo vybrané katastrálne územie mesta
Čadca. Analýzy boli vypracované na základe nasledovných mapových podkladov:
1. vojenské mapovanie: Col. VIII, Sektion II,III (1:28 800),
2. vojenské mapovanie: Col. XXXI, Sektion XXX, XXXII, XXXIII, (1:28 800),
katastrálna mapa mesta Čadca, 2010 (dwg),
ortofotografické snímky GEODIS Čadca 0_0 – 9_9.
Z vyššie uvedených podkladových máp sa vytvorili dátové vrstvy vhodné pre
spracovanie v GIS programoch. Tie sa následne editovali v prostredí ArcMap 9.3, pričom bolo
nutné ich georeferencovanie a následná vektorizácia. Pre potreby tejto práce boli určené
a zmapované nasledujúce kategórie využitia zeme, resp. prvkov druhotnej krajinnej štruktúry
(DKŠ): 1.les, 2.trvalé trávne porasty, 3.zastavaná plocha, 4. maloplošné poľnohospodárstvo,
5. vodné toky, 6. cesty hlavné, 7. brehové porasty, 8. mokrade

Výsledky a diskusia
Po vektorizovaní údajov historických máp a vypracovaní mapy súčasnej krajinnej štruktúry
(SKŠ) možno konštatovať nasledovné:
• Druhotná krajinná štruktúra sa, čo do percentuálneho zastúpenia plochy jednotlivých
prvkov využitia zeme, vo vybraných troch časových etapách (1769-1773, 1824, 2010)
výrazne zmenila
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o Interpretácia: Výrazná zmena môže byť spôsobená zmenou spoločenskoekonomických pomerov v pol. 20. storočia, kedy sa výraznejšie upúšťalo od
tradičného poľnohospodárstva a života na vidieku. Obyvatelia vzdialených
miest opúšťajú svoje obydlia, nehospodária na pôde a sťahujú sa do mesta
Čadca, či ďalej.
• Plocha trvalých trávnych porastov sa v priebehu prvej pol. 19. storočia rapídne
zmenšila na úkor hlavne lesného spoločenstva, odkedy je pomerne konštantná
o Interpretácia: Tento jav, nie je možné jednoznačne interpretovať. Môže byť
spôsobený nepresnosťou mapových podkladov, kde v prvom vojenskom
mapovaní nie je presne vyznačená hranica lesa a taktiež farebnosť snímky nie
je výrazná, čiže autor mohol nesprávne rozlíšiť trvalé trávne porasty od lesa.
Totiž podľa dostupných historických prameňov o regióne [5] sa plocha lesa a
TTP nemala v priebehu 18. a 19. storočia výrazne meniť v dôsledku pevného
urbariátu.
• Plošné zastúpenie lesa bolo najvýraznejšie v pol. 19. storočia, pričom v súčasnosti
ubudlo hlavne na úkor zastavanej plochy. Plocha zastavaného územia stúpala pomerne
konštantne v sledovanom období, v súčasnosti však zaznamenala rapídny nárast,
hlavne na úkor lesných spoločenstiev.
o Interpretácia: Tento jav korešponduje s vývojom spoločensko-ekonomických
pomerov regiónu. Demografický nárast obyvateľstva v priebehu 19. storočia
vyžadoval potrebu ďalšej ornej pôdy, to však nebolo možné, pretože to
nedovoľoval urbár. Časť obyvateľstva preto bola nútená opustiť región. Zmena
však nastala v polovici 20. storočia, kedy už urbár stratil platnosť a začalo sa
z masívnou výstavbou sídlisk a rozširovaním intravilánu mesta.
• Plocha vodných tokov sa v súčasnosti výrazne zmenšila oproti predchádzajúcim
sledovaným obdobiam ,
o Interpretácia: Tento fakt mohol byť spôsobený tým, že v historických mapách
nebola zaznačovaná skutočná šírka koryta, ale len hrúbka čiary, aby boli vodné
toky dostatočne identifikovateľné. Túto skutočnosť preto v záveroch
považujeme za menej výpovedný údaj.
• Maloplošné poľnohospodárstvo zaznamenalo najväčší rozkvet v 2.pol. 19. storočia,
v súčasnosti je na ústupe
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o Interpretácia: Tento trend bolo možné predpokladať, keďže v súčasných
spoločensko-ekonomických

podmienkach

záujem

o poľnohospodárstvo

a celkovo o hospodárenie na pôde klesá. Je však potrebné si uvedomiť, že so
zánikom maloplošných agrárnych štruktúr zanikajú aj krajinotvorné prvky
kultúrnej krajiny a dovoľujem si tvrdiť i charakteristické znaky danej krajiny.
Preto je potrebné túto oblasť dôkladnejšie zmapovať a zanalyzovať, aby tieto
zmeny krajiny nemali negatívny vplyv na jej ďalší rozvoj.
• Mokrade sa vyskytovali na modelovom území len v r. 1824
o Interpretácia: Toto tvrdenie je nespoľahlivé. Na území sa mokrade mohli

vyskytovať aj v priebehu prvého vojenského mapovania, avšak jeho grafické
vyhotovenie neumožňuje presne lokalizovať ich polohu a určiť plochu.
V súčasnosti sa na území plochy mokradí nevyskytujú. Preto sa vo výslednom
štatistickom spracovaní nevyskytujú.

Graf 1 Percentuálne zastúpenie prvkov DKŠ na podklade prvého vojenského mapovania (autor, 2012)

Graf 2 Percentuálne zastúpenie prvkov DKŠ na podklade druhého vojenského mapovania (autor, 2012)
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Graf 3 Percentuálne zastúpenie prvkov DKŠ v súčasnosti (autor, 2012)

Graf 4 Percentuálne zastúpenie prvkov DKŠ v jednotlivých časových obdobiach (autor, 2012)

Na základe počtu zmien v porovnávaní historických máp a súčasného využitia zeme je
jasne pozorovateľná zmena v plošnom zastúpení jednotlivých prvkov druhotnej krajinnej
štruktúry. Mnohé pôvodné poloprírodné krajinotvorné prvky (les, trvalé trávne porasty)
a prvky kultúrnej krajiny (maloplošné

hospodárenie)

sú nahrádzané novými umelými

(zastavané územie, hlavne výstavba prímestských rodinných domov), ktoré menia celkový
obraz krajiny. Pre hlbšiu analýzu a prognózu vývoja súčasného stavu, je potrebné skúmať
zmeny v menšom časovom období, kde možno zaznamenať aj trend sukcesie, úbytku
maloplošného hospodárenia a zánik niektorých roztratených osídlení. To môže byť cieľom
následného výskumu.
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Záver
Výskum vývoja krajiny s použitím historických podkladov je v ostatných rokoch na
vzostupe nielen u nás ale aj v iných krajinách sveta. Súvisí to okrem iného aj už s relatívne
dobrou dostupnosťou máp vojenských mapovaní, ako aj všeobecnou orientáciou výskumu na
kultúrnu krajinu. Podľa Lipského [6] je sledovanie a podrobné hodnotenie historického vývoja
krajiny jedným zo základných krokov pri riešení súčasných krajinnoekologických problémov.
Analýza zmien tvarovania reliéfu, využitia krajiny, vegetačného krytu, riečnej siete, cestnej
siete a rozsahu osídlenia môže objasniť procesy, navonok pôsobiace izolovane.
Štúdium vývoja krajiny od minulosti po súčasnosť má veľký význam tiež pre
krajinnoekologické analýzy a syntézy ústiace do návrhov pre trvalo udržateľné využívanie
územia. Identifikácia týchto zmien, ich príčin a dopadov na krajinu prispieva k poznaniu a
určeniu potenciálu a taktiež k únosnosti krajiny[4].
Cieľom práce bolo na základe historických máp zhodnotiť priestorové zmeny
vybraných prvkov krajinnej štruktúry modelového územia od konca 18. storočia po súčasnosť.
Z výsledkov vyplýva, že z vybraných prvkov – lesné spoločenstvá, trvalé trávne porasty,
zastavané územia, maloplošné poľnohospodárstvo, vodné toky a hlavné cesty - najväčší
priestorový rast zaznamenala zastavaná plocha. Výrazný úbytok plochy zaznamenali lesné
spoločenstvá, trvalé trávne porasty a maloplošné poľnohospodárstvo. Konkrétne výstupy a
mapové poklady, prezentované v tomto príspevku, budú predstavovať čiastkové vstupy do
dizertačnej práce zaoberajúcej sa roztrateným osídlením ako prvkom HKŠ v regióne Kysúc.
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Charakteristiky, odchyt a transfer raka riečneho z kameňolomu Horná
Štubňa na náhradné biotopy
Andrej Šijak
Univerzita Mateja Bela, Katedra biológie a ekológie, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika; andrej.sijak@gmail.com

Abstrakt
V roku 2010 bol vykonaný výskum raka riečneho v lokalite kameňolom Horná Štubňa. Výskum bol
uskutočňovaný pomocou troch metód. Kombináciou vnadenia a odchytu. Celkovo bolo vykonaných 10
odchytov v presne určenom časovom úseku. Odchytených bolo 183 jedincov a následne boli uskutočnené
morfometrické merania a určovanie pohlavia. Výsledky boli vyhodnotené štatistickými metódami a porovnané
s niekoľkými podobnými prácami, taktiež bola vyhodnotená úspešnosť metód odchytu.

Kľúčové slová: Crustacea; Decapoda;, Astacus astacus; morfometria; Kameňolom Horná Štubňa; transfer
Úvod a formulácia cieľa
Raky predstavujú kľúčovú zložku v sladkovodných ekosystémoch [1]. Na území
Slovenska sa v súčasnosti vyskytujú 3 pôvodné druhy rakov: rak riečny Astacus astacus ,rak
bahenný Astacus leptodactylus a rak riavový Austropotamobius torrentium [2, 3]. Najlepšie
preskúmanou časťou Slovenska, z hľadiska poznatkov o rozšírení rakov, je východné
Slovensko [4, 3, 5, 6, 7].
Rak riečny patrí medzi makrozoobentos a okrem tečúcich vôd mu vyhovujú najmä
hlbšie studené rybníky, údolné nádrže s nezabahneným dnom, alebo zatopené lomy s čistou
a dostatočne okysličenou vodou [8]. Rak riečny dáva prednosť nádržiam s prirodzenými
kamennými alebo hlinitými brehmi s dostatkom úkrytových možností. Zvlášť vyžaduje
prostredie, kde sú priaznivé podmienky pre vytváranie úkrytov a bohatým kyslíkovým
režimom [9]. Rak je bioindikátor, ktorý indikuje chemické znečistenie vôd. No tento druh je
pomerne adaptabilný na organické znečistenie vody

[6, 8], jeho výskyt je však silne

obmedzený nielen zníženou koncentráciou kyslíka, ale aj prítomnosťou toxických látok, či
zvýšeným množstvom sedimentu sprevádzajúcim proces eutrofizácie [10].
Cieľom tohto príspevku bolo zhodnotiť: 1.Veľkostnú štruktúru odchytených
jedincov A. astacus., 2.Vekovú štruktúru odchytených jedincov A. astacus., 3.Vzťah dĺžky
tela a hmotnosti odchytených jedincov A. astacus.

