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Predslov 

Vitajte na pôde Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, 

najstaršej, najväčšej a verím, že aj 

najlepšej prírodovedeckej fakulte na 

Slovensku. 

Milí mladí priatelia, aj takto by mohol 

vyzerať začiatok môjho predslovu pri 

príležitosti ďalšieho ročníka Študentskej 

vedeckej konferencie. Aj v tomto roku 

Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave otvára svoje 

brány účastníkom ŠVK. Študenti 

všetkých troch stupňov štúdia z našej 

fakulty, fakúlt ďalších vysokých škôl zo 

Slovenska a zahraničia ako aj doktorandi 

externých vzdelávacích inštitúcií (SAV) 

sa stretávajú, aby prezentovali výsledky 

svojej práce. 

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 takmer 

74 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  
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z 7 slovenských, 3 českých univerzít,  

1 rakúskej univerzity  a privítame aj 

účastníkov zo Slovenskej akadémie vied. 

Celkovo sa bude prezentovať 302 

príspevkov, z toho 61 prednesú 

účastníci, ktorí nie sú z našej fakulty.   

V porovnaní s minulým rokom sa počty 

účastníkov ako i univerzít sa udržiavajú 

na stabilnej úrovni 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. 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. Verím, že sa 

tento pokles podarí v nasledujúcich 

rokoch spomaliť alebo úplne zastaviť. 

Počty prezentujúcich sa geografov a 

environmentalistov sú pomerne 

vyrovnané a majú stúpajúcu tendenciu. 

Aj tak by som však očakával 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 výrazne 

„odskočili“ (v pozitívnom zmysle) 

študenti geológie, ktorých sa v tomto 

roku prihlásilo viac takmer o 50%.  

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 2014 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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Geografia - pevná súčasť prírodovednej platformy  

a jej výzvy pre ostatné prírodné vedy 

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra humánnej geografie a demografie  

 Prednáška je venovaná (okrem iného) pozícii geografie v rámci veľkej rodiny 

prírodovedných disciplín. Prečo je vlastne geografia súčasťou platformy prírodných 

vied? Patrí tam? Patrí jej vôbec právom označenie súčasť „Science“?. Tu vopred 

predznamenávame, patrí (a zároveň platformu prírodných vied presahuje). Je geografia 

iba „zemepis“, alebo je to skutočná veda s rozvinutým teoretickým a metodologickým 

aparátom? Samozrejme, je. V prednáške sa pokúsime predostrieť zreteľné argumenty. 

Geografia má časopisy s viac ako storočnou tradíciou, pozná veľké príbehy, má veľké 

mená. Veď taká britská Royal Geographical Society vznikla už v roku 1830. A prvé dielo 

príbuznej demografie od Johna Graunta s názvom Natural and Political Observations 

Made upon the Bills of Mortality sa datuje už do roku 1662. Za geografiu sa neudeľuje 

Nobelova cena, ale napriek tomu v podstate máme jej nositeľa, priestorového 

ekonóma/ekonomického geografa Paula Krugmana.  Nuž a mnoho dobyvateľov, 

horolezcov, polárnikov bolo povolaním geografmi. Áno, „kabinetný“ ekonomický geograf 

i polárnik na výskumnej Antarktickej stanici. Obaja sú geografmi. Taká je geografia, 

širokospektrálna, rozmanitá. Biogeograf má možno bližšie k biológovi ako 

demogeografovi, demogeograf zasa k sociológovi ako ku klimageografovi. Ale to iba 

zdanlivo. Z hľadiska objektu záujmu to tak je. Z hľadiska predmetu vedy sú si všetci 

geografi nesmierne blízki. Všetci totiž skúmajú priestorovosť, alebo ešte trochu inak - 

„spatial arrangement and organization“. Ctíme aspekt priestorovosti i syntetickosti. 

Geografia na Prírodovedeckej fakulte má najdlhšiu tradíciu v rámci Slovenska. 

Inštitucionalizovaná bola vznikom dvoch prvých katedier (fyzickej a humánnej geografie 

v roku 1952), vyučovaná však bola už aj podstatne skôr. V prednáške sa pokúsime 

stručne poukázať na pozíciu bratislavskej univerzitnej geografie v rámci Slovenska, ale 
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aj širšieho priestoru. Poukážeme na jej silné, ale aj slabé stránky, a výzvy 

interdisciplinárnej spolupráce. Práve teraz, keď neďaleko fakulty leží čerstvo poklepaný 

základný kameň Univerzitného vedeckého parku, je opäť raz vhodná doba.  

Vhodná doba hovoriť o pre niekoho už možno trochu ošúchanom, ale stále  

aktuálnom – interdisciplinárnom prístupe. Formovanie výskumných tímov ukázalo, že 

geografi môžu byť hodnotným výskumným partnerom v týchto „multi-tímoch“. 

Totiž, samotná podstata prednášky tkvie aj v niečom inom. Hovorí sa, že vedec nedokáže 

urobiť veľa „dier“ do vedeckého sveta, mal by sa pokúsiť o jednu, ale poriadnu. Vedy, 

a nielen tie prírodné, sú už dnes tak hlboko „ponorené“ v poznaní objektívnej reality, že 

sa naozaj ani nedá pomyslieť na to, aby vedec mohol  „plávať sťaby polyhistor po 

povrchu tak akosi voľne od jedného výskumného problému k druhému“. Prax dokazuje, 

že tí najúspešnejší sa vŕtajú vo veľmi úzkom segmente, zdokonaľujú, vyvíjajú a inovujú, 

hoci ide iba o maličký kúsoček poznania danej vedy, ale tieto malé kúsočky dokopy sú 

hybnou silnou posúvajúcou každú vedu ďalej. Pozor však, neznamená to, že by sme mali 

zostať zatvorení na svojom malom pieskovisku. Aj v geografii sa s tým často stretávame. 

Stojíme pred problémom, a nevieme ako ďalej. Možno by sme aj vedeli, čím problém 

riešiť, je tu ale jedno ale. Vieme o metódach, ale nepoznáme ich, nevieme s nimi narábať 

a operovať, pretože sú aparátom inej vednej disciplíny, a geografia (či doplň biológia, 

chémia...) si ich zatiaľ neadaptovala. A pritom je to také jednoduché! Zdvihnúť telefón, čí 

napísať e-mail. Vy máte myšlienku, niekto má nástroj. A môže to byť výskumník 

zdanlivo na míle vzdialený vášmu zameraniu. Veda pozná takýchto úspešných „spojení“ 

celý rad.  

Ani geografi už dávno nie sú moreplavci s jedným prelepeným okom spoznávajúci 

krajiny. Dávno sme prešli od vedy popisnej, deskriptívnej k vede nomotetickej. Alebo, 

mali by sme... Nie vždy sa to darí. Každopádne, v súčasnosti už geografia disponuje tak 

rozvinutými nástrojmi vďaka akejsi kvantitatívno–matematickej revolúcii, ktorou si 

geografia prešla pred pár desaťročiami, a ktoré priniesli uznanlivé prikývnutie vedcov 

z príbuzných disciplín. Na strane druhej, posúva sa celkom určite aj do roviny 

kvalitatívnych výskumov (napríklad behaviorálne prístupy). Oba tieto prístupy netreba 

vidieť dichotomicky, ale komplementárne. Tak či onak, geografia je schopná a mala by 

byť povinná sa vyvíjať nielen vo svojom jadre, ale aj na vlne zmysluplnej spolupráce. Sú 

aj na Slovensku prvé lastovičky, ale je ich málo. Možno sa dá vyhovoriť na staré známe 
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„zvyk je železná košeľa“. Možno je práve na mladej generácii, ktorá sa prezentuje aj 

v rámci akcií ako je ŠVK, aby tie zvyky staršej generácie raz a navždy zmenila. Generácia, 

ktorá už aj vyrastala a formovala sa v dobe inej, viac turbulentnej a hektickej, ale 

zároveň o mnoho viac „zosieťovanej“ a globalizovanej. 

 Celou prednáškou sa bude ťahať ešte jedna ideová niť. Tou je význam popularizácie 

výsledkov. Zámerne sme sa vyhli termínu „diseminácia“, ktorý u nás výskumníkov či 

učiteľov vyvoláva husiu kožu, keďže často vyvolá asociáciu s nejakou byrokratickou 

mašinériou. Ale, svojím spôsobom by sme skutočne mali disseminate – šíriť, 

„roztrusovať“ nie choroboplodné, ale „vedotvorné“ zárodky v celom spoločenskom 

spektre. Napriek tomu, že sa „mienkotvorné“ médiá radšej zaujímajú o dopravné nehody 

a vraždy. Snahou každého prírodného vedca, geografa nevynímajúc, by malo byť 

poukázať, že tá jeho veda nepatrí do zásuvky, ale má svoje opodstatnenie. Mal by ukázať 

študentom, ale aj verejnosti, že tá jeho veda má či môže mať aj praktické dopady. 

Povedať si dopredu, že je to boj s veternými mlynmi, by znamenalo hodiť vopred uterák 

do ringu. Ono to totiž nie je naše právo, je to aj naša povinnosť.  Či chceme, či nie, sme 

ešte stále z veľkej časti platení z verejných zdrojov. A práve my by sme mali ukázať, že 

spoločnosťou do nás učiteľov a výskumníkov vložené peniaze, sú správnou investíciou. 

Žiaľ, nemôžeme sa donekonečna vyhovárať na nezáujem či dokonca nepriazeň médií. 

Máme osobné skúsenosti, že médiá sami stanoviská a výsledky výskumov žiadajú a chcú 

publikovať. Treba však dať o sebe vedieť a nebáť sa, ako sa hovorí, predať. V prednáške 

ukážeme príklady, že to skutočne ide. Veď napríklad prebiehajúce geografické 

a demografické procesy majú také obrovské spoločenské dosahy, že by bolo doslova 

hriechom na ne nepoukázať rozhodovacej sfére. Za všetky spomeňme starnutie 

populácie a jeho dopady, regionálne disparity, klimatická zmena a povodne, masívne 

využitie GIS-ov a viaceré ďalšie. Zároveň sú to oblasti kde dokážeme a zároveň aj 

musíme zdravo, efektívne spolupracovať s viacerými ďalšími odbormi. Sami si 

neporadíme, a musíme presvedčiť, že „tí druhí“ si neporadia bez nás. 
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Fotoinaktivácia myšieho herpetického vírusu (MHV- 68) v prítomnosti 
metylénovej modrej 

 
Petra Ághová, Miroslava Smolinská, Helena Bujdáková, Veronika Mrázová, Miroslava 

Šupolíková, František Golais 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie 
a virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko,petra.aghova@gmail.com  

 
 

Abstrakt 

Some of herpetic viruses could be inactivated by neutral red or methylene blue in the presence of visible 
light. However, these photoinactivated viruses loose infectivity but preserved some other biological properties 
and could be able to transform cells in vitro. 

Mouse NIH-3T3 cells and human dermal fibroblasts infected with murine herpes virus (MHV-68) 
photoinactivated in the presence of methylene blue showed some characteristics of morfologically transformed 
cells. The transformed phenotype could be preserved during passaging of cells. Considering the facts mentioned 
above the possible transforming capacity of photoinactivated MHV-68 is discussed. 

Kľúčové slová: fotoinaktivácia; MHV-68;  metylénová modrá; transformácia buniek 

Úvod a formulácia cieľa 

Fotodynamická inaktivácia (PDI) bola najprv použitá na inaktiváciu 

mikroorganizmov. Citlivosť vírusov na fotodynamické procesy je známa už od 30-tych rokov 

minulého storočia, ale až za posledných tridsať rokov si PDI vírusov získala pozornosť 

rozvojom nových aktívnych molekúl nazývaných fotosenzitizéry (PS) a svetelných 

technológií (laser, LED...). Bola dokázaná efektivita rôznych typov PS pri PDI viacerých 

typov vírusov cicavcov (obalených, neobalených, DNA/RNA) a tiež bakteriofágov, ale 

ukázalo sa, že obalené vírusy sú značne citlivejšie na PDI ako neobalené [1] . 

Všeobecne môžeme fotodynamický jav definovať ako schopnosť PS (organické 

farbivá) vyvolať pôsobením svetelného žiarenia v kvapalnom prostredí vytváranie 

reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Absorpciou fotónov vhodnej vlnovej dĺžky sa PS 

v základnom stave mení na nestabilnú molekulu – excitačný tripletový stav a do svojho 

základného stavu sa vracia prenosom absorbovanej energie na molekulu dikyslíka. Dochádza 

k tvorbe singletového kyslíka (1O2)  a/alebo k tvorbe ROS – voľné radikály. Tieto procesy sú 

toxické a navodzujú ireverzibilné oxidačné poškodenia biologických cieľov: obalové lipidy 

a proteíny, kapsidové a jadrové proteíny a nukleová kyselina [1]. 

V klinickej praxi bola PDI po prvý krát použitá na liečbu herpetických infekcií 

(genitálny herpes) začiatkom 70-tych rokov [1]. Melnick a Wallis intenzívne študovali 

využitie fotosenzitívnych zlúčenín na inaktiváciu vírusov zvierat, hlavne herpes simplex 
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vírusu [2, 3]. Po fotoinaktivácii pomocou metylénovej modrej (MB) bol pozorovaný 

virostatický účinok ľudského herpesvírusu [4] a zaznamenaný značný pokles plakov [5]. 

Metylénová modrá bola z herpesvírusov použitá na fotoinaktiváciu HSV-1 [6] a SHV-2 [7]. 

Okrem metylénovej modrej sa na fotoinaktiváciu používala aj neutrálna červeň (NR). Vírusy 

fotoinaktivované v prítomnosti NR sa však ukázali byť onkogénne, transformovali bunky in 

vitro. [8, 9, 10]. Bunky infikované fotoinaktivovaným vírusom v prítomnosti NR boli 

onkogénne po subkutálnej infekcii novorodeným Sýrskym škrečkom [11]. Doposiaľ nebola 

popísaná onkogenita herpesvírusu fotoinaktivovaného pomocou metylénovej modrej, čo sa 

snažíme dokázať na modeli MHV-68. 

Materiál a metódy 

Vírus a bunkové kultúry. Pre testovanie prototypového vírusu MHV-68 sme použili 

diploidnú bunkovú líniu MRC-5, ktorá pochádza z pľúc ľudského embrya. Bunky boli 

kultivované v médiu DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo médium) s 20% FBS 

(Foetal Bovine Serum), 1% L-glutamínu a 1% PSA pri 37°C a 7% CO2. Podobne boli 

kultivované aj ľudské dermálne fibroblasty DF a myšie embryonálne fibroblasty NIH-3T3, 

kedy sme však použili DMEM s 10% FBS. NIH-3T3 je bunková línia založená z primárnych 

myších embryonálnych fibroblastov a podľa ich typu kultivácie boli nazvané 3T3. 

Farbenie buniek. Bunky sme farbili metódou Giemsa-Romanowski [12]. 

Fotoinaktivácia. K 1 ml vírusu MHV-68 v Petriho miskách (priemer 6 cm) 

obsahujúcich  1 x 105 PFU/ml bola pridaná MB (Loba Feinchemie GmbH, Rakúsko) tak, aby 

jej finálna koncentrácia bola 10-5 mM. Takto pripravená vírusová suspenzia bola vystavená 

viditeľnému svetlu – LED vo vzdialenosti 5 cm a pri teplote 37°C. Vzorky boli odoberané 

v 30“ intervaloch. Všetky experimenty prebiehali paralelne. 
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Výsledky a diskusia 

Počas fotoinaktivácie dochádzalo k poklesu infekčnosti vírusu približne na 50% 

pôvodného titra, potom sa inaktivačná krivka vyrovnávala (Obr. 1). 
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Obr. 1 Krivka poklesu infekčnosti; c (MB) = 10-5 mM. K – kontrola. 
 

Vírus sme pred infikovaním bunkových kultúr podľa priebehu inaktivačnej krivky 

nariedili tak, aby sme odstránili reziduálny infekčný vírus a ostal len fotoinaktivovaný vírus. 

Vzorkami zafarbeného vírusu po 30“ - 120“ pôsobenia LED zdroja sme infikovali bunkové 

línie MRC-5, DF a NIH-3T3 rozrastené na 96 jamkových kultivačných platničkách. Bunky 

sme pozorovali v svetelnom mikroskope. Asi u 60% buniek NIH-3T3 a asi 20% MRC-5 a DF 

infikovaných vírusom po 30“ pôsobenia svetelného zdroja vznikol cytopatický efekt (CPE) 

(Obr. 2). Tieto bunky sme z pokusu vyradili. U ostatných infikovaných buniek (60“ - 120“) 

dochádzalo po 10 dňoch kultivácie k zmene morfológie, vykazovali transformovaný fenotyp 

(Obr. 3a-d). Toto pozorovanie by mohlo znamenať, že fotoinaktivovaný MHV-68 by mohol 

byť potenciálne onkogénny in vitro. 
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Obr. 2 Bunky DF, u ktorých sa prejavil CPE po 30“. 

 
 
 
 

       

            Obr. 3a Kontroly NIH-3T3.                                      Obr. 3b Transformované NIH-3T3.  

 

 

      
               Obr. 3c Kontroly DF.                                           Obr. 3d Transformované DF. 
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Záver 

Bunky MRC-5, NIH-3T3 a DF infikované inaktivovaným vírusom MHV-68               

v prítomnosti metylénovej modrej (MB) vykazovali fenotyp transformovaných buniek, 

charakteristických stratou kontaktnej inhibície, čo mohlo svedčiť o tom, že fotoinaktivovaný 

vírus by mohol byť onkogénny in vitro.  
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Abstrakt 

In the 21st century, Bio agriculture using modern synthetic substances became very popular. Kamut® 
wheat is known cereal in the USA and Europe, even though little information is known about its origin, only that 
it has been grown since the era of ancient Egyptian civilization. Till now there is no clear classification for this 
wheat, some studies classify it as a tetrapolid wheat Triticum polonicum L., T. turanicum Jakubz., T. turgidum L. 
and T. durum Desf. Using Diversity Arrays Technology Polymorphism (DArT) and different statistical methods 
we tried to classify Kamut®. Based on our results we came to the conclusion that Kamut® wheat is the natural 
hybrid between Triticum dicoccon conv. dicoccon and T. polonicum, therefore we cannot consider it as original 
ancient Egyptian wheat.  
 