1557

ENVIRONMENTALISTIKA

Materiál a metódy
Študované územie, kameňolom pri Hornej Štubni, sa nachádza v regióne Turiec na
strednom Slovensku. Lokalizovaný je v južnej časti kotliny na juhovýchodnom svahu
Kremnických vrchov vo vzdialenosti od obce, 1,5 km v nadmorskej výške 751 m. (48° 49´
47,79´´ S, 18° 54´ 23,44´´ V).
Vo vylámaných priestoroch sa na niekoľkých miestach vytvárajú zavodnené plochy.
Príčinou býva vznik nepriepustnej vrstvy zo splaveného ílovitého materiálu a malé puklinové
pramene, ktoré sa vyskytli na niekoľkých miestach [11].
Výskum sa realizoval v roku 2010 v období máj a jún. Použité boli tri metódy odchytu
jedincov raka riečneho:
1. Vnadenie na kapriu hlavu a odchyt rybárskym čereňom s rozmerom 1x1m s priemerom ôk
1x1 cm.
2. Vnadenie na kapriu hlavu a ručný odchyt.
3. Vnadenie na kapriu hlavu a odchyt do pasce s priemerom ôk 1x1 cm.
Merania sa robili pomocou posuvného meradla a hmotnosť sa zisťovala pomocou váhy
s presnosťou na jeden gram.
Na odchytených jedincoch sa merali základné biometrické merania:
dĺžka klepeta, šírka klepeta, dĺžka karapaxu, šírka karapaxu, dĺžka tela, pohlavie,
hmotnosť. Vek jedincov bol odhadnutý podľa [12].
Odchytené raky boli po zdokumentovaní a zistení biometrických parametrov
vypustené na náhradné biotopy, ktoré sa nachádzali v Turčianskej kotline. Konkrétne to boli
tri toky: Turiec, Žarnovica a Kozí potok. Sú to tri podhorské toky charakteristické veľkým
zatienením brehových porastov so striedajúcimi sa tíšinami a úsekmi s rýchlejším prúdením
vôd.
Pri práci a pri manipulovaní s chráneným druhom nebol žiadny jedinec usmrtený alebo
poškodený.
Na analýzy biometrických dát bol použitý lineárny model. Analýzy dát bol robené
v štatistickom programe „R“ a v tabuľkovom programe Microsoft Office Excel 2007.
Výsledky a diskusia
Spolu bolo odchytených 183 jedincov Astacus astacus. Z toho bolo 111 (62,1%)
samcov a 72 (39,8%) samíc. Väčšie zastúpenie samcov prezentujú [13,14,15,16]. [2] uvádza,
že väčšie zastúpenie samcov môže súvisieť s ich vyššou aktivitou v priebehu jarných
mesiacov, pričom samice sa po párení uchyľujú do úkrytov, kde kladú vajíčka. [17] tiež
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uvádza prevahu odchytených samíc. Taktiež prevahu odchytených samíc uvádzajú vo svojej
práci [3,7,18,19,20].
Zo všetkých prác vyplýva, že sezónna aktivita samcov a samíc je rozdielna, čo
môžeme považovať za jeden z prejavov pohlavného dimorfizmu.
Veková štruktúra a veľkostná frekvencia odchytených jedincov
Vek všetkých odchytených jedincov som určil v rozmedzí 3 až 7 rokov a viac (obr. 1).
Juvenilné jedince som nezaznamenal. Odchytených bolo najviac samcov vo veku 5 rokov
a samíc vo veku 7 rokov a viac. Táto vzorka môže charakterizovať vekovú štruktúru celej
populácie raka riečneho v biotope. Výsledok veľkostnej frekvencie rakov je na obr. 2.
Väčšina jedincov z tohto súboru predstavovali pohlavne dospelé jedince s veľkosťou okolo 95
mm až 120 mm. Podobné výsledky uvádzajú aj [20], ktorí uvádzajú priemernú dĺžku
u odchytených samcov 115 mm a u samíc od 102 do 107 mm.

60
40

samce

20
0
3 roky

4 roky

5 rokov

6 rokov7 a viac rokov

Obr.1 Veková štruktúra populácie

Obr. 2 Veľkostná štruktúra populácie

Vzťah dĺžky tela a hmotnosti odchytených jedincov
Korelácie dĺžky tela a hmotnosti má podobne u samcov lineárny priebeh pre obe
pohlavia. (Obr. 3) U samíc v porovnaní k samcom má krivka trošku miernejší priebeh, z čoho
vyplýva že samičky dosahujú v priemere menšiu hmotnosť. Z obrázku taktiež vyplýva, že
samce v sledovanej populácií dorastajú do väčšej dĺžky. Podobné výsledky sú uvedené v
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prácach [6,7,17,20,21,22], v ktorých autori zistili exponenciálny priebeh závislosti u oboch
pohlaví.
Samce

Samice

Obr. 3 Vzťah dĺžky tela a hmotnosti odchytených jedincov

Záver
V období máj - jún 2010 bol robený výskum raka riečneho v kameňolome pri obci
Horná Štubňa. Spolu bolo odchytených 183 jedincov Astacus astacus, z toho 111 samcov a 72
samíc. V odchytenej populácii mali prevahu pohlavne zrelé jedince od 95 do 120 mm. Pri
vypúšťaní biotopu sa potvrdila predpokladaná mnohopočetná populácia raka riečneho.
Hromadné úhyny počas výskumu neboli pozorované. U niektorých jedincov bol nájdený
parazit Branchiobdella astaci. Populácia bola zhodnotená ako stabilná a vitálna. Biometrické
merania ukázali, že raky riečne v biotope kameňolom Horná Štubňa sa ničím nelíšia od
pozorovaných populácií rakov riečnych na Slovensku. Taktiež sa nepreukázali rozdiely medzi
populáciami v stojatých a tečúcich vodách. Ako najefektívnejšia metóda sa preukázal odchyt
do pasce. Na mieste bolo zachránených približne 50% rakov kameňolomu. Pre budúcnosť
odporúčam zefektívniť organizáciu práce a lepšie zabezpečiť náhradné biotopy pre transfer
raka. Taktiež by som chcel poukázať na nevyhnutnosť prítomnosti odborného vedenia pri
vypúšťaní biotopu, ktoré v tomto prípade výrazne absentovalo.
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Účinky vanádu a zinku na rast a tvorbu fotosyntetických pigmentov
v semenáčikoch Sinapis alba L., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L.
Monika Šmelková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
a fyziotaktiky, Mlynská dolina, B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
smelkova@fns.uniba.sk
Abstrakt
V experimentoch sa hodnotil inhibičný účinok vanádu a zinku na rast koreňov, výhonkov a tvorbu
fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov) jednoklíčnolistových aj
dvojklíčnolistových poľnohospodárskych plodín Sinapis alba L., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L.
Fytotoxicita sa hodnotila stanovením EC50 hodnôt pre všetky uvedené parametre. Na základe týchto hodnôt sa
potvrdil inhibičný účinok zinku aj vanádu na rast všetkých testovaných druhov. Inhibícia tvorby fotosyntetických
pigmentov sa preukázala v prípade zinku iba pri S.alba a v prípade vanádu pri S.alba a H.vulgare. V ostatných
prípadoch fotosyntetické pigmenty v zelených častiach rastlín na prítomnosť kovu nereagovali zníženou tvorbou.
Toxicita vanádu a zinku na vyššie rastliny sa potvrdila, hodnota fytotoxickej koncentrácie závisela od samotného
kovu a od rastlinného druhu, na ktorý ťažké kovy pôsobili.

Kľúčové slová: ťažké kovy; toxicita; EC50; vyššie rastliny; esenciálny prvok.

Úvod a formulácia cieľa
Ťažké

kovy

patria

k významným

znečisťovateľom

životného

prostredia

a

kontaminácia pôd toxickými kovmi je z hľadiska produkcie zdravotne nezávadných potravín
a krmovín vážnym celosvetovým problémom. Koncentrácie ťažkých kovov, ktoré spôsobia
narušenie normálnych metabolických funkcií rastlín, sa líšia v závislosti od chemickej formy
ťažkého kovu, jeho oxidačného stavu, ale aj od rastlinného druhu, na ktorý pôsobia.
Hlavnou odpoveďou rastlín na expozíciu ťažkým kovom je predovšetkým výrazná
redukcia rastu. Ťažké kovy takmer okamžite ovplyvňujú elongáciu koreňa, ktorá je
sprevádzaná redukciou mitózy a poškodením meristému. Na listoch, najmä dospelých, sa
objavujú chlorotické, nekrotické, hnedé a tmavozelené miesta, listy vädnú a hynú [1]. Ióny
ťažkých kovov sú významnými ireverzibilnými inhibítormi enzýmov, pevne sa viažu na ich
funkčné skupiny, a tým ich inaktivujú [2].
Hoci sa vanád a zinok vyskytujú v pôde prirodzene v dôsledku zvetrávania minerálov,
hlavným zdrojom znečistenia pôd týmito kovmi je antropogénna činnosť. Globálna produkcia
vanádu aj zinku neustále vzrastá. 85 % z celosvetovej spotreby vanádu pohltí metalurgický
priemysel, 10 % sa využije v leteckom priemysle a zvyšok sa používa v chemickom priemysle
[3]. Rozpustné Zn-komplexy vyskytujúce sa vo veľkej miere v mestských odpadových vodách
sú v pôdach veľmi mobilné a ľahko prenikajú do rastlín [4].
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Zinok je pre vyššie rastliny esenciálnym prvkom. Je súčasťou mnohých enzýmov
a proteínov, vplýva na bunkový a uhlíkový metabolizmus, ako aj na metabolizmus bielkovín
a nukleových kyselín [5]. Po prekročení koncentrácie, ktorá je pre rastlinu optimálna,
dochádza k prejavom toxicity, ktorá sa však v porovnaní s inými ťažkými kovmi považuje za
nízku. Chloróza, najmä mladých listov, a spomalený rast rastliny sú hlavnými príznakmi
toxicity Zn. Ako koncentrácia, ktorá pôsobí fytotoxicky, sa pre zinok udáva hodnota 100-500
mg.kg-1 sušiny [6, 7].
Zatiaľ čo vanád je pre riasy esenciálnym prvkom, nakoľko v nich stimuluje proces
fotosyntézy, jeho esencialita pre vyššie rastliny sa zatiaľ nepotvrdila [8]. Ak by vanád bol
predsa len esenciálnym prvkom pre vyššie rastliny, jeho optimálna koncentrácia by bola veľmi
nízka, iba 2 µg.kg-1 sušiny [9]. Koncentrácia 5-10 mg V.kg-1 sušiny spôsobuje prejavy
fytotoxicity [6]. Medzi tieto prejavy patrí najmä chloróza, spomalený rast, inhibícia
enzýmovej aktivity. Presný mechanizmus fytotoxicity vanádu však doteraz nebol podrobne
preskúmaný [10].
Cieľom tejto práce bolo porovnanie toxických účinkov dvoch ťažkých kovov – vanádu
a zinku – na vybrané fyziologicko-biochemické parametre (rast koreňa a výhonkov rastlín,
tvorba chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov v nadzemných častiach semenáčikov) troch
druhov poľnohospodárskych plodín (Sinapis alba L., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum
L.) pestovaných v laboratórnych podmienkach. 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), jačmeňa siateho (Hordeum
vulgare L., odroda Orthega) a pšenice letnej (Triticum aestivum L., odroda Šárka) 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, ktoré
boli nasiaknuté 24 ml testovaného roztoku. Vanád sa do roztoku aplikoval vo forme NH4VO3,
zinok vo forme ZnCl2. Obe chemikálie pochádzajú z firmy Merck, Nemecko. Pri kontrolnom
pokuse bola týmto roztokom odstáta (24 h.) vodovodná voda. Experimenty pre zinok sa robili
v rozsahu koncentrácií 48-720 mg.l-1 v 3 paralelkách a v 3 nezávislých opakovaniach.
Experimenty pre vanád sa vykonali v rozsahu koncentrácií 1-22 mg.l-1 v 3 paralelkách a v 5
nezávislých opakovaniach. Kontajnery (v každom z nich bolo v prípade horčice 15 semien,
v prípade jačmeňa 8 semien a v prípade pšenice 10 semien) sa uložili v zvislej polohe do
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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, pri ktorej dochádza k 50 % inhibícii sledovaného
parametra) pre rast koreňov a výhonkov.
Po zmeraní dĺžky koreňov a výhonkov sa nechali rastliny v
umiestnených vo zvislej polohe rásť ešte ďalších

kontajneroch

96 hodín pri laboratórnej teplote v

svetelnom režime deň/noc. Po uplynutí tejto doby sa v trecej miske v 3 ml 95 % etanolu
zhomogenizovalo 30 mg zelených častí výhonkov a spektrofotometricky (METERTEK SP850, Taiwan) sa stanovila hladina fotosyntetických pigmentov. Absorbancia sa merala pri
vlnových dĺžkach (λ) 470 nm (karotenoidy), 649 nm (chlorofyl a) a 665 nm (chlorofyl b)
oproti slepej vzorke (95 % etanol) [11]. Probitovou analýzou sa určili hodnoty EC50 pre
jednotlivé fotosyntetické pigmenty.

Výsledky a diskusia
Účinky zinku a vanádu na testované rastliny, ako pozitívne tak aj negatívne, sa
odlišovali, a to v závislosti od koncentrácie kovu a testovanej rastliny.
Zatiaľ čo najnižšia použitá testovaná koncentrácia zinku (48 mg.l-1) v porovnaní
s kontrolou stimulovala rast ako koreňov tak aj výhonkov všetkých druhov rastlín, jeho vyššie
koncentrácie sa prejavovali inhibične. Negatívne pôsobenie vyšších koncentrácii zinku na rast
rastlín potvrdzuje viacero autorov [12, 13]. Pri druhoch Sinapis alba aj Hordeum vulgare sa
dosiahla 50 %-ná inhibícia rastu koreňov aj výhonkov pri koncentráciách uvedených v Tab.1,
avšak aplikácia zinku na Triticum aestivum v najvyššej použitej koncentrácii (720 mg.l-1)
stačila iba na 13 % inhibíciu rastu pre koreň, resp. 19 % inhibíciu rastu pre výhonok.
Tvorba fotosyntetických pigmentov nebola zinkom v dostatočnej miere inhibovaná ani
pri jednom testovanom rastlinnom druhu, čo môže poukazovať na slabú translokáciu kovu
z koreňov do nadzemných častí rastlín. V koreňoch Triticum aestivum bol zaznamenaný
20-krát vyšší obsah zinku ako vo výhonkoch, čo naznačuje, že korene slúžia ako bariéra proti
translokácii zinku do ďalších častí rastliny [14]. Rovnako u ďalšej obilniny, Fagopyrum
esculentum L., niekoľkonásobne vyššie hladiny zinku v koreňoch ako vo výhonkoch indikujú,
že transport zinku v rastline je obmedzovaný koreňmi [15]. U fazule mungo znížila
prítomnosť zinku v koncentrácii 34 mg.l-1 obsah chlorofylov o 32-38 % a obsah karotenoidov
o 6-13 % v porovnaní s kontrolou [16].
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Tab. 1 Hodnoty EC50 a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov
a tvorbu fotosyntetických pigmentov semenáčikov Sinapis alba, Hordeum vulgare, Triticum aestivum
v prítomnosti Zn.
EC50 ± 95 % CI (mg.l-1)

Sinapis alba

Hordeum vulgare

478, 1

622,8

(422,7-540,8)

(505,4-767,5)

742,4

100, 0

(633,1-870,7)

(83,0 – 120,5)

Chlorofyl a

* 11 %

*0%

*0%

Chlorofyl b

* 13 %

*0%

*0%

Karotenoidy

* 16 %

*0%

*0%

Koreň

Výhonok

Triticum aestivum
* 13 %

* 19 %

*najvyššia hodnotená koncentrácia daného kovu spôsobila uvedenú percentuálnu inhibíciu rastu
a tvorby hodnotených parametrov (nedosiahla sa 50 % inhibícia)

Vanád ovplyvňoval dĺžku koreňa Sinapis alba výraznejšie ako u ostatných dvoch
rastlín. Literatúra uvádza pre 50 %-nú inhibíciu rastu koreňa S. alba v prítomnosti vanádu
koncentráciu 15,8 mg.l-1 [17]. Ide o zhodu s EC50 koncentráciou, ktorú sme u horčice bielej
stanovili my (8,4 mg.l-1) (Tab.2).
Podľa výsledkov v Tab.2 môžeme konštatovať, že nepriaznivý účinok V na rast
výhonkov Hordeum vulgare bol silnejší ako jeho účinok na rast výhonkov Sinapis alba.
Vplyv vanádu na rast nadzemných častí semenáčikov Triticum aestivum sa vôbec neprejavil.
Rovnako V nevyvolal výrazné zmeny oproti kontrole v produkcii fotosyntetických pigmentov.
To opäť poukazuje na znížený transport kovu z koreňov do výhonkov. Aj literatúra uvádza, že
koncentrácia V v rastline klesá v poradí: korene > listy > stonky, pričom koncentrácie v koreni
sú niekoľkonásobne vyššie v porovnaní s ostatnými časťami rastliny [18].
Tab. 2 Hodnoty EC50 a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov
a tvorbu fotosyntetických pigmentov semenáčikov Sinapis alba, Hordeum vulgare, Triticum aestivum
v prítomnosti V.
EC50 ± 95 % CI (mg.l-1)
Koreň

Výhonok

Sinapis alba

Hordeum vulgare

8,4

24,3

(5,0-14,0)

(13,9-42,4)

* 23 %

10,2

Triticum aestivum
* 15 %

*0%

(5,0-20,6)

Chlorofyl a

* 22 %

* 22,5 %

*0%

Chlorofyl b

* 21,3 %

* 22,5 %

*0%

Karotenoidy

* 20 %

* 19,5 %

*0%

*najvyššia hodnotená koncentrácia daného kovu spôsobila uvedenú percentuálnu inhibíciu rastu
a tvorby hodnotených parametrov (nedosiahla sa 50 % inhibícia)
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Semenáčiky S.alba, H.vulgare a T.aestivum reagovali podobne ako v našich
experimentoch aj na prítomnosť ďalších ťažkých kovov - selénu a medi [19, 20].

Pre

inhibíciu rastu koreňov a výhonkov bol zostavený inhibičný rad, ktorý sa úplne zhoduje
s našimi údajmi: rast koreňov bol ťažkým kovom v najväčšej miere inhibovaný u Sinapis
alba. Najcitlivejšie na prítomnosť kovov reagovali výhonky Hordeum vulgare. Na inhibíciu
rastu koreňov a výhonkov Triticum aestivum boli potrebné mnohonásobne vyššie koncentrácie
zinku, vanádu, selénu alebo medi v porovnaní s ostatnými dvomi testovanými rastlinnými
druhmi. Napriek tomu sa tiež uvádza [21], že v experimentoch s rastlinným druhom Triticum
aestivum pestovaným v Petriho miskách tento reagoval na prítomnosť Zn2+ inhibíciou rastu už
pri pomerne nízkej koncentrácii 25 mg.l-1. Inhibičný účinok sa prejavil redukciou bunkového
delenia v koreňových špičkách a redukciou mitózy.
Záver
Výsledky našich pozorovaní potvrdzujú, že u rastlín vystavených stresu z ťažkých
kovov dochádza ako k inhibícii rastu koreňov a výhonkov, tak aj k inhibícii tvorby
fotosyntetických pigmentov. Priebeh a intenzita reakcie sa líšili v závislosti od testovaného
rastlinného druhu. Najodolnejšou poľnohospodárskou plodinou voči obom nami použitým
ťažkým kovom je Triticum aestivum. Semenáčiky všetkých testovaných rastlín reagovali
inhibíciou rastových parametrov citlivejšie na vanád. Nízke koncentrácie zinku pôsobili na
rast a fyziologické procesy rastlín pozitívne, čo súvisí s esenciálnou funkciou tohto kovu pre
rastliny. Pri vyšších koncentráciách je však zinok pre rastliny toxický.
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Kvantitatívne modelovanie transportu herbicídu MCPA použitím modelu
PEARL
Veronika Tatarková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská
dolina, 842 15, Bratislava, Slovenská republika; tatarkovav@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom štúdie bolo použitím matematického modelu PEARL (FOCUS) zhodnotiť potenciál herbicídu
MCPA ohroziť kvalitu podzemných vôd Žitného ostrova. Pri modelovaní sa vychádzalo z tzv. prvostupňového
hodnotenia, v rámci ktorého boli použité dáta dvoch predvolených scenárov Châteaudun a Piacenza, ktoré
najlepšie popisovali prírodné podmienky Žitného ostrova. Užívateľom boli do modelu zadané údaje
o študovanom herbicíde: fyzikálno-chemické vlastnosti, sorpčné a degradačné ukazovatele v pôdach Žitného
ostrova (černozem, čiernica, fluvizem). Koncentrácie MCPA vo výluhu sa na základe výpočtov modelu PEARL
pohybovali v rozsahu 0 – 0,174 µg l-1. Limitná koncentrácia 0,1 µg l-1 bola prekročená iba v dvoch prípadoch
Châteaudun/Piacenza – čiernica – zimné obilniny. Na základe výsledkov modelovania sa dá konštatovať, že
s výnimkou vyššie uvedených dvoch prípadov je mobilita herbicídu MCPA nízka a jeho potenciál ohroziť kvalitu
podzemných vôd je zanedbateľný.