Kľúčové slová: Kamut®; origin; DArT; HIest, pairwise difference  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Tetraploidná pšenica Kamut® je bežne známa ako „pšenica kráľa Tutanchamóna” 

alebo „Khorasanská pšenica“ (tiež jeden s názvov pre Triticum turanicum). Samotné slovo 

„kamut“ pochádza zo staroegyptského jazyka a znamená „pšenica“. Pôvod tejto pšenice je 

nejasný, zo začiatku bola považovaná za zabudnutú plodinu „znovuobjavenú“ v jednej z 

egyptských hrobiek. Táto pšenica je zaujímavá svojimi vlastnosťami, ktoré sa pripisujú faktu, 

že dlho nepodliehala moderným spôsobom pestovania a nedostala sa teda ani do kontaktu so 

syntetickými látkami používanými v poľnohospodárstve. 

Zrno tejto rastliny obsahuje o 20-40% viac proteínov, má vyššie hladiny ôsmich 

minerálov (z deviatich), viac lipidov a mastných kyselín a o viac ako 65% viac aminokyselín 

v porovnaní s kultivovanou pšenicou [1]. Taktiež bolo dlhšie známe, že u ľudí citlivých na 

lepok nespôsobuje také prudké alergické reakcie ako ostatné odrody pšenice [2]. Táto 

informácia však bola vyvrátená, zistilo sa totiž, že Kamut® vyvoláva rovnaké alergické 

reakcie ako pšenica tvrdá Triticum durum [3].  

Kamut® je povolené pestovať len na základe striktnej licenčnej zmluvy, ktorá 

vyžaduje certifikáciu organickej plodiny. V súčasnosti sa pestuje hlavne v USA a v 

obmedzených oblastiach Rakúska [2].  
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Dodnes existujú spory ohľadom najbližšieho príbuzného pšenice Kamut®. Zo začiatku 

bola klasikovaná ako Triticum polonicum a diskutovalo sa aj o tom, že by mohlo ísť o 

prirodzeného hybrida medzi Triticum durum a Triticum polonicum [4]. Niektoré skupiny ju 

klasifikujú ako Triticum turanicum [5], Triticum turanicum var. notabile (Perciv.) Gökg. [6] 

alebo aj ako T. turgidum alebo T. durum [7]. Naším cieľom bolo klasifikovať tetraploidnú 

pšenicu Kamut® do niektorého zo známych pšeničných druhov, prípadne potvrdiť hypotézu 

o jej hybridnom pôvode.  

 

Materiál a metódy 

Izolácia vzoriek DNA 

V experimentoch sme pracovali so vzorkami 57 tetraploidných pšeníc. Vzorky DNA 

sme izolovali pomocou CTAB extrakčného roztoku [200 mmol.l-1Tris-HCl (pH 8,0), 1,4 

mol.l-l NaCl, 20 mmol.l-1 EDTA, 2% (w/v) CTAB, 0,2% (v/v) 2-merkaptoetanol] a komerčne 

distribuovaného kitu High Pure PCR Product Purification Kit (Roche) zo zŕn pšeníc patriacich 

do druhov s genómami GGAA: Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. (TIM), Triticum 

araraticum Jakubz. (ARM); a do druhov s genómami BBAA: Triticum dicoccoides (Körn. Ex 

Asch. et Graebn). Schweinf. (DCS), Triticum dicoccon Schrank (DIM, pre Európske vzorky 

T. dicoccon convar. dicoccon sme použili skratku EUR), Triticum turgidum L. (TRG), 

Triticum carthlicum Nevski (CAR), Triticum durum Desf. (DUR), Triticum turanicum 

Jakubz. (TRN), Triticum polonicum L. (PLN), Triticum ispahanicum Heslot (ISP), jedna 

vzorka pšenice Kamut® a jedna vzorka Etruskej pšenice (BVAL 212017). Ako outgroup sme 

použili jednu vzorku Aegilops speltoides Tausch (SPE, SS genóm), a jednu vzorku Triticum 

urartu Thum. ex Gandil. (URA, AA genóm). Nomenklatúra pre nahozrnné pšenice použitá 

v tomto príspevku je založená na nomenklatúre podľa Dorofeeva [8] a pre plevnaté pšenice 

sme použili nomenklatúru podľa Sabó a Hammer [9] a Hammer a kol. [10]. 

Diversity arrays technology polymorphism (DArT) 

 Izolované vzorky DNA boli odoslané do TriticarteTM (celogenómová genotypizácia) 

za účelom vykonania DarT analýzy, ktorá je založená na DNA hybridizácii so špeciálnymi 

próbami. Výstupom tejto analýzy sú binárne dáta. 

Sekvenovanie génov SBEIIa a ψLpχ1_like 

 Niektoré vzorky DNA boli použité na sekvenovanie génov SBEIIa a ψLpχ_like. PCR 

produkty boli purifikované pomocou High Pure PCR Product Purification Kit (Roche). 

Produkty boli sekvenované na ABI 3730xl sequencing machine (Applied Biosystems). 

Sekvencie boli zarovnané v pograme Mega5 [11]. 
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Štatistické vyhodnotenie výsledkov 

 Pre stanovenie priemerných párových diferencií sme použili software Arlequin (verzia 

3.5), kde sme vybrali distančnú metódu Pairwise difference a použili sme Neiov koeficient. 

Hybridný stav vzoriek bol hodnotený použitím programu STEM-hy [12] zo sekvencií génov 

SBEIIa a ψLpχ_like. Parentálne populácie Kamutu® sme stanovili z binárnych dát DArT 

polymorfizmu s pomocou HIest programu [13].  

 

Výsledky a diskusia 

 Štatistická analýza binárnych dát jednotlivých populácií vzoriek použitím distančnej 

metódy Pairwise difference dokázala, že Kamut® vykazuje signifikantnú podobnosť 

k populácii T. polonicum, ktorá bola preukázaná hodnotou 8.5. Toto číslo vykazuje najnižšiu 

hodnotu vzdialenosti Kamutu® od každej analyzovanej populácie (tab1).  

 

Tab. 1 Priemerné genetické vzdialenosti jednotlivých populácií na základe metódy Pairwise difference. Hodnoty 
nad diagonálou: priemerný počet párových diferencií medzi populáciami. Diagonálne elementy: priemer 
párových diferencií v rámci populácií. Hodnoty pod diagonálou: opravené priemerné hodnoty párových 

diferencií. Najvyššia hodnota vykazuje najväčšiu vzdialenosť vo vnútri alebo medzi populáciami 
 

 

Taktiež fylogenetická analýza binárnych dát získaných pomocou metódy DArT 

naznačila, že jedným z parentálnych genotypov Kamutu® je druh T. polonicum 

(nepublikované). Na druhej strane, sekvenovanie génov SBEIIa a ψLpχ_like ukázalo, že 

Kamut® je nositeľom rovnakého haplotypu ako európske vzorky T. dicoccon convar. 

dicoccon. Fakt, že Kamut® ako nahozrnná pšenica nesie znaky ako nahozrnných, tak aj 

plevnatých pšeníc, svedčí o jej hybridnom pôvode. Na potvrdenie tejto hypotézy sme použili 

software HIest, ktorý stanovuje hybridnosť vzoriek pomocou vyrátania podielu spoločných 

  ARM TIM DCS DIM ISP TRG CAR DUR TRN PLN SPE BVAL  KAMUT  URA 
ARM 5.8 24 43.9 51.1 59.3 50.6 53.9 51.6 58.1 57.5 63.8 59.4 57.8 84.8 
TIM 17.9 6.4 55.2 60.5 66.6 60.9 62.6 60.4 66.5 63.2 64 65.2 65.2 89.4 
DCS 33.3 44.3 15.4 23.9 30.3 42 41 36.9 42.7 41.8 72.6 47.4 38.2 86.8 
DIM 40.3 49.4 8.3 15.8 19.9 43.4 39 40.2 42.1 46.6 64.4 52.4 39.6 89.8 
ISP 50.8 57.8 16.9 6.4 11.2 51.2 46.2 45.4 48.3 45.1 72.3 52.8 44.3 96.3 

TRG 42.4 52.4 29 30.2 40.3 10.6 15.6 20.4 26.4 28.3 75.8 27.8 29.8 81.2 
CAR 46.2 54.6 28.5 26.3 35.8 5.5 9.6 17.2 23.4 26.7 69.4 28.2 27 80.8 
DUR 45 53.6 25.6 28.7 36.2 11.5 8.8 7.2 19.2 17.3 77.6 18 19.6 83.4 
TRN 47 55.1 26.8 26 34.5 12.9 10.4 7.4 16.3 20.3 72.5 23.5 18 88.5 
PLN 50.5 55.9 29.9 34.6 35.4 18.9 17.8 9.6 8 8.2 82.6 12.2 12.6 94.4 
SPE 60.9 60.8 64.9 56.5 66.7 70.5 64.6 74 64.3 78.5 0 86 76 91 

BVAL 56.5 62 39.7 44.5 47.2 22.5 23.4 14.4 15.3 8.1 86 0 18 91 
KAMUT  54.9 62 30.5 31.7 38.7 24.5 22.2 16 9.8 8.5 76 18 0 93 

CYL 58.5 62 56.9 56.5 65.2 61.7 62.2 63.2 59.3 65.3 62 76 64 77 
URA 81.9 86.2 79.1 81.9 90.7 75.9 76 79.8 80.3 90.3 91 91 93 0 
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alel hybrida (ancestry index - s) a troch potenciálnych parentálnych populácií P1, P2 a P3. 