Kľúčové slová: herbicíd MCPA; pôda; podzemná voda; kvantitatívne modelovanie; PEARL

Úvod a formulácia cieľa
Používanie prípravkov na ochranu rastlín je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou
moderného poľnohospodárstva. Ich aplikácia na pôdu chráni plodiny pred škodcami a tým
zabezpečuje vyššie poľnohospodárske výnosy. Na druhú stranu ich neustála prítomnosť
v pôde môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia ako aj zdravie obyvateľstva.
Pesticídy po aplikácii na pôdu podliehajú retenčným, degradačným a transportným procesom,
ktoré menia ich správanie, napr. bioprístupnosť, toxicitu, chemické zloženie ako aj zložku
životného prostredia, v ktorej sa nachádzajú [1, 2]. Mnohé poľnohospodársky využívané
územia, vrátane Žitného ostrova, sa nachádzajú v oblastiach s bohatými zásobami podzemnej
vody. Až 75 % obyvateľstva Európy a 44 % obyvateľstva USA využíva podzemnú vodu na
pitné účely [3, 4]. Kontaminácia podzemných vôd pesticídmi môže spôsobiť vážne
a dlhodobé problémy v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Najvyššia prípustná
koncentrácia pesticídov v pitnej vode je Európskou smernicou 98/83/EC stanovená na
0,1 µg l-1 pre jednotlivé pesticídy a na 0,5 µg l-1 pre všetky pesticídy spolu. Výskyt pesticídov
v podzemných vodách je pravidelne monitorovaný príslušnými inštitúciami. Mobilitu a výskyt
pesticídov v podzemných vodách je možné zhodnotiť aj rôznymi kvantitatívnymi
počítačovými modelmi. V rámci registrácie nových prípravkov na ochranu rastlín sa
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v krajinách Európskej únie využíva súbor štyroch strategických počítačových modelov
známych pod názvom FOCUS, ktoré hodnotia mobilitu pesticídov na viacerých úrovniach
(stupňoch). FOCUS pozostáva z modelov PEARL, PELMO, PRZM, ktoré simulujú
chromatografický transport roztoku v pôde a z modelu MACRO, ktorý simuluje prúdenie
roztoku makropórmi v pôde. Modely pri simulácii využívajú údaje zo scenárov, ktoré
reprezentujú najčastejšie sa vyskytujúce poľnohospodárske lokality v rámci Európskej únie.
Údaje sú uložené v databázach alebo ich do modelu vkladá užívateľ a zahŕňajú fyzikálno chemické vlastnosti pôdy, meteorologické údaje, kolísanie hladiny podzemnej vody,
hydrologické vlastnosti územia, spôsoby obhospodarovania pôdy, druhy pestovaných plodín
a vlastnosti pesticídov [5].
Cieľom štúdie bolo zhodnotenie potenciálu herbicídu MCPA ohroziť kvalitu
podzemných vôd Žitného ostrova použitím prvého stupňa hodnotenia kvantitatívnym
modelom PEARL.

Materiál a metódy
Potenciál herbicídu MCPA prechádzať do podzemných vôd bol simulovaný v modeli
PEARL, ktorý je pre podmienky Žitného ostrova najvhodnejší. Modely PELMO a PRZM nie
sú vhodné pre oblasti s výparným režimom a pre pôdy, v ktorých dochádza k výraznému
kapilárnemu vzlínaniu vody [6]. Model MACRO by zase nemal byť použitý na pôdy s menej
výraznou štruktúrou [7].
V rámci prvostupňového hodnotenia mobility MCPA boli použité dva predvolené
scenáre (Châteaudun a Piacenza), ktoré najlepšie zodpovedajú prírodným podmienkam
Žitného ostrova (Tab. 1).

Tab. 1 Vybrané vlastnosti lokalít Châteaudun, Piacenza a Žitný ostrov
Priemerná
ročná
teplota (°C)

Priemerný
ročný úhrn
zrážok (mm)

Châteaudun
(CH)*

11,3

Piacenza
(P)*

Lokalita

Žitný
ostrov
*

Vlastnosti povrchového horizontu pôdy
Pôdny typ
Pôdny druh

TOC (%)

pH (H2O)

648 +
zavlažovanie

piesčito-ílovito-hlinitá

2,4

8

13,2

857 +
zavlažovanie

hlinitá

1,7

10,9

587 +
zavlažovanie

hlinitá
hlinitá
hlinitá

2,1
4,4
1,5

7
7,8
7,7
7,9

Černozem (ČM)
Čiernica (ČA)
Fluvizem (FM)

údaje prevzaté z FOCUS [8]
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Predvolené pôdne vlastnosti, meteorologické a hydrologické údaje neboli v scenároch
modifikované. Do modelu boli užívateľom zadané údaje popisujúce fyzikálno-chemické
vlastnosti MCPA, retenčné a degradačné správanie herbicídu v pôdach (Tab. 2). Ďalej bol
zvolený druh pestovanej plodiny, frekvencia aplikácie a aplikačná dávka herbicídu (1 kg ha-1).
Model bol nastavený na opakované monokultúrne pestovanie tej istej plodiny po dobu 26
rokov, pričom prvých šesť rokov predstavuje prechodné obdobie, ktoré do výsledkov
simulácie nie je zahrnuté. Sorpčné a degradačné parametre MCPA v pôdach boli stanovené na
základe laboratórnych experimentov, ktoré boli realizované podľa príslušných OECD noriem
[9, 10].

Tab. 2 Sorpčné, degradačné, fyzikálno-chemické parametre herbicídu MCPA a pestované plodiny.
Scenár - pôda Koc (l kg-1)a

DT50
(dní)
t=20°Ca

CH – ČM

37

4,9

CH – ČA

22,5

9,4

CH – FM

48

4,3

Mm
(g mol-1)b

200,6

a
b

P – ČM

37

4,9

P – ČA

22,5

9,4

P – FM

48

4,3

Tlak
nasýtených
pár (Pa)b

0,23 x 10-4

Rozpustnosť vo
vode (mg l-1)b

Pestovaná plodina

274

kukurica, zimné
a jarné obilniny
kukurica, zimné
a jarné obilniny
kukurica, zimné
a jarné obilniny
kukurica, zimné
obilniny, slnečnica
kukurica, zimné
obilniny, slnečnica
kukurica, zimné
obilniny, slnečnica

parametre stanovené na základe laboratórnych experimentov,
parametre prevzaté z Tomlin [11]

Výsledky a diskusia
Vypočítané priemerné koncentrácie MCPA v cieľovej hĺbke 1 m pod povrchom pre
každú kombináciu (scenár-pôda-plodina) sú uvedené v tab. 3. Limitná koncentrácia 0,1 µg l-1
bola prekročená v dvoch prípadoch: CH-ČA-zimné obilniny a P-ČA-zimné obilniny. Pri
ostatných kombináciách bola vypočítaná koncentrácia MCPA pod hraničnou hodnotou, alebo
bola nulová. Zvýšená koncentrácia MCPA vo výluhu mohla byť spôsobená kombináciou
viacerých faktorov. Pôda čiernica sa vyznačovala najdlhším polčasom rozkladu v porovnaní
s černozemou a fluvizemou (Tab. 2). Navyše, k aplikácii post-emergentného herbicídu MCPA
pri pestovaní zimných obilnín dochádza na jeseň, prípadne až začiatkom zimy (Châteaudun
5.11., Piacenza 11.12.), čo spolu s pomalou degradáciou herbicídu pri nízkych teplotách
nepriaznivo vplýva na jeho perzistenciu v prostredí [12]. Na jar s pribúdajúcimi zrážkami
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a topením snehu môže byť herbicíd mobilnejší, čo vedie k zvýšeniu jeho koncentrácie
v podpovrchových horizontoch.

Tab. 3 Priemerná koncentrácia MCPA v cieľovej hĺbke 1 m vypočítaná modelom PEARL.
Scenár

Pôda
ČM

CH

ČA

FM

ČM

P

ČA

FM

Pestovaná plodina

Priemerná koncentrácia MCPA v hĺbke 1 m (µg l-1)

Kukurica
Jarné obilniny
Zimné obilniny
Kukurica
Jarné obilniny
Zimné obilniny
Kukurica
Jarné obilniny
Zimné obilniny
Kukurica
Slnečnica
Zimné obilniny
Kukurica
Slnečnica
Zimné obilniny
Kukurica
Slnečnica
Zimné obilniny

0
0
0
0,0037
0,0002
0,013
0
0
0
0
0
0,00005
0,004
0,009
0,174
0
0
0

Zmena koncentrácie MCPA v hĺbke 1 m počas simulácie v prípade CH-ČA-zimné
obilniny a P-ČA-zimné obilniny je graficky znázornená na Obr. 1. Koncentrácia MCPA vo
výluhu v kombinácii CH-ČA–zimné obilniny po niekoľkoročnej opakovanej aplikácii
herbicídu postupne rástla, zatiaľ čo v prípade kombinácie P–ČA–zimné obilniny koncentrácia
MCPA vo výluhu značne kolísala. Takéto výrazné odchýlky môžu byť spôsobené rozdielmi
medzi meteorologickými parametrami oboch scenárov [13]. Kým Piacenza je oblasť, v ktorej
dochádza k intenzívnejšej zrážkovej činnosti, vrátane prívalových dažďov v priebehu celého
roka, v lokalite Châteaudun je intenzívna zrážková činnosť viazaná prevažne na letné
obdobie. Kolísanie koncentrácie MCPA vo výluhu mohlo byť takisto spôsobené aj zmenou
výšky hladiny podzemnej vody, ktorá sa v oblasti Piacenza nachádza pomerne plytko pod
povrchom. Jej hladina je najvyššia koncom zimy a skoro na jar, kedy sa nachádza len 130 cm
pod povrchom. Hladina podzemnej vody v oblasti Châteaudun sa nachádza až v hĺbke okolo
450 cm pod povrchom [14].
Nakoľko model bol nastavený na monokultúrne pestovanie plodín po celý čas
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simulácie a teda na každoročnú aplikáciu MCPA, dá sa predpokladať, že ak by bolo
simulované pravidelné striedanie plodín a aplikácia herbicídu by nebola opakovaná každý rok,
koncentrácia MCPA vo výluhu aj v prípade CH-ČA–zimné obilniny a P–ČA–zimné obilniny
by bola pod limitnou hodnotou 0,1 µg l-1.

Obr. 1 Vývoj koncentrácie MCPA vo výluhu v hĺbke 1 m.

Záver
Výsledky

simulácie

mobility

MCPA

v pôdach

v modeli

PEARL

v rámci

prvostupňového hodnotenia naznačujú, že herbicíd nepredstavuje zvýšené riziko kontaminácie
podzemných vôd. Mobilita môže byť zvýšená pri dlhodobom monokultúrnom pestovaní
zimných obilnín na pôde čiernica, v ktorej dochádza k pomalšej degradácii MCPA ako
v iných pôdach. V budúcnosti budú realizované simulácie aj v rámci vyššieho stupňa
hodnotenia mobility MCPA, v ktorom budú použité reálne dáta popisujúce prírodné prostredie
Žitného ostrova.
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Abstrakt
Významným problémom spojeným s dobývaním a spracovaním nerastných surovín je vznik odkalísk,
ktoré sú potenciálnym zdrojom toxických prvkov, ktoré sa za určitých podmienok môžu stať mobilnými
a kontaminovať okolité životné prostredie. Cieľom štúdie bola geochemická charakterizácia a experimentálne
stanovenie podielu rozpustnej a mobilizovateľnej frakcie potenciálne toxických prvkov z antropogénnych
sedimentov odkaliska Markušovce. Materiál uložený na odkalisku je zložený najmä z SiO2, Fe2O3, Al2O3 a Ba.
Z potenciálne toxických prvkov sa v telese odkaliska vo zvýšených obsahoch nachádzajú najmä Cu, Hg, Mn, Sb,
As a Fe. Odkaliskový materiál má alkalický charakter a k zmene oxidačných podmienok na redukčné dochádza
v telese odkaliska v hĺbke 13 až 15 m. Z experimentálneho štúdia potenciálnej vylúhovateľnosti prvkov
z odkaliskového materiálu použitím troch extrakčných metód vyplýva, že sledované prvky sú v odkaliskovom
materiále pomerne pevne viazané, nakoľko pri všetkých použitých extrakčných metódach boli z odkaliskového
materiálu uvoľnené iba nízke podiely sledovaných prvkov.

Kľúčové slová: odkalisko Markušovce; geochemická charakterizácia, vylúhovanie toxických prvkov

Úvod a formulácia cieľa
Slovensko je známe vysokým počtom dobývaných rudných ložísk, ktoré v minulosti
produkovali relatívne malé objemy ťažobných odpadov vo forme banských háld. S nástupom
nových a účinnejších metód úpravy rúd (napr. flotáciou) došlo k masívnemu nárastu
produkcie ťažobných odpadov a najmä flotačných kalov deponovaných na odkaliskách. Tie sú
potenciálnym zdrojom mnohých toxických prvkov, ktoré sa za určitých podmienok môžu stať
mobilnými a výrazne kontaminovať okolité zložky životného prostredia.
Študované Odkalisko Markušovce, nachádzajúce sa v severovýchodnej časti
Slovenského rudohoria, neďaleko obce Rudňany, slúži na ukladanie flotačného kalu
pochádzajúceho z úpravy a spracovania sideritovo-barytovo-sulfidických rúd žilných ložísk
rudnianského rudného poľa [1]. Súčasný objem uložených, prevažne piesčitých, prachovopiesčitých kalov s premenlivým obsahom ílovej frakcie, podľa informácií Želba, a.s., Spišská
Nová Ves, dosahuje približne 9 901 160 ton [2].
Cieľom

štúdie

bola

geochemická

charakterizácia

odkaliskového

materiálu

a experimentálne stanovenie podielu rozpustnej a mobilizovateľnej frakcie vybraných
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potenciálne toxických prvkov z antropogénnych sedimentov odkaliska, použitím extrakčných
metód.

Materiál a metódy
Geochemická charakterizácia, ako aj hodnotenie vylúhovania vybraných toxických
prvkov z odkaliskového materiálu boli experimentálne študované na vzorkách odkaliskového
materiálu odobraného prostredníctvom hĺbkového vrtu RU-1 (hĺbka 37,5 m), ktorý bol
vykonaný v spodnej (bilančnej) časti odkaliska, kde aj v súčasnosti prebieha ťažba. Celkovo
ide o 16 vzoriek antropogéneho materiálu z jednotlivých hĺbkových horizontov odkaliska, od
najvrchnejšej vrstvy (0 – 0,3 m) až po najspodnejšiu (podložnú) vrstvu odkaliska (35 – 36 m).
Vzorky odkaliskového materiálu boli vysušené pri laboratórnej teplote, homogenizované
a presitované na veľkosť < 1mm. Niektoré vybrané charakteristiky boli, kvôli možnému
porovnaniu metodických postupov, študované taktiež na pôvodných (nevysušených) vzorkách
antropogénnych sedimentov odkaliska.
Silikátová analýza a základné chemické zloženie odkaliskového materiálu bolo
stanovované prostredníctvom akreditovaných laboratórií EL spol., s.r.o., Spišská Nová Ves,
použitím vhodných analytických metód (AES-ICP, HG-AAS, AAS-AMA a iné).
V prvej fáze experimentálnych pokusov boli stanovované základné geochemické
charakteristiky odkaliskového materiálu. Hodnoty aktívneho a výmenného pH a Eh pevných
vzoriek boli merané v zmesi 20 g vysušenej vzorky odkaliskového materiálu a 50 ml
destilovanej vody, resp. 1M KCl podľa Van Reeuwijka [3]. Za účelom porovnania vhodnej
metodiky merania pôdnej reakcie a redox potenciálu odkaliskových materiálov bolo pH a Eh
merané aj na pôvodných (nevysušených) vzorkách podľa rovnakej metodiky a merané taktiež
metódou nasýtenej pôdnej pasty podľa metodiky Richards [4]. Merná elektrická vodivosť
(EC) bola stanovovaná vo výluhu s destilovanou vodou po odfiltrovaní kvapalnej fázy.
Pre experimentálne zhodnotenie potenciálu vylúhovania vybraných toxických prvkov
z antropogénneho sedimentu odkaliska bola v ďalšej fáze laboratórnych pokusov použitá
štandardizovaná (nádobková) extrakčná metóda EN 12457-2 [5] s použitím destilovanej vody
ako extrakčného činidla. Druhou aplikovanou extrakčnou metódou bola extrakčná metóda US
EPA TCLP 1311 [6] s použitím kyseliny octovej, demineralizovanej vody a NaOH, používaná
pre hodnotenie rizikových materiálov. Použitá bola taktiež jednokroková extrakčná metóda
s použitím silnej kyseliny (0,5 M HCl) podľa Kubovej et al. [7].
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Výsledky a diskusia
Antropogénny materiál, uložený na odkalisku Markušovce, je z chemického hľadiska
zložený najmä z SiO2 (priem. 30,7 %), Fe2O3 (28,6 %), Al2O3 (5,3 %), Ba (6,34 %), Stot (3,8
%) a Ssulf (0,2 %). Z potenciálne toxických prvkov, ktoré môžu predstavovať významné riziko
znečistenia pre okolité zložky životného prostredia, boli zistené zvýšené koncentrácie hlavne
pri Cu (624,3 mg.kg-1), Hg (118,19 mg.kg-1), Mn (13108,46 mg.kg-1), Sb (114,9 mg.kg-1) a As
(48,3 mg.kg-1).
Stanovené celkové obsahy sledovaných prvkov v 13 hĺbkových horizontoch odkaliska
dokumentujú vertikálne rozdiely v obsahoch kovov a metaloidov. Koncentrácie Ba (vo forme
BaSO4), As, Sb, Hg a Cu sa zvyšujú úmerne s hĺbkou.
Meraním základných fyzikálno-chemických charakteristík (pH, Eh a EC) bolo zistené,
že odkaliskový materiál má alkalický charakter, pričom aktívne a vymeniteľné pH merané na
suchých vzorkách odkaliskového materiálu bolo 8,85, resp. 9,15. Pre možné porovnanie
a určenie vhodnej metodiky merania pH odkaliskových a iných antropogénnych materiálov
bolo pH vzoriek merané taktiež na pôvodných (nevysušených) vzorkách a v nasýtenej pôdnej
paste. Meraním pH na pôvodných vzorkách boli namerané približné rovnaké hodnoty pH, ako
pri vysušených vzorkách, zatiaľ čo meraním pH v nasýtenej pôdnej paste boli namerané nižšie
hodnoty pH odkaliskového materiálu (pH = 7,58). K zmene oxidačných podmienok na
redukčné dochádza v telese odkaliska v hĺbke 13 až 15 m, ako to vyplýva z meraní Eh
odkaliskového materiálu. Hodnoty elektrickej vodivosti (EC) materiálu smerom do hĺbky
mierne klesali, čo môže byť spôsobené vylúhovaním rozpustných solí v hlbších častiach
odkaliska.
Stanovenie ľahko mobilizovateľných vodorozpustných foriem sledovaných toxických
prvkov bolo študované použitím jednoduchých extrakčných experimentov s dest. vodou podľa
EN 12457-2 [5]. Pri extrakciách s dest. vodou boli zo vzoriek odkaliskového materiálu
z jednotlivých hĺbkových horizontov do vodného roztoku uvoľnené iba relatívne malé
množstvá prvkov, menej ako 1 mg.kg-1 pri sledovaných toxických prvkoch As, Sb, Cu.
Koncentrácie Hg vo výluhu presiahli 1 mg.kg-1 iba v horizonte 17,0 – 19,0 m a Fe v horizonte
4,2 – 4,9 m. Vo vodných výluhoch boli analyzované nízke priemerné koncentrácie As, Sb,
Hg, Cu, Fe a Mn, ktoré neprekračujú odporúčané koncentrácie daných prvkov uvádzané vo
všeobecných požiadavkách na kvalitu povrchovej vody ustanovených Nariadením vlády SR
č. 296/2005 Z.z. [8].
Na základe rozsahov hodnôt koncentrácií, stanovených Van Gervenom et al. [9], pre
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odlíšenie nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, ktoré sa používajú pre interpretáciu
výsledkov získaných extrakčnými experimentami podľa EN 12457-2, je možné študovaný
odkaliskový materiál hodnotiť ako nie nebezpečný, nakoľko pri žiadnom z hodnotených
prvkov (As, Sb, Hg, Cu, Ba) neboli prekročené limitné hodnoty, zaraďujúce odkaliskový
materiál medzi nebezpečný odpad.
Výsledky extrakčných experimentov TCLP 1311, podľa US EPA [6], poukazujú na
existenciu stabilných zlúčenín sledovaných prvkov v odkaliskovom materiáli, nakoľko boli vo
výluhoch analyzované iba nízke koncentrácie As, Sb, Hg, Cu a Ba. Koncentrácie As, Hg a Ba
vo výluhoch neprekračujú limitné koncentrácie (5,0 mg.l-1, 0,2 mg.l-1, resp. 100 mg.l-1) týchto
prvkov uvedené v regulatívach US EPA [10], na základe ktorých je odpad možné
charakterizovať ako toxický. Limitné koncentrácie pre Sb a Cu v týchto regulatívach nie sú
uvádzané.
Vyššie uvoľnené podiely Cu a Ba z odkaliskového materiálu, pri extrakcii
podľa TCLP 1311, ako pri extrakcii podľa EN 12457-2 (Obr. 1), môžu byť spôsobené nižším
pH extrakčného činidla a taktiež zvýšenou extrakčnou schopnosťou octanov [11].