Najvyššia hodnota s bola detekovaná u populácie P2, ktorá zodpovedá vzorkám T. polonicum 

(tab.2). Na základe koeficientu podobnosti S sme zistili, že spomedzi 20 analzyovaných 

vzoriek Triticum polonicum je najpravdepodobnejším rodičom Kamutu® vzorka podobná 

dnešnému genotypu PLN1 (dokazuje to najvyššia hodnota S= 0.872). 

 

Tab. 2 Analýza pôvodu prostredníctvom programu HIest. P1, P2, P3= možné rodičovské populácie (vzorky T. 
durum - P1, T. polonicum - P2 a T. dicoccon convar. dicoccon - P3); s1, s2, a s3= výpočet rodového pôvodu pre 

Kamut® zo 125 diagnostických markerov 
 

s1 s2 s3 pravdepodobnosť Hybridná vzorka Kamut®: 
0.33 0.48 0.19 -62.842 nezahrnutá do výpočtu rodičovských frekvencií T. 

polonicum 
0.17 0.67 0.15 -54.861 zahrnutá do výpočtu rodičovských frekvencií T. 

polonicum 
 
 

 Ďalšiu analýzu hybridnosti sme zrealizovali použitím softwaru STEM-hy. Na základe 

hodnôt pravdepodobností (likelihood) sme zistili, že Kamut® a vzorka EUR 42 (európsky 

materiál Triticum dicoccon covar. dicoccon) sú pravdepodobne hybridy, ktoré vznikli 

z rovnakého kríženia (tab. 3). Tento výsledok naznačuje, že druhým rodičom pšenice Kamut® 

bol európsky genotyp T. dicoccon convar. dicoccon, veľmi podobný našej vzorke EUR 42. 

Túto hypotézu potvrdzuje aj ďalší z výstupov programu STEM-hy, hybridný strom, v ktorom 

sa Kamut® a vzorka EUR 42 zaradili na spoločnú vetvu (obr. 1). 

 

Tab. 3 Hodnoty pravdepodobností (likelihood) hybridných stromov vyrátané programom STEM-hy pre 
predpokladaných hybridov 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Hybridný strom vytvorený pomocou programu STEM-hy 

Predpokladaný hybrid Likelihood 

KAMUT -5791.83 

PLN 1 -5900.83 

EUR 42 -5791.83 

EUR 132 -5853.13 
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Záver 

Na záver môžeme konštatovať, že na základe binárnych dát získaných pomocou DarT 

polymorfizmu a sekvencií génov SBEIIa a ψLpχ_like sme použitím viacerých metód dokázali, 

že Kamut® je hybrid medzi T. polonicum (genotyp podobný tureckej vzorke PLN 1) a T. 

dicoccon convar. dicoccon (genotyp podobný vzorke EUR 42), a teda nemôže byť pôvodnou 

egyptskou pšenicou, ako sa pôvodne predpokladalo. 
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Abstrakt 

 Murine gammaherpesvirus 68 infects mice, thus providing a tractable small-animal model for analysis 
of the acute and chronic pathogenesis of gammaherpesviruses. Members of the gammaherpesvirus subfamily are 
widespread in nature and infect a variety of mammalian species, including humans. The major biological 
characteristics of these viruses are their ability to establish latent infections within lymphocytes, and their ability 
to induce lymphoproliferative disease. In connection with herpetic infections in recent years, several authors 
addressed the dual infection and its impact on host imunity but the overall deployment of co-infection. 
Gammaherpesvirus-induced latent infection and subsequent acute influenza infection may serve as a useful 
model for examining the latency reactivation of oncogenic gammaherpesvirus due to co-infection by another 
virus. It can also be applied in the study of mortality and morbidity during acute influenza infection in the 
population, which is persistently infected with gammaherpesviruses.  
 

Kľúčové slová: Co-infection; Murine gammaherpesvirus 68; Influenza 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Vírus Epsteina a Barrovej (EBV) je ľudský gamaherpesvírus navodzujúci perzistentnú 

infekciu u viac ako 90% svetovej populácie. Takisto ako ostatné herpesvírusy i EBV má dve 

fázy životného cyklu- lytickú, teda produktívnu replikáciu a latentnú infekciu. Po primárnej 

infekcii vírus pretrváva v B- lymfocytoch v latentnom stave po celý život hostiteľa. 

Celoživotná perzistentná infekcia navodená EBV je neškodná a ochorenie sa vyvinie až pri 

narušení rovnováhy medzi vírusom a hostiteľom. Hlavný záujem vzbudzujú 

gamaherpesvírusy práve kvôli ich asociácii s rôznymi malignanciami. EBV je asociovaný 

s Burkittovým lymfómom, nasofaryngeálnym karcinómom a Hodgkinovým lymfómom, 

zatiaľ čo genómy HHV-8 boli identifikované takmer vo všetkých tkanivách KSHV a v 

niekoľkých B- lymfómoch dávaných do súvislosti s AIDS [1, 2]. 

Medzi najvýznamnejšie i najbežnejšie príčiny infekcie respiračného traktu patrí vírus 

chrípky, pretože spôsobuje vysokú chorobnosť a úmrtnosť. U starších ľudí, u dojčiat, 

u chronicky infikovaných ľudí a jedincov s oslabenou imunitou je chrípka spojená 

s mimoriadne vysokou úmrtnosťou [3]. 
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Cieľom našej práce je na modeli BALB/c myší, u ktorých bola navodená perzistentná 

infekcia myšacím lymfotropným gamaherpesvírusom (MHV-68), sledova vplyv dvojitej 

(herpesovej a chrípkovej) infekcie na prežívanie experimentálne infikovaných myší. 

  

Materiál a metódy 

 MHV-68:  prototypový myšací herpetický vírus, ktorý bol získaný z divožijúcich 

hlodavcov Myodes glareolus [4].  

A/Miss/1/85/M9/E2 (H3N2): chrípkový vírus adaptovaný na myšiach. Vírus nám 

poskytla RNDr. Eva Varečková, DrSc. z VÚ SAV v Bratislave. 

 BALB/c myši: inbrédna línia laboratórnych myší pochádzajúca z chovnej stanice 

v Brne 

Infekcia:  Myši sme intranazálne infikovali MHV-68 v objeme 0,02 ml (2x104 

PFU/1ml/myš). Na 45. deň sú infikované vírusom chrípky v objeme 0,04 ml (0,5 LD50 ). V 

jednotlivých intervaloch ich odkrvíme, krv použijeme na stanovenie DKO (diferenciálny 

krvný obraz)  a počet leukocytov, inaktivované sérum použijeme na stanovenie titra vírus- 

neutralizačných protilátok, orgány zhomogenizujeme a použijeme na dôkaz prítomnosti 

vírusu metódou kokultivácie na VERO bunkách a metódou nPCR. 

 Diferenciálny krvný obraz:  Z 10 µl heparinizovanej krvi zhotovíme na odmastenom 

podložnom sklíčku krvný rozter. Používame Pappenheimovu metódu panoptického farbenia 

roztokmi May-Grünwald a Giemsa-Romanowski. Po uschnutí krvný náter prevrstvíme 

roztokom May-Grünwald. Po 10 minútach preparát opláchneme pod tečúcou vodou 

a nanesieme roztok Giemsa-Romanowski, ktorý necháme pôsobiť 15 minút. Následne náter 

opláchneme a necháme uschnúť. Sledujeme pod mikroskopom s imerzným objektívom. 

Počítanie leukocytov: Do 475 µl Türckovho roztoku pridáme 25 µl heparinizovanej 

krvi, rozfúkame a 10 minút farbíme. Leukocyty počítame v Bürkerovej komôrke v 50 malých 

štvorcoch a výsledný počet vynásobíme 100 a zistíme počet leukocytov v 1 µl krvi.  

Vírus-neutralizačný test: Pripravíme si dvojnásobné riedenie vyšetrovaného 

inaktivovaného séra (1:2, 1:4, 1:8, 1:16,....1:1024). Použijeme 1000 ID (infekčná dávka) 

vírusu v 1ml. Zmes vírus-sérum (v rovnakom pomere) inkubujeme 30 min. v termostate pri 

37°C s 5% obsahom CO2. Potom odoberieme z každého riedenia 100 µl a prenesieme do 

príslušných jamiek 96-jamkovej mikrotitračnej platničky, kde sme vopred odstránili pôvodné 

kultivačné médium (okrem kontrol). Pre kontrolu pomnoženia vírusu používame retitráciu 

vírusu. Adsorbujeme 90 min. v termostate pri 37°C s 5% obsahom CO2. Po uplynutí 90. 

minút odsajeme zostatok zmesi vírus-sérum, ale aj riedenia vírusu a do každej jamky pridáme 
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po 200 µl čerstvého udržiavacieho DMEM 2% FBS. V termostate ich necháme pri 37°C. 

Posledné riedenie séra, ktoré ešte zabránilo vzniku CPE, predstavuje titer vírus- 

neutralizačných protilátok.  