Obr. 1 Výsledky extrakčných experimentov podľa EN 12457-2 a TCLP 1311. V grafe sú uvedené limitné
koncentrácie prvkov, používané pre charakterizáciu nie nebezpečného a nebezpečného odpadu, podľa legislatívy
EU [9] a uvedené sú taktiež limitné koncentrácie pre As, Hg a Ba, podľa ktorých je možné odpad
charakterizovať ako toxický [10].

Za účelom stanovenia podielov toxických prvkov (potenciálne prijateľných rastlinami
a živočíchmi), ktoré môžu byť extrahované z materiálu odkaliska pri pôsobení roztokov
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s extrémne nízkymi hodnotami pH, bola použitá jednoduchá extrakčná metóda s použitím 0,5
M HCl (pH ~ 1) [7]. Najväčšie extrahované množstvá sledovaných prvkov boli zaznamenané
pri Fe (35,85 g.kg-1), Cu (0,26 g.kg-1) a Mn (1,81 g.kg-1). Uvoľnené množstvá ostatných
sledovaných prvkov (As, Sb a Hg), zo vzoriek odkaliskových materiálov boli nižšie (0,018 –
118,15 mg.kg-1). Pri tejto metóde bol použitím suchých a pôvodných (nevysušených) vzoriek
sledovaný vplyv sušenia a sitovania vzoriek na výsledky extrakčných experimentov.
Z výsledkov extrakčných experimentov vyplýva, že celkovo väčšie podiely sledovaných
prvkov boli do roztoku uvoľnené pri použití vysušených vzoriek.

Záver
V antropogénnom sedimente, ukladanom na odkalisku Markušovce, boli zistené
zvýšené koncentrácie najmä As, Sb, Hg, Cu, Mn, Fe a Ba, ktoré môžu predstavovať
potenciálne riziko pre človeka a okolité zložky životného prostredia. Z výsledkov použitých
extrakčných experimentov však vyplýva, že sledované prvky sú v odkaliskovom materiáli
pomerne pevne viazané, nakoľko pri všetkých použitých extrakčných metódach boli
z odkaliskového materiálu uvoľnené iba nízke podiely sledovaných prvkov. Koncentrácie
sledovaných prvkov vo výluhoch neprekračovali v ani jednom z prípadov limitné
koncentrácie, charakterizujúce materiál (odpad), ako nebezpečný alebo toxický. Na základe
týchto poznatkov je možné skúmaný odkaliskový materiál, v daných podmienkach hodnotiť
ako stabilný.
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Fytocenologické hodnotenie územia európskeho významu
Hornádske vápence
Ľuboš Vadel
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a
environmentalistiky, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, lubos.vadel@gmail.com
Abstrakt
Územie európskeho významu Hornádske vápence bolo fytocenologicky nedostatočne preskúmaným
územím, ktoré sa skladá zo šiestich samostatných lokalít. V roku 2010 sme tu uskutočnili výskum vegetácie.
Najviac zaznamenaných zápisov zachytáva xerotermné spoločenstvá triedy Festuco-Brometea, ktoré sú v území
hojne rozšírené na južne orientovaných bralnatých svahoch. V mozaike s nimi sa nachádzali teplomilné lemy
zväzu Geranion sanguinei. Pioniersku vegetáciu na južných svahoch reprezentujú porasty zväzu Alysso
alyssoidis-Sedion albi a na severných expozíciách, na zatienených vlhkých skalách, sa vyskytujú porasty zväzu
Cystopteridion. V kontakte so xerotermnými spoločenstvami sa často nachádzali porasty borovicových lesov.
Plošne rozsiahlejší je zväz Cytiso ruthenici-Pinion, ktorý predstavuje biotop lesostepných borovicových lesov.
Vo fragmentoch, na okrajoch samotných brál, sa v malom plošnom zastúpení zachovali reliktné vápnomilné
borovicové lesy zväzu Pulsatillo slavicae-Pinion. Vyskytujú sa tu však aj borovicové monokultúry.

Kľúčové slová: územie európskeho významu; Hornádske vápence; vegetácia; fytocenológia

Úvod a formulácia cieľa
Sústava skalných vápencových brál a strmých svahov, tiahnuca sa v Spišskej kotline
pozdĺž rieky Hornád od obce Markušovce po kataster obce Olcnava, zahŕňa šesť
samostatných lokalít (Tab. 1). Spolu vytvárajú územie európskeho významu Hornádske
vápence (SKUEV0286), s celkovou rozlohou 27,21 ha (Obr. 1).

Obr. 1 Mapa územia európskeho významu Hornádske vápence

Nadmorská výška tohto komplexu sa pohybuje v hodnotách 403 – 505 m n. m.
Geologické podmienky tvoria najmä vápence, pieskovce, zlepence.
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Tab. 1 Popis lokalít (číslo lokality, expozícia, opis a rozloha lokality, súradnice)
Č. lok.
1

Exp.
J – JZ

Opis a rozloha lokality
Prírodná pamiatka Markušovská transgresia paleogénu (6,97 ha)

2

J – JV

Národná prírodná pamiatka Markušovské steny (13,44 ha)

3

J

Ohraničuje ju z východu potok Jamníček, rozloha cca 1,5 ha

4

S – SZ

5

S

Šikľavá skala (cca 2 ha), severný okraj skrasovatenej plošiny
Galmus
Na hranici CHVÚ Volovské vrchy, rozloha cca 1,5 ha

6

J - JZ

Hora (cca 2 ha), na hranici Galmusu

Súradnice
48° 54' 49" s. š.
20° 38' 00" v. d.
48° 54' 55" s. š.
20° 38' 55" v. d.
48° 55' 21" s. š.
20° 40' 42" v. d.
48° 55' 11" s. š.
20° 41' 06" v. d.
48° 55' 25" s. š.
20° 43' 42" v. d.
48° 55' 24" s. š.
20° 44' 12" v. d.

Ján Šmarda [1] spolu s kolektívom v období štyroch rokov 1955 – 1958 zrealizoval
fytogeografický výskum xerotermnej flóry a analýzu lúčnych a rašelinných spoločenstiev
Spiša. V rámci záujmového územia uvádza konkrétne lokalitu Markušovce: skalky na ľavom
brehu Hornádu juhovýchodne od obce, cca 440 m a stráne pri Vítkovciach, cca 420 m. Od
vtedy na území nebol evidovaný nijaký výskum vegetácie.
Xerotermná vegetácia Spišskej kotliny sa vyskytuje na reliktných stanovištiach, ktoré
boli dôležitými refúgiami, z ktorých sa v teplejších obdobiach interglaciálu a postglaciálu
šírila a prenikala na vhodné biotopy. Bola druhovo obohacovaná migráciou xerotermných
floristických prvkov z Košickej kotliny proti toku Hornádu. Konečne v historickej dobe
môžeme sledovať intenzívne prenikanie xerotermofytov v odlesnenej krajine, hlavne pozdĺž
komunikácii a ciest [1].
Cieľom výskumu bolo zistiť fytocenologickú charakteristiku vegetácie v rámci lokalít
na rôznych typoch biotopov v území európskeho významu Hornádske vápence.

Materiál a metódy
Fytocenologický prieskum prebiehal počas vegetačnej sezóny 2010. Výskum bol
realizovaný na základe metód zurišsko-montpellierskej školy [2] pomocou novej BraunBlanqetovej 9-člennej ordinálnej škály pokryvnosti [3]. Skúmané boli xerotermné
spoločenstvá triedy Festuco-Brometea, a taktiež lesné a pionierske rastlinné spoločenstvá.
Machorasty a lišajníky neboli určované. Fytocenologické zápisy boli uložené v databázovom
programe Turboveg [4] a následne exportované na analýzy do prostredia programu Juice [5].
Identifikácia spoločenstiev je založená na konfrontácii získaných dát z terénu s formálnymi
definíciami daných syntaxónov a ich charakteristikami v dostupnej literatúre, pričom na zreteľ
boli brané aj stanovištné podmienky. Pri zápisoch zachytávajúcich triedu Festuco-Brometea
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bol použitý elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov [6]. Nomenklatúra
vyšších rastlín je uvedená podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [7].
Nomenklatúra rastlinných spoločenstiev je upravená podľa [8]. Na analýzu variability
spoločenstiev bola použitá nepriama gradientová analýza hlavných komponentov (PCA) v
rámci programu CANOCO 4.5 [9].
Výsledky a diskusia
V záujmovom území boli zachytené nasledovné syntaxóny. Ide buď o reprezentatívne
spoločenstvá alebo o spoločenstvá, ktoré sa k týmto vegetačným jednotkám svojim druhovým
zložením a stanovištnými podmienkami približujú:
(Vysvetlivky: T: trieda, Z: zväz, A: asociácia)
T: FB Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947
Z: FBB Bromo pannonici-Festucion pallentis Zólyomi 1936 corr. 1966 (zápisy č. 15, 17, 21,
23, 29) (lokalita 2, 3, 6)
Z: FBE Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika ex Klika 1951 (zápisy č. 1, 6, 7, 14, 16,
24, 32) (lokalita 1, 2, 3, 6)
A: FBE01 Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933 (zápisy č. 1, 24)
(lokalita 1, 3)
A: FBE02 Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati Wagner 1941 (zápisy č. 6, 7, 14, 16, 32)
(lokalita 1, 2, 6)

Z: FBA Festucion valesiacae Klika 1931
A: FBA02 Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae (Dostál 1933) Kliment in Kliment et
al. 2000 (zápisy č. 25, 26, 27) (lokalita 3)
A: FBA03 Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939 nom. mut. propos. (zápisy č. 2,
4, 5, 8, 22) (lokalita 1, 3)
T: Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 (Trifolio-Geranietea)
Z: Geranion sanguinei Tx. in Th. Müller 1962 (zápisy č. 11, 12, 30) (lokalita 1, 6)
A: Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müller 1962 (zápis č. 11)

T: Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Z: Cystopteridion Richard 1972 (zápisy č. 37, 38, 45) (lokalita 4, 5)
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T: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955
Z: Alysso-alyssoidis-Sedion albi Oberd. et Th. Müller in Th. Müller 1961 (zápisy č. 3, 9, 13,
19, 33, 34) (lokalita 1, 2, 3, 6)
A: Jovibarbo-Sedetum albi Valachovič et Maglocký 1995 (zápisy č. 3, 19, 33, 34) (lokalita 1,
3, 6)
A: Allio montani-Sedetum sexangulare Klika 1928 § (zápis č. 9) (lokalita 1)

T: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Z: Tilio-Acerion Klika 1955 (zápisy č. 40, 43) (lokalita 4, 5)

T: Pulsatillo-Pinetea sylvestris Oberd. 1992
Z: Cytiso ruthenici-Pinion Krausch 1962 (zápisy č. 18, 28, 35, 41, 44) (lokalita 2, 3, 4, 5, 6)

T: Erico-Pinetea Horvat 1959
Z: Pulsatillo slavicae-Pinion Fajmonová 1978 (zápisy č. 10, 31)
A: Carici humilis-Pinetum (Klika 1949) Fajmonová et Šimeková 1972 (zápisy č. 10, 31)
(lokalita 1, 6)

Obr. 2 PCA analýza(analýza hlavných komponentov) 41 zápisov

Do PCA analýzy (Obr. 2) v programe Canoco vstupuje 41 zápisov z pionierskej, lesnej
a travinnobylinnej vegetácie triedy Festuco-Brometea. Výstupný PCA graf znázorňuje zápisy,
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ktoré na základe vzájomnej podobnosti zastávajú voči sebe určitú polohu no osiach grafu.
Z PCA analýzy by sme mohli interpretovať gradient expozície svahu resp. teplomilnosti
vegetácie pozdĺž prvej ordinačnej osi. V pravej časti grafu sa nachádzajú zápisy zo severných,
vlhkomilnejších a chladnejších svahov, kým v ľavej časti sú zápisy zo xerotermnej vegetácie
južných svahov. Pozdĺž druhej ordinačnej osi vystupuje gradient zapojenosti porastov resp.
sukcesný gradient. Pričom v dolnej časti sa nachádzajú pionierske a travinnobylinné porasty
s menšou pokryvnosťou, v hornej časti sa vyskytujú spoločenstvá s vyššou celkovou
pokryvnosťou. S touto osou taktiež koreluje množstvo a dostupnosť živín. V zhluku č. 4 zápis
č. 23, ktorý predstavuje zväz Bromo pannonici-Festucion pallentis, vykazuje podobnosť
pionierskym spoločenstvám, pretože zachytáva prechod od triedy Sedo-Scleranthetea. Zhluk
zápisov č. 6 sme rozdelili do 2 podskupín, ktoré tvoria zápisy syntaxónov Festuco rupicolaeCaricetum humilis a Bromo pannonici-Festucion pallentis. Posledný, siedmy, najrozsiahlejší
zhluk obsahuje zápisy zo spoločenstiev, ktoré tvoria mozaiky na južných svahoch
záujmového územia. Asociácia Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati často nadobúdala
prechodný charakter k teplomilnému lemovému spoločenstvu zväzu Geranion sanguinei,
s ktorým tiež tvorila mozaiky. Zväz Geranion sanguinei tvoril ekotóny medzi porastmi
borovicových lesov a triedy Festuco-Brometea. Zápisy asociácie Scabioso ochroleucaeBrachypodietum pinnati stoja na okraji zhluku. S ostatnými syntaxónmi ju hlavne spája
výskyt spoločných druhov a dominancia druhu Brachypodium pinnati.
Fytocenologickými zápismi boli zachytené aj spoločenstvá, ktoré sa dynamicky
vyvíjajú a sú v rôznych sukcesných štádiách, preto bolo v niektorých prípadoch náročné
identifikovať daný syntaxón. Vysokú variabilitu spoločenstiev preukázala aj PCA analýza
zápisov. Preto niektoré zápisy presne nereprezentujú daný syntaxón, ale sa mu druhovým
zložením, stanovištnými, ekologickými a chorologickými charakteristikami približujú.
Dôkazom toho je fakt, že použitý Elektronický expertný systém travinnobylinnej vegetácie
Slovenska [6] presne klasifikoval len 2 zápisy z 23 a ostatné boli klasifikované podľa
koeficientov podobnosti, formálnych definícii snytaxónov a iných charakteristík. Z tohto
dôvodu sme aj viacero zápisov dokázali syntaxonomicky zaradiť len na úroveň zväzu,
niektoré reprezentatívnejšie však až na úroveň asociácie. Aj Janišová [6] argumentuje, že
väčšinu porastov v teréne nemožno jednoznačne zaradiť do asociácií. Nezaradené zápisy
predstavujú väčšinou nevyhranené typy vegetácie, v ktorých prevládajú druhy so širokou
ekologickou amplitúdou. Napriek tomu je možné ich klasifikovať pomocou procedúry
Twinspan a indexov podobnosti v programe JUICE [5] [6].
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Záver
Výskumom boli zaznamenané syntaxóny reprezentujúce travinnobylinnú vegetáciu
triedy Festuco-Brometea zo zväzov Bromo pannonici-Festucion pallentis, CirsioBrachypodion pinnati a Festucion valesiacae, pioniersku vegetáciu zväzu Cystopteridion a
Alysso-alyssoidis-Sedion albi a lesnú vegetáciu zväzu Tilio-Acerion, Cytiso ruthenici-Pinion a
Pulsatillo slavicae-Pinion. Teplomilné lemy tvorila vegetácia zväzu Geranion sanguinei.
Variabilita v rámci identifikovaných spoločenstiev vypovedá o ich reálnom stave a je
pomerne zaujímavá pre ich ďalší výskum najmä z hľadiska dynamiky. Spoločenstvá, ktoré sa
dynamicky vyvíjajú, sú v rôznych prechodných a sukcesných štádiách, čo často narušuje ich
priaznivý stav a komplikuje ich zaradenie do klasifikácie vegetačných jednotiek. Tento
výskum môže vystupovať ako podklad pre spracovanie programu starostlivosti o územie
európskeho významu a pre manažmentové opatrenia na zlepšenie a zachovanie priaznivého
stavu európsky významných biotopov v území.
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Abstrakt
Zdrojom mnohých environmentálnych problémov súčasnosti je akumulácia viacerých samostatne
nevýznamných vplyvov, ktoré pri nahromadení vytvárajú vplyvy s vyššou intenzitou pôsobenia na zložky
životného prostredia. Cieľom predkladaného príspevku je načrtnutie metódy identifikácie kumulatívnych vplyvov
činností, a to na modelovom území na západnom Slovensku. Zameriavame sa na vplyvy činností hodnotených
v procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA), keďže tento je základným nástrojom pre
prvotnú predikciu vplyvov projektov na zložky životného prostredia vrátane krajiny.

Kľúčové slová: posudzovanie vplyvov na životné prostredie; kumulatívny vplyv; identifikácia vplyvov.

Úvod a formulácia cieľa
Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie predstavuje systematickú
identifikáciu a evalváciu možných vplyvov navrhovaných projektov, plánov a programov na
fyzikálno-chemické, biologické, kultúrne a socioekonomické komponenty prostredia. Cieľom
procesu ja zamedziť deštrukcii životného prostredia a prispieť k vytváraniu environmentálne
prijateľnejších opatrení [1]. Na Slovensku bol proces po prvý krát zakotvený zákonom NR SR
č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z dôvodu potreby zosúladenia
práva Slovenska s právom EÚ a prijatými medzinárodnými dohovormi bol vytvorený nový
zákon č. 24/2006 Z.z., v ktorom sú ekvivalentne zastúpené procesy posudzovania vplyvov na
životné prostredie (EIA), strategické environmentálne hodnotenie (SEA) a transhraničné
posudzovanie (pozn. zákon bol od r. 2006 niekoľkokrát novelizovaný, preto je v súčasnosti
jeho správne označenie zákon č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Proces EIA sa zameriava na identifikáciu, predikciu, hodnotenie a zmiernenie
environmentálnych, sociálnych a iných relevantných vplyvov navrhovaných projektov
a konkrétnych aktivít pred uskutočnením záväzkov [2]. V rámci neho sú identifikované
a hodnotené rôzne typy vplyvov na zložky životného prostredia vrátane krajiny. Vo výraznej
miere však absentuje chápanie vplyvov v širších súvislostiach, nehodnotí sa možný vznik
kumulatívnych vplyvov.
Pre pojem kumulatívny vplyv nie je doposiaľ v odbornej literatúre ustálená definícia.
Hlavný rozdiel v chápaní tohto typu vplyvu je predovšetkým v jeho podrobnejšom členení.

1587

ENVIRONMENTALISTIKA

V článku chápeme kumulatívne vplyvy ako celkový efekt všetkých uskutočnený činností,
ktorý sa prejaví na danom zdroji alebo ekosystéme [3]. Ďalej sme si tieto vplyvy rozčlenili na
vplyvy prídavné, t.j. vznikajúce nahromadením viacerých vplyvov toho istého typu,
a synergické, tzn. nové typy vplyvov vznikajúce interakciou vplyvov rôznych typov.
Problémom pri determinácii a hodnotení kumulatívnych vplyvov je predovšetkým ich
identifikácia. Obtiažne chápanie širších dopadov navrhovaných činností v súvislosti s ďalšími
minulými, súčasnými a plánovanými činnosťami súvisí i s jeho nejednoznačným definovaním.
Preto je cieľom predloženého príspevku stanoviť potenciálne kumulácie vplyvov viacerých
navrhovaných projektov v modelovom území, založenom na preliminácii jasnej definície
tohto typu vplyvu.

Materiál a metódy
V práci je zhodnotených 38 navrhovaných činností v modelovom území, ktoré prešli
procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie za obdobie od počiatku platnosti
súčasného zákona 1. februára 2006 po 31. december 2010. Modelovým územím bola štvorica
obcí nachádzajúca sa v satelitnom zázemí Bratislavy a dve jej okrajové mestské časti.
V prípravnej fáze výskumu sme zozbierali dostupné informácie o jednotlivých
navrhovaných činnostiach a informácie charakterizujúce prírodné a socioekonomické pomery
územia. Následne bola v prostredí geografických informačných systémov (GIS) vytvorená
mapa súčasnej krajinnej štruktúry územia (k októbru 2010), do ktorej boli jednotlivé
navrhované činnosti na základe získaných údajov o nich vložené.
V ďalšom kroku práce sme použili metódu zhlukovej analýzy (cluster analysis). Táto
metóda sa zaoberá podobnosťou viacrozmerných objektov a ich klasifikáciou do zhlukov. Ide
o procedúru zlučovania objektov do zhlukov na základe ich podobnosti, resp. rozdielnosti [4].
V prvom rade sme identifikovali súradnicové osi x, y pre centroidy jednotlivých činností
v prostredí GIS. Ak vychádzame z prvého geografického zákona podľa Toblera – všetko
súvisí so všetkým ostatným, ale blízke veci súvisia viac ako vzdialené, možnosť vzájomného
ovplyvnenia vo väčšine algoritmov posudzujeme na základe vzdialenosti [5]. V tomto zmysle
bol druhým krokom práce výpočet Euklidovej vzdialenosti jednotlivých činností od seba
navzájom. Tú sme počítali podľa vzťahu
dij = √(xi – xj)2 + (yi – yj)2

[I.]