 Izolácia totálnej DNA z orgánov: Každý odobratý orgán myší sme zhomogenizovali 

v trecej miske s DMEM médiom a následne odobrali po 200 µl na izoláciu DNA a orgánovú 

titráciu. Po premytí v PBS sme použili komerčný kit Wizard® Genomic DNA Purification Kit 

od Promegy. 

 nPCR: Kvôli špecifickosti a citlivosti (k dispozícii sme mali malé množstvo vírusovej 

DNA z celkovej extrakcie DNA z orgánov) sme používali nestovanú PCR, ktorá spočíva z 

dvoch následných PCR reakcií. Použili sme Go Taq® Green Master Mix (Promega, USA).  

Primery (Sigma, USA):  

M7F1- 5´-CTCGAACAACAATCCCACTACA-3´ 

M7R1- 5´-CGTATCCAAAGCAGGGTAGAAA-3´ 

M7F2- 5´-GCCCAAAATGGTGAGAGTGTA-3´ 

M7R2- 5´-GGTGGGTTCATCTTCCTGATT-3´ 

  

Výsledky a diskusia 

V jednotlivých intervaloch infekcie BALB/c myší sme prítomnosť vírusu 

v orgánových suspenziách dokazovali titráciou a metódou kokultivácie na VERO bunkách 

i nPCR. Vyšetrovali sme aj počet leukocytov v krvi, rovnako ako aj % zastúpenie lymfocytov 

a neutrofilov v DKO a prítomnosť vírus-neutralizačných protilátok.  

 

Tab. 1 Dôkaz prítomnosti vírusu v jednotlivých orgánoch myší infikovaných MHV-68 a MHV-68 a H3N2 
metódou kokultivácie na VERO bunkách a nPCR 

 

Pitvy 
55 dpi MHV-68, 

10 dpi H3N2 
105 dpi MHV-68, 

60 dpi H3N2 
180 dpi MHV-68, 

135 dpi H3N2 
270 dpi MHV-68, 

225 dpi H3N2 K 
T/PCR 

Orgány H 
T/PCR 

HI 
T/PCR 

H 
T/PCR 

HI 
T/PCR 

H 
T/PCR 

HI 
T/PCR 

H 
T/PCR 

HI 
T/PCR 

pľúca 1 -/+ -/+ -/+ 102 /+ -/- -/+ -/- -/- -/- 
pľúca 2 -/- -/+ -/+ -/+ -/+ 102/+ -/+ -/- ND 
pľúca 3 -/- -/+ -/+ -/- ND -/- -/- -/- ND 
pľúca 4 -/- -/+ -/- -/- ND 102/+ -/- -/- ND 
PM 1-4 -/- -/+ -/- -/- -/- 102/+ -/- -/- -/- 
Tý. 1-4 -/- -/+ -/- -/- -/+ -/+ -/- -/- -/- 
Srd. 1-4 -/- -/- -/- 102 /+ -/- -/- -/- -/- -/- 
Peč. 1-4 -/+ -/- -/+ -/+ -/- 102/+ -/- -/- -/- 
Sle. 1-4 -/+ -/+ -/+ -/+ -/- 102/+ -/- -/- -/- 
Obl. 1-4 -/- -/- 102/+ 102/+ 102/+ -/- -/- -/- -/- 
TČ 1-4 -/+ 102/+ -/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
KD 1-4 -/+ -/- -/- -/- 102/+ -/- -/- -/- -/- 
Mo.1-4 -/+ -/- -/+ -/+ -/- -/+ -/- -/- -/- 
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PM- peritoneálne makrofágy; Tý.- týmus; Srd.- srdce; Peč.- pečeň; Sle.- slezina; Obl.- obličky; TČ- tenké 
črevo; KD - kostná dreň; Mo.- mozog; K - kontrola, myši mali podané placebo; H- herpetický vírus MHV-68; HI 
MHV-68+Influenza vírus; ND- not done, neboli spracované; + - prítomnosť vírusu; - - neprítomnosť vírusu, T- 
titrácia; P- PCR 
 

Ako vyplýva z tabuľky 1, sekundárna infekcia vírusom chrípky nemala výrazný vplyv 

na dlhodobú perzistentnú herpetickú vírusovú infekciu. Avšak na základe výsledkov, ktoré 

sme sledovali 105 až 180 dpi (dni po infekcii) by sa dalo predpokladať, že sekundárna 

infekcia vírusom chrípky mohla mať pozitívny vplyv na reaktiváciu latentného vírusu MHV-

68, čo sme titráciou dokázali v pľúcach, srdci, obličkách, peritoneálnych makrofágoch, pečeni 

a v slezine. 

 
Tab. 2 Sledovanie vplyvu herpetickej a zmiešanej infekcie na počet leukocytov v DKO BALB/c myší 

 

Pitvy 
Priemerné hodnoty- počet leukocytov 

H HI K 

55 dpi MHV-68, 10 dpi 
H3N2 

10950 10230 

8770 

105 dpi MHV-68, 60 
dpi H3N2 

7930 9730 

180 dpi MHV-68, 135 
dpi H3N2 

5100 6250 

270 dpi MHV-68, 225 
dpi H3N2 6350 8030 

dpi- dni po infekcii; H- infekcia len herpetickým vírusom; HI - infekcia herpetickým vírusom a vírusom 
influenza; K - kontrolné myši mali podané placebo 
 

Ako vyplýva z tabuľky2, na počet leukocytov nemá signifikantný vplyv ani dvojitá 

infekcia, ani dĺžka infekcie u všetkých experimentálnych skupín. Najvyšší počet leukocytov 

mali všetky experimentálne skupiny 55 dpi MHV-68, potom sa ich počet s prebiehajúcou 

infekciou znižoval (tab.2). V porovnaní s kontrolou mali všetky koinfikované myši zvýšený 

počet leukocytov počas trvania celej infekcie. 

 

Tab. 3 Sledovanie vplyvu herpetickej a zmiešanej infekcie na percentuálne zastúpenie lymfocytov v DKO 
BALB/c myší 

 

Pitvy 
Priemerné hodnoty- percentuálne zastúpenie lymfocytov 

H HI K 

55 dpi MHV-68, 10 dpi 
H3N2 

88,3% 68,8% 

87,7% 

105 dpi MHV-68, 60 
dpi H3N2 

87,5% 92,5% 

180 dpi MHV-68, 135 
dpi H3N2 

83,5% 90,5% 

270 dpi MHV-68, 225 
dpi H3N2 91% 90,5% 
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dpi- dni po infekcii; H- infekcia len herpetickým vírusom; HI - infekcia herpetickým vírusom a vírusom 

influenza; K - kontrolné myši mali podané placebo 
 

Ako vyplýva z tabuľky 3, percentuálne zastúpenie lymfocytov je po infekcii MHV-68 

v porovnaní so zmiešanou infekciou zvýšené, v neskorších fázach infekcie (105, 180 a 270 

dpi MHV-68) došlo naopak k nárastu percentuálneho počtu lymfocytov v dvojito 

infikovaných myšiach v porovnaní so samotnou MHV-68 infekciou (tab. 3). 

 

Tab. 4 Sledovanie vplyvu herpetickej a zmiešanej infekcie na percentuálne zastúpenie neutrofilov v DKO 
BALB/c myší 

 

Pitvy 
Priemerné hodnoty- percentuálne zastúpenie neutrofilov 

H HI K 
55 dpi MHV-68, 10 dpi 

H3N2 8,5% 27% 

9,3% 

105 dpi MHV-68, 60 dpi 
H3N2 7,3% 3,8% 

180 dpi MHV-68, 135 
dpi H3N2 8,5% 8,5% 

270 dpi MHV-68, 225 
dpi H3N2 4% 3% 

dpi- dni po infekcii; H- infekcia len herpetickým vírusom; HI - infekcia herpetickým vírusom a vírusom 

influenza; K - kontrolné myši mali podané placebo 
 

Ako vyplýva z tabuľky 4, percentuálne zastúpenie neutrofilov je pri dvojitej infekcii 

signifikantne zvýšené na 10. deň po infekcii vírusom chrípky v porovnaní so 

samotnou herpetickou infekciou (tab. 4). 

 

Tab. 5 Detekcia VN protilátok v sérach Balb/c myší infikovaných MHV-68 v priebehu chronickej infekcie a 
myší infikovaných MHV-68 a chrípkou H3N2 

 

Trvanie infekcie 
jednotlivými vírusmi 

Titer VN protilátok proti MHV 
68 u myší infik. MHV-68 

Titer VN protilátok proti MHV-68 
u myší infikov. zmiešanou infekciou 

55 dpi MHV-68, 10 dpi 
H3N2 

64 8-16 

105 dpi MHV-68, 60 dpi 
H3N2 

8-16 4-16 

180 dpi MHV-68, 135 dpi 
H3N2 

256 4-8 

270 dpi MHV-68, 225 dpi 
H3N2 64 4-16 

dpi- dni po infekcii; VN- vírus- neutralizačné; ND- not done 
 

 
Ako vyplýva z tab.5, titer VN protilátok proti MHV-68 sa v priebehu chronickej fázy 

infekcie MHV-68 zvyšoval priamo úmerne s dĺžkou infekcie a udržiaval sa na  hladinách (od 

8 do 256). 
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Titer VN protilátok proti MHV-68 sa v priebehu dvojitej infekcie vírusom MHV-68 

a H3N2 nezvyšoval priamo úmerne s dĺžkou infekcie MHV-68, ale jeho hladina sa skôr 

znižovala priamo úmerne s dĺžkou sekundárnej chrípkovej infekcie. Hladiny protilátok proti 

MHV-68 sa udržiavali v rozpätí titrov (od 4 do 32), ktoré boli signifikantne znížené. 