kde dij (m) vyjadruje Euklidovu vzdialenosť činnosti i a činnosti j, x (m) a y (m) sú hodnoty
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súradníc centroidov činností.
Metódou najbližšieho suseda (SLCA – Single Linkage Clustering Algorithm, Neares
Neigbour) sme usporiadali výsledné vzájomné vzdialenosti činností od najkratších po
najvzdialenejšie. V poslednom kroku sme stanovili hornú hranicu vzájomnej vzdialenosti
objektov (1 000 m) na základe totožnosti s hranicou stanovovania dotknutého územia pri
procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie a vybrané činnosti usporiadali
do zhlukov, kde by sa potenciálne mohol vyskytovať kumulatívny vplyv.
Kontrolným krokom pre uvedený proces identifikácie kumulatívnych vplyvov bolo
komplexné zhodnotenie vplyvov jednotlivých činností na zložky životného prostredia
s dôrazom na krajinu modelového územia, t.j. krajinnú štruktúru, krajinný obraz, krajinnú
stabilitu a na chránené územia vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
(ÚSES). Na základe samostatne identifikovaných vplyvov a určení ich významnosti bolo
možné označiť tie, ktoré v súčinnosti môžu mať potenciálny kumulatívny vplyv.
Významnosť vplyvov bola stanovená podľa nasledujúcej škály metódou matice
významnosti vplyvov: 0 - bez vplyvu (navrhovaná činnosť neovplyvní žiadnym spôsobom
krajinu a jej atribúty), 1 - nevýznamný vplyv (veľmi málo významný vplyv; ide prevažne o
vplyv s charakterom rizika, náhody alebo so zanedbateľnými pôsobením alebo príspevkom), 2
- málo významný vplyv (vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska nízke,
lokálny vplyv, vnímavosť vplyvu je nízka), 3 - významný vplyv (má dosah na širšie okolie,
jeho vnímavosť je vysoká), 4 - veľmi významný vplyv (vnímavosť je vysoká až veľmi
vysoká).

Výsledky a diskusia
Modelovým územím pre prácu boli katastrálne územia obcí Lozorno, Borinka,
Stupava, Marianka a mestských častí Bratislavy Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica.
Záujmové územie leží na strete Borskej nížiny a Malých Karpát [6]. Dôležitým údajom
o území

z hľadiska

lokalizácie

navrhovaných

činností

je

prevládajúce

zastúpenie

poľnohospodárskej pôdy s vyše 50 % - ným zastúpením ornej pôdy [7]. Veľká časť
poľnohospodárskej pôdy nie je v súčasnosti obhospodarovaná a je potenciálnym miestom pre
výstavbu, resp. pre situovanie navrhovaných projektov.
V práci bolo skúmaných 38 navrhovaných činností v záujmovom území, ktoré prešli
procesom posudzovania od 1. februára 2006 do 31. decembra 2010 podľa zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie údaje o týchto činnostiach boli prevzaté
z internetového portálu Ministerstva životného prostredia SR [8]. V prostredí GIS v programe
MapInfo Professional 10.5 bola vytvorená mapa súčasnej krajinnej štruktúry záujmového
územia, do ktorej sme na základe získaných informácií o činnostiach tieto lokalizovali (obr.
1).
Následne sme v prostredí GIS determinovali v karteziánskej sústave hodnoty
súradnicových osí x a y centroidov (stredov) jednotlivých činností pre potreby výpočtu
vzájomných vzdialeností projektov. Tú sme počítali podľa vyššie uvedeného vzťahu pre
výpočet Euklidovej vzdialenosti. Získané hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 76,0902 m –
14 185,3535 m. Využitím metódy najbližšieho suseda a dodržaním stanoveného kritéria
maximálnej vzdialenosti 1000 m sme získali tri zhluky činností graficky znázornené na obr. 1.

Obr. 1 Umiestnenie posudzovaných činností v záujmovom území v mierke 1:90 000 [9]

Prezentovanou metódou sme identifikovali činnosti, ktoré v interakcii potenciálne
môžu vyvolať kumulatívne vplyvy na dané územie. Kumulatívne vplyvy v týchto troch

1590

ENVIRONMENTALISTIKA

lokalitách záujmového územia môžu byť vyvolané rozširovaním priemyselnej výroby (lokality
č. 1 v Lozorne – 3 činnosti a č. 3 v Devínskej Novej Vsi – 15 činností) a navyšovania
možností bývania (lokalita č. 2 v Záhorskej Bystrici – 4 činnosti). V tomto smere sa môžu
prejaviť pôsobením na krajinnú štruktúru - zmenou prvkov v krajine (pri predmetných
činnostiach sa jedná najmä o zmenu nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy na zastavané
plochy) a zmenou funkčného využitia lokalít (konverzia opustených poľnohospodárskych
plôch na plochy priemyselnej výroby, občianskej vybavenosti alebo bývania) a pôsobením na
krajinný obraz – prílišná zastavanosť územia oproti pôvodnému otvorenému územiu
s neobhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou vyplýva i zo zistených vzájomných
vzdialeností činností v súčinnosti s navrhovanými zábermi pôdy a stavebným riešením lokalít
v projektoch.
Výsledok aplikácie metódy sme overili prostredníctvom samostatného hodnotenia
vplyvov jednotlivých činností na krajinu s dôrazom na krajinnú štruktúru, krajinnú siluetu
(obraz), stabilitu krajiny a chránené územia vrátane prvkov ÚSES. Pre každú z 38 činností
boli identifikované potenciálne vplyvy na tieto krajinné atribúty, bolo zhodnotené ich
pôsobenie a stanovená významnosť metódou matice na základe vyššie uvedenej škály. Na
základe získaných údajov bolo možné stanoviť miesta potenciálnej kumulácie vplyvov
(totožné s vyznačenými troma lokalitami na obr. 1). Pre tieto bola vytvorená súhrnná matica
významnosti vplyvov (tab. 1), pričom ako najvýznamnejšie boli identifikované vplyvy na
krajinnú štruktúru a krajinný obraz.
Tab. 1 Hodnotiaca matica významnosti potenciálnych kumulatívnych vplyvov činností
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Záver
Realizovaný výskum predstavuje návrh metódy na identifikáciu potenciálnych miest
vzniku kumulatívnych vplyvov činností na životné prostredie a jeho zložky. V súčasnosti sú
z praktického hľadiska v procese EIA tieto vplyvy mnohokrát prehliadané, dôvodom je
predovšetkým ich zložité pôsobenie. Je preto žiaduce vytvoriť komplexnú metódu na ich
hodnotenie, ktorej predchádza postup ich identifikácie. Na základe získaných výsledkov
môžeme konštatovať, že navrhnutá metóda zhlukovej analýzy sa takouto ukazuje.
Poďakovanie
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ČISTÁ ENERGIA
PRE TATRY
Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, jasne deklarujú
svoju dominantnú pozíciu v oblasti ochrany životného
prostredia. V rámci programu Energia pre prírodu je
rozpracovaný projekt ekologizácie vysokohorských chát
s cieľom skvalitniť komfort prevádzok a znížiť spotrebu
emisií s jeho negatívnym dopadom na prírodu.
Téryho chata (2015 m. n. m.). Začiatkom roka 2010
Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, nainštalovali na
tejto turisticky vyhľadávanej chate nové solárne panely,
ktoré ročne usporia až 6 ton emisií CO2 a zabezpečia
plynulý chod prevádzky, čo sa už prejavilo na vyššom
komforte a službách pre všetkých turistov a návštevníkov.
Po viac ako 110 rokoch sa Téryho chata stala názorným
príkladom využívania čistej energie v Malej studenej
doline.
Novou ekologickou technológiou sa zmenila prevádzka
aj na Zbojníckej chate (1960 m. n. m.). Čistú energiu
pre Chatu pri Zelenom plese (1551 m.n.m.) priniesla
revitalizácia malej vodnej elektrárne. Chata je pre svoje
mimoriadne dobré terénne podmienky veľmi vyhľadávaná
turistami, cyklistami a horolezcami.

Chata pri Zelenom plese

Chata pri Zelenom plese

Chata pri Zelenom plese

Téryho chata

Téryho chata

Téryho chata

Téryho chata

Zbojnícka chata

w w w . s e a s . s k
e n e r g i a p r e k r a 1599
jinu.sk

1600

Slovenské jadrové fórum - SJF- je dobrovoľné občianske združenie, ktoré MV SR zaregistrovalo v auguste roku 2000. Dňa 20.7.2000 sa
uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie SJF. SJF so sídlom združenia je Trnava, Hviezdoslavova 12 PSČ 917 01, bolo prijaté do
európskeho združenia FORATOM.
Cieľ činnosti združenia:
Účelom združenia, vychádzajúc z prísnych požiadaviek na jadrovú bezpečnosť je poskytovanie výsledkov výskumu a iných informácií verejnosti
v oblasti mierového využívania jadrovej energie.
Združenie má za cieľ výlučne a bezprostredne verejne prospešné účely. Združenie má právnu subjektivitu.
Aktivity:
Organizovanie konferencií v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou SNUS
• Medzinárodné konferencie Secure Energy Supply 2004-2011
• Národná konferencia o slovenskej jadrovej energetike 4.5.2006
Ďalšie aktivity : spolupráca s FORATOM; spolupráca so SNUS; vydávanie časopisu Energia budúcnosti ;
prednášky poslancom NRSR o jadrovej energetike; prezentácia slovenskej energetike na parlamentnom zhromaždení NATO
v Bratislave; vydanie knihy „Jadrová elektráreň Mochovce – Ako to bolo – spúšťanie prvého bloku do prevádzky očami účastníkov
výstavby“; odmeňovanie organizácií a osôb za prínos k rozvoju jadrovej energetiky pamätnou medailou SJF a ďalšie.
Orgány združenia:
Prezídium: Prezident: Ing. Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Výkonný viceprezident: Ing. Jozef Zlatňanský
Viceprezident: Ing. Líška Peter
Generálny sekretár: Ing. Karol Bodorik,
Dozorná rada : predseda : Ing. Eduard Strýček;
Podpredseda: : Ing.Ján BahnaCSc;
Členovia:
Ing. Andrej Hanzel; Prof. Jozef Lipka; Ing Jozef Vlach; Ing. Michal Merga; Ing. Alexander Kšiňan; Ing. Vladimír Magula;
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• Pipety:

- manuálne
- elektronické
- dávkovače

• Centrifúgy:
- chladené
- široká škála
rotorov

•Š
 pičky:
- s dvojitým filtrom
- s nezmáčavým povrchom

• Skúmavky:
- LoBind Tubes
- pre PCR
- Safe Lock

• Fermentory a bioreaktory:
- rôzne objemy
- variabilnosť príslušenstva

• Trepačky:
- Innova
- Excella

• Hlbokomraziace boxy:
- programovateľné nastavenie
až do – 86°C
- skriňové alebo pultové

• CO2 inkubátory:
- 3 veľkosti
- rýchle a exaktné
temperovanie
vnútorného priestoru

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. . Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave . Mlynská dolina . 842 15 Bratislava
Mobil.: +421 911 181 474 / +421 911 181 475 . E-mail: eppendorf@eppendorf.sk . www.eppendorf.sk . www.eppendorf.cz
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