Porovnaním hladín VN protilátok proti MHV-68 u skupiny infikovanej len herpetickým 

vírusom a u skupiny infikovanej herpetickým vírusom aj vírusom chrípky sa potvrdilo, že 

dvojitá infekcia mala vplyv na zníženie tvorby protilátok voči MHV-68. 

 

Záver: 

Sekundárna infekcia vírusom chrípky nemala výrazný vplyv na dlhodobú perzistentnú 

herpetickú vírusovú infekciu. Avšak na základe výsledkov, ktoré sme sledovali 105 až 180 

dpi by sa dalo predpokladať, že sekundárna infekcia vírusom chrípky mohla mať pozitívny 

vplyv na reaktiváciu latentného vírusu MHV-68, čo sme titráciou dokázali v pľúcach, srdci, 

obličkách, peritoneálnych makrofágoch, pečeni a v slezine.  

Zo všetkých sledovaných parametrov bunkovej imunity sme zaznamenali zmeny len 

v počte  neutrofilov, ktorý bol po dvojitej infekcii signifikantne zvýšený. 

Z uvedeného vyplýva, že dvojitá infekcia má vplyv nielen na parametre bunkovej 

imunity, dokázané poklesom počtu fagocytujúcich buniek, ale aj na zníženie humorálnej 

imunity, ktorá sa prejavila znížením tvorby VN protilátok proti MHV-68.  
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Abstrakt 

 Human ovarian carcinomas represent the leading cause of death among all the gynecological 
malignancies. The main problems in the treatment are: late diagnosis and recurrence of the disease, formation of 
metastases and often chemoresistance of tumor cells. Mesenchymal stem cells  (MSC) are suitable vectors for so 
called gene directed enzyme prodrug therapy. Genetically modified MSC express genes, which codes: 1. Herpes 
simplex virus thymidine kinase (HSV-tk) able to convert non-toxic ganciclovir (GCV) to its toxic derivates; 2. 
bacterial cytosine deaminase (BCD) or yeast cytosine deaminase::uracil phosphoribosyltransferease 
(CD::UPRT), which catalyze conversion of 5-fluorocytosine (5-FC) to highly toxic 5-fluorouracil (5-FU). We 
evaluated the cytotoxicity of cisplatin and 5-FU to human chemoresistant ovarian carcinoma cell line SKOV-3. 
We examined two different therapeutic approaches to eradicate SKOV-3 cells – HSV-tk/MSC + GCV and BCD 
or CD::UPRT-MSC + 5-FC in vitro and we reached notable efficiency in elimination of tumor cells using 
CD::UPRT-MSC treatment.  
 

Kľúčové slová: mezenchýmové kmeňové bunky; protinádorová génová terapia; ovariálne karcinómy.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ľudské ovariálne karcinómy sa dostávajú na popredné miesto z hľadiska mortality 

spomedzi všetkých gynekologických nádorových ochorení. Toto ochorenie je v skorých 

štádiách zväčša asymptomatické a pacientky sa dostávajú do rúk špecialistov až vo veľmi 

neskorých štádiách, kedy majú vytvorené metastázy a ochorenie rýchlo progreduje. 

Najväčšími komplikáciami pri liečbe je jednak neskorá diagnostika, rekurencia ochorenia, 

formovanie metastáz i častá chemorezistencia nádorových buniek. Väčšina ovariálnych 

karcinómov je senzitívna na chemoterapeutickú liečbu, no v 2. kole chemoterapie sa práve 

objavuje rezistencia, čo znemožňuje účinnosť liečby, tvorbu metastáz a tým kompletné 

vyliečenie pacientky [1]. Preto je nesmierne dôležité neustále nachádzať nové liečebné 

postupy na eradikáciu chemorezistentných nádorových buniek. 

Jednou z alternatív je využitie génovej terapie tzv. nasmerovanej génovej terapie 

využívajúcej enzymatickú konverziu predliečiva (gene directed enzyme prodrug therapy; 

GDEPT).   
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V laboratóriu molekulárnej onkológie využívame mezenchýmové kmeňové bunky 

(mesenchymal stem cells; MSC) ako vektory pre gény zodpovedné za vytvorenie enzýmu 

schopného konverzie netoxickej látky na toxickú. Samotné vlastnosti kmeňových buniek ich 

predurčujú stať sa vhodným nástrojom pre sprostredkovanie génovej terapie. MSC sú 

heterogénnou multipotentnou populáciou buniek, ktoré reagujú na chemické látky vysielané z 

poškodenia v organizme, tým, že sa krvnou cestou dostanú na takéto miesto, usídlia sa 

a diferencujú na potrebný typ buniek. Nádor sa však rovnako správa ako poškodenie 

a priťahuje kmeňové bunky do svojho okolia, kde ich môže využiť na svoj vlastný prospech 

(angiogenéza, rastové faktory). Geneticky modifikované MSC sú schopné exprimovať gény, 

ktorých produkty sú enzýmy – 1. enzým tymidínkináza derivovaná z vírusu Herpes simplex 

(HSV-tk), ktorá fosforyluje ganciklovir na ganciklovir-tri-fosfát, spôsobujúci termináciu 

syntézy DNA v bunkách; 2. enzým cytozíndeamináza derivovaná z baktérie E.coli (BCD) 

alebo z kvasinky S.cerevisiae (CD::UPRT), schopná premeny netoxického  

5-fluorocytozínu (5-FC) na toxické chemoterapeutikum 5-fluorouracil (5-FU), zasahujúceho 

do syntézy DNA aj RNA v bunke [2, 3]. 

Testovali sme oba druhy terapie na chemorezistentné bunky derivované z ľudského 

ovariálneho adenokarcinómu SKOV-3. Našim terapeutickým prístupom CD::UPRT/MSC + 

5-FC sme boli schopní dosiahnuť značne významnú elimináciu nádorových buniek 

v porovnaní s HSV-tk/MSC + GCV in vitro.   

 

Materiál a metódy 

Mezenchýmové kmeňové bunky sme získali po izolácii z tukového tkaniva (adipose 

tissue-derived mesenchymal stem cells; AT-MSC) metódou enzymatického natrávenia  

kolagenázou VIII (protokol upravený podľa [4]).  

Bunkovú líniu SKOV-3 resp. SKOV-3/GFP, odvodenú od ľudského ovariálneho 

adenokarcinómu, sme kultivovali v prítomnosti chemoterapeutík – cisplatiny a 5-

fluorouracilu. Pomocou fluorimetrie (POLARstar OPTIMA), chemoluminiscencie (LUMIstar 

GALAXY) a kinetickej analýze buniek (IncuCyte ZOOM) sme stanovili cytotoxicitu daných 

látok po 6 dňoch od ich aplikácie. Grafické vyhodnotenie bolo upravené v MS Excel (hodnoty 

sú priemery quadruplikátov ± štandardná odchýlka; pričom hodnota 100% predstavuje 

hodnotu u neliečených buniek).  

Testovali sme účinnosť  dvoch systémov terapie – HSV-tk/MSC + GCV a BCD alebo 

CD::UPRT/MSC + 5-FC na SKOV-3/GFP bunky v rôznych koncentráciách predliečiva 
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a neskôr aj pri stabilnej koncentrácii 5-FC (50 µg/ml), ale rôzneho počtu terapeutických 

kmeňových buniek. Vyhodnotenie bolo spracované použitím fluorimetrického testu na siedmy 

deň po pridaní látok (podľa [2]) (hodnoty sú priemery quadruplikátov ± štandardná odchýlka; 

pričom hodnota 100% predstavuje hodnotu u neliečených buniek). 

 

Výsledky a diskusia 

 Výsledky z fluorimetrického a chemoluminiscenčného testu i kinetickej analýzy 

poukázali na rezistenciu buniek SKOV-3/GFP na koncentračný gradient cisplatiny a zníženú 

odpoveď na 5-fluorouracil (Obr.1). Podľa údajov z literatúry sme potvrdili rezistenciu SKOV-

3 buniek na cisplatinu [5]. Vysoké dávky 5-FU ukázali menšiu cytotoxicitu v porovnaní s 

terapiou CD/5-FC za použitia geneticky modifikovaných kmeňových buniek.   

 

 
Obr. 1 Cytotoxicita 5-FU a cisplatiny na bunky SKOV-3/GFP. 

 

Pri terapii CD-MSC + 5-FC sa javí terapeutický systém s použitím kvasinkovej 

cytozíndeaminázy (CD::UPRT) ako účinnejší v eliminácii nádorových buniek v porovnaní s 
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bakteriálnou BCD, a to aj pri rovnakom počte terapeutických kmeňových buniek za stálej 

koncentrácie 5-FC (50 µg/ml) (Obr. 2).  

 

 

 
Obr. 2 CD-MSC + 5-FC terapia na nádorové bunky SKOV-3/GFP. 

 

 Naproti tomu systém HSV-tk/MSC + GCV nemá na eradikáciu nádorových buniek 

SKOV-3 skoro žiadny efekt (Obr. 3). Pri ďalších experimentoch s použitím prietokovej 

cytometrie sme zistili, že SKOV-3 bunky nekomunikujú cez tzv. tesné bunkové spojenia (gap 

junctions) a silne nabitá molekula toxického ganciklovir-tri-fosfátu neprechádza cez bunkovú 

membránu von, čo znemožňuje cytotoxický efekt. V literatúre sa uvádza, že na efektivitu 

terapie je potrebná intracelulárna komunikácia pomocou tesných bunkových spojení [2]. 

 

 
 

Obr. 3 Cytotoxický efekt HSV-tk/MSC + GCV na bunky SKOV-3/GFP. 
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Záver 

Potvrdili sme rezistenciu bunkovej línie SKOV-3 na cisplatinu a zníženú odpoveď na 

podávané chemoterapeutikum 5-FU. Dokázali sme, že terapiou CD-MSC + 5-FC je možné 

eliminovať s vysokou účinnosťou chemorezistentné bunky SKOV-3. Iný terapeutický prístup 

– HSV-tk/MSC + GCV nemá na eradikáciu SKOV-3 buniek žiadny účinok. Vyplýva to z ich 

neschopnosti komunikovať tesnými bunkovými spojeniami.  

Je nesmierne dôležité neustále hľadať nové terapeutické prístupy v eliminácii 

chemorezistentných nádorových buniek a génová terapia sprostredkovaná geneticky 

modifikovanýcmi kmeňovými bunkami sa javí ako sľubná možnosť ako tento cieľ dosiahnuť. 
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Abstrakt 

The cell wall of yeast is an elastic structure that provides osmotic and physical protection and 
determines the shape of the cell. Our  work highlights the link between anionic phospholipids absence and the 
cell wall structure. We have shown that Kluyveromyceslactis mutant that has lost the ability to synthetize anionic 
phospholipids is resistant to lytic action of zymolyase, whichisassociatedwith a reducedglucan and 
anincreasedcontentofchitin in the  cell wall as compared to corresponding standard strains containing PGS1 
gene. 
 

 
Kľúčové slová: anionickéfosfolipidy, Kluyveromyces lactis, bunková stena 

 

Kardiolipín (CL)a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG),sú lokalizované najmä vo 

vnútornej membráne mitochondrií. Ich prítomnosť je v bunkách kvasiniek nepostrádateľná 

pre stabilitu/aktivitu respiračných komplexov I, III, IV, transportérorov ADP, ATP a fosfátu, 

aktivity komplexu V, pri udržiavaní mitochodriálneho membránového potenciálu, osmotickej 

stability mitochondriálnych membrán, pri udržiavaní stability mitochondriálnehogenómu ako 

aj pri mechanizme spúšťania apoptózy [1]. Zároveň má kardiolipín  významnú úlohu aj v  nie 

mitochondriálnychprocesoch akým je  biogenéza bunkovej steny [2]. Bunková stena 

kvasiniek je dynamická štruktúra pozostávajúca z dvoch vrstiev, z vysoko 

glykozylovanoumanoproteínovou vonkajšou vrstvou a fibrilárnou vnútornou vrstvou 

obsahujúcou glukány a chitín [3]. Bunkovú stenu kvasiniek tvorí približne 10-30% sušiny, 

z toho 5% tvoria proteíny bunkovej steny a 95% polysacharidy [3,4]. Prítomné je malé 

množstvo lipidov, fosfolipidov a fosforečnanov viazaných esterovými väzbami na 

polysacharidy [4]. Hlavnou zložkou bunkovej steny kvasiniek je glukán [5], predovšetkým 

1,3-β-glukán a 1,6-β-glukán. 1,3-β-glukán vytvára helikálne štruktúry interagujúce s 

chitínom, zatiaľčo 1,6-β-glukán predstavuje rozvetvený, vo vode rozpustný polymér 

interagujúci so všetkými zložkami bunkovej steny. 1,3-β-glukán a chitínudeľujú bunkovej 

stene osmotickú a mechanickú pevnosť, rigiditu. [6].Chitín, ako polymér N-

acetylglukozamínu, tvorí z polysacharidov len 1-3% [4], pričom jeho množstvo môže kolísať. 
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Chitín je akumulovaný najmä v jazvách kvasiniek, v krčkoch púčikov a v malej miere aj v 

laterálnych častiach bunkovej steny [7,8,9].V dôsledku oslabenia bunkovej steny sa množstvo 

chitínu zvyšuje[3], čo je spôsobené zvýšenou aktivitou chitínsyntázy III [9, 10]. U kvasiniek 

Saccharomycescerevisiae,ktoré nesyntetizujúkardiolipín, bola dokázaná výrazne znížená 

hladina glukánov [8]. 

Touto prácou nadväzujemena výsledky analýzy citlivosti kvasiniek K.lactis voči 

vybranýminhibítorom bunkovej steny, ktoré ukázali, že kvasinky 

Kluyveromyceslactiss poruchou syntézy anionickýchfosfolipidov na pozadí atp2.1 mutácie  sú 

citlivé na kalkofluorovú bielu a kofeín[11]. Cieľom štúdie bolo analyzovať citlivosť mutanta 

kvasiniek K. lactis s prerušeným génom PGS1 voči ďalšej látke interferujúcej so syntézou 

bunkovej steny, enzýmu zymolyáze a prostredníctvom biochemickej analýzy 

detekovaťzloženie jeho bunkovej steny. 

 

Materiál a metódy 

Použité kmene: kmeň KluyveromyceslactisCW75/1D/63 (atp2.1pgs1∆), kmeň 

KluyveromyceslactisCW75/1D (atp2.1PGS1), štandardný kmeň 

KluyveromyceslactisCW75/1D/pRS306K-KlATP2 (atp2.1PGS1pATP2) 

Použité metódy: Stanovenie citlivosti testovaných kmeňov voči lytickému účinku enzýmu 

zymolyáza. Izolácia bunkových stien testovaných kmeňov mechanickou dezintegráciou buniek. 

Biochemická analýza zloženia bunkových stien kyslou a enzymatickou hydrolýzou. 

Fluorescenčnéfarbeniebunkovýchstienkalkofluorovou bielou. 

 

Výsledky a diskusia 

Citlivosť k lytickému účinku zymolyázy bola analyzovaná u kmeňov kvasiniek K. 

lactis so štandarným ako aj prerušeným génom PGS1. Ako z obrázku  Obr.1. vyplýva, kmeň 

s absenciou anionickýchfosfolipidov (atp2.1pgs1∆) bol výrazne rezistentný voči účinku 

zymolyázy na rozdiel od kmeňov so štandardným génom PGS1. Uvedené zistenie indikovalo 

zmenu v zastúpení jednotlivých štruktúrnych komponentov (glukánu a chitínu) v bunkovej 

stene dvojitého mutanta.   
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Obr. 1 Citlivosť bunkových stien testovaných kmeňov kvasiniek K. lactisk lytickémuúčinku zymolyázy. 

atp2.1pgs1∆mutant (modrá),  atp2.1PGS1mutant (červená), atp2.1PGS1pATP2 štandardný kmeň (zelená). 
 

Biochemická analýza zloženia bunkových stien testovaných kmeňov kyslou 

a enzymatickou hydrolýzou ukázala, žehladina glukánov u  dvojitého mutantaatp2.1pgs1∆ 

bola  znížená v porovnaní so štandardnými kmeňmi o 20% a naopak hladina chitínu bola 

v kmeni s absenciou anionickýchfosfolipidov zvýšená o 33,3 % v porovnaní s kmeňmi so 

štandardným génom PGS1 (Tab.1). 

 
Tab. 1 Zloženie bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces lactis. 

 
Kmene                                             Množstvo glukánov                  Množstvo chitínu 
 
atp2.1PGS1pATP2      520 ± 90,0                         22 ± 7,0 
atp2.1PGS1 420 ± 70,0        19 ± 3,0 
atp2.1pgs1∆    484 ± 40,0         28 ± 5,0 
 
Množstvo glukánov a chitínu boli analyzované podľa postupov uvedených v časti Materiál a metódy. Bunky 
rástli na minimálnom médiu WOD do dosiahnutia exponenciálnej fázy. Uvedené hodnoty sú prepočítané 
v jednotkách mikrogramy na 1 miligram sušiny bunkových stien. Výsledné hodnoty reprezentujú tri nezávislé 
experimenty. 
 

Fluorescenčné farbenie bunkových stien analyzovaných kmeňov kalkofluorovou 

bielou potvrdilo výraznú akumuláciu chitínu v bunkovej stene mutanta s porušenou syntézou 

anionickýchfosfolipidov (Obr.2). 

BIOLÓGIA

35



 
Obr. 2 Fluorescenčná analýza bunkovej steny kvasiniek K. lactis za použitia kalkofluorovej farbičky. Mierka 20 

nm. 
 

Záver 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že vplyvom absencie anionickýchfosfolipidov 

u kvasiniek K. lactisdochádza k výraznej rezistencii bunkovej steny mutanta k lytickému 

účinku zymolyázy, čo súvisí so zníženým obsahom glukánu a zvýšeným podielom chitínu 

v jeho bunkovej stene. Toto zistenie bolo potvrdené aj  farbením bunkovej steny 

analyzovaných kmeňov kalkofluorovou bielou, kde kmeň s absenciou 

anionickýchfosfolipidov vykazoval zvýšenú fluorescenciu bunkovej steny, súvisiacu so 

zvýšenou hladinou chitínu v tejto štruktúre. 
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Abstrakt 

On the basis of the moss sample taken from the locality of Tisovec-Rimava we have recorded 
Parentocirrus hortualis (Ciliophora: Stichotrichia) for the first time on the territory of Slovakia. The species was 
cultivated with the non-flooded Petri dish method. Cultures were grown at room temperature on salad medium. 
We have observed structure of resting cysts and life cycle. We have focused on processes of en- and excystation. 
However, we observed some peculiarities from standard processes of en- and excystation. 
 

Kľúčové slová: nálevníky; Parentocirrus hortualis; rezistentné cysty; encystácia; excystácia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Omnivorný, zriedkavo sa vyskytujúci druh Parentocirrus hortualis patrí do triedy 

Stichotrichea. Ťažisko jeho rozšírenia je v terestrických biotopoch. Prvé údaje o tomto druhu 

pochádzajú z Nemecka z roku 1993. Opísaný bol však až v roku 1997 [1]. Druh bol pôvodne 

izolovaný zo sedimentu záhradného vtáčieho napájadla. Z údajov v práci Blatterer & Foissner 

[2] vyplýva, že tento druh bol izolovaný už v roku 1991 z listovej hrabanky, avšak tieto údaje 

neboli publikované. Neskôr bol nájdený v efemérnej mláke v oblasti Salzburgu. Súhrnné 

údaje o týchto nálezoch boli publikované v práci Blatterer & Foissner [2]. Na území 

Slovenska, napriek intenzívnemu výskumu a spracovaniu veľkého počtu vzoriek, nebol tento 

druh až doteraz identifikovaný. I keď bol tento druh podrobne opísaný [1] aj s časťou 

životného cyklu, doteraz neboli objasnené a opísané procesy en- a excystácie a podrobná 

štruktúra rezistentných cýst. Cieľom predloženej práce bolo doplniť tieto údaje 

a skompletizovať životný cyklus  druhu Parentocirrus hortualis.  

 

Materiál a metódy 

Vzorky machu boli odobraté z lokality Tisovec-Rimava (48º 40´ 48´´ N, 19º 56´ 32´´ 

E) v januári 2013. Mach bol vložený do mikroténových vreciek a následne skladovaný 

v laboratórnych podmienkach. Na kultiváciu nálevníkov sme použili metódu 

„nezavodňovaných Petriho misiek“ podľa Foissnera [3]. Mach bol po umiestnení do Petriho 

misky zaliaty vodou z vodovodu tak, aby sa pod uhlom 45º vyplavil najviac 1 ml tekutiny 

z ktorej boli izolované aktívne jedince. Tieto boli následne kultivované v Petriho miskách 
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v niekoľkých sadách s využitím tekutého  média (šalátový nálev). Toto médium sa ukázalo 

ako veľmi vhodné a kultúry v ňom prosperovali aj niekoľko mesiacov, v priebehu ktorých 

sme mohli regulovať najmä vlhkostné pomery v kultúrach, čo umožnilo objasniť celý životný 

cyklus. Na pozorovanie a determináciu druhu sme použili svetelný mikroskop Leica EC3.  

Povrchovú štruktúru rezistentných cýst sme sledovali rastrovacím elektrónovým 

mikroskopom (SEM). Aktívne bunky aj rezistentné cysty sme pozorovali in vivo a aj po 

impregnácii protargolom (impregnácia podľa metodiky Foissner [4]). 

 

Výsledky a diskusia 

V  roku 2013 sme získali čistú kultúru druhu Parentocirrus hortualis izolovanú 

z machu, čo podporuje preferenciu vysychajúcich biotopov v rámci jeho rozšírenia. Tento 

nález bol prvým na území Slovenska. Veľkosť trofozoita in vivo v kultúrach varírovala 

v rozpätí dĺžky 100 – 310 µm a šírky 55 – 150 µm. Veľkostné parametre prevyšovali doteraz 

známe údaje z prác [1, 2], čo pripisujeme odlišnostiam v rámci kultivačných médií. 

Zaznamenali a opísali sme kompletný priebeh en- a excystácie, pričom encystáciu sme 

sledovali už niekoľko dní po objavení aktívnych jedincov vo vzorkách.  

Hlavným faktorom spúšťajúcim encystáciu bolo vysychanie vzorky. Nástup encystácie 

sa prejavoval výrazným spomalením pohybu a všeobecne znižovaním aktivity jedincov. 

Výrazná bola silná metabólia a flexibilita, bunky menili tvar, zaguľacovali sa a zmenšovali, 

čo bolo spôsobené hlavne tým, že bunka sa zbavuje prebytočnej vody a celý obsah bunky sa 

stáva hustejším. Povrchové štruktúry, brvy a cirry sa postupne resorbovali, podobne aj mikro- 

a makronukleusy. Makronukleusy počas encystácie najskôr kondenzovali do dvoch 

segmentov a neskôr do spoločnej masy. Nakoniec, v zrelej cyste už neboli viditeľné vôbec.  

Tvar rezistentných cýst druhu Parentocirrus hortualis je sférický. Štruktúra cystickej 

steny pozostáva z troch základných vrstiev – ekto-, meso- a endocysty.  Mladé cysty, ktoré 

sme pozorovali krátko po skončenej encystácii (po niekoľkých hodinách) zachovávajú 

klasickú štruktúru pričom hrúbka mesocysty, ktorá bola veľmi výrazná, dosahovala 6 – 8 µm. 

V niektorých prípadoch mladých cýst sme pozorovali svetlú zónu medzi endocystou 

a mesocystou, avšak táto zóna bola pomerne ťažko rozoznateľná. 

V zrelých cystách sa mesocysta nevyskytuje, opätovne sa objavuje až počas excystácie 

alebo v medzištádiu (pluripotentná cysta). V priebehu encystácie sa postupne menil aj povrch 

cýst – od hladkých u najmladších až po vytvorenie charakteristickej povrchovej vrstvy 

s výbežkami resp. zvrásneným povrchom u zrelých. Zrením cýst cystická stena hrubne 

a nadobúda výraznejšiu povrchovú štruktúru ako mali cysty mladé. Povrchová štruktúra 
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zrelých cýst, ktorá je zvlnená/zvrásnená, tvorí pomerne hrubú ektocystu (5 – 8,5 µm). 

Povrchová štruktúra cýst sa zachováva aj po excystácii v už prázdnej cyste. Dobre viditeľná je 

aj po impregnácii protargolom. Hrúbka cystickej steny nie je priamo úmerná veľkosti cýst, 

čiže neplatí – čím je cysta väčšia, tým je hrubšia aj jej stena. Veľkosť cýst sa nemení ani 

vekom, mení sa iba hrúbka cystickej steny. Endocysta, či už v mladých alebo zrelých cystách 

je asi 1 µm hrubá a  je hladká.  

Cysty druhu P. hortualis patria v rámci nálevníkov k väčším [5, 6], v našom prípade 

dosahovali veľkosť 55 do 85,5 µm. Blatterer & Foissner [2] uvádzajú veľkosť cýst v priemere 

52,5 µm, Voss [1] v priemere 50 µm. V porovnaní s údajmi v literatúre boli naše cysty 

výrazne väčšie, čo korešponduje aj s veľkosťou aktívnych jedincov našej populácie, ktorá 

bola výrazne väčšia ako literárne údaje [1, 2].  

V priebehu excystácie sme zaznamenali viacero odlišností od štandardného 

(klasického) typu. Životný cyklus vrátane procesov excystácie je zobrazený na Obr. 1. 

1.) Klasický typ:  

Po obnovení pôvodných vlhkostných podmienok sme sledovali vznik tzv. excystačnej 

vakuoly, ktorá je typickým znakom začínajúcej excystácie jedinca. O niečo neskôr dochádza 

k postupnej regenerácii jedinca a to počas jeho nesynchronizovaného pohybu v rámci cysty. 

Súčasne sme pozorovali aj znovuobjavenie mesocysty. Vo vnútri cysty sa tvorí transparentná 

endocysta, ktorá je tlačená excystačnou vakuolou. Ektocysta s povrchovými štruktúrami je 

vnútorným tlakom a tlakom excystačnej vakuoly narušená a praská (nevytvára sa pórus). 

Nálevník sa spolu s transparentnou endocystou dostáva do vonkajšieho prostredia. Po 

opustení cysty v rámci endocysty mizne aj excystačná vakuola a jedinec dokončuje 

regeneráciu. Samotné opúšťanie cysty od začiatku ohraničenia v endocyste trvalo 20 minút až  

jednu hodinu. Následne sa tenká vrstva endocysty resorbovala v prostredí a jedinec sa voľne 

pohyboval v prostredí. Prázdna cysta (ektocysta) sa zachováva v prostredí spolu s dobre 

viditeľnými povrchovými štruktúrami. 

2.) Ojedinelý typ:  

Transparentná endocysta neopúšťa cystu . V cyste sa tvorí transparentná endocysta, vo 

vnútri ktorej je jedinec. Tlačením excystačnej vakuoly na transparentnú endocystu sa jedinec 

dostáva najskôr z endocysty do zvyšného priestoru cysty. Počas regenerácie sa pohybuje 

z endocysty do priestoru a naspať, až kým sa mu nepodarí narušiť povrchovú vrstvu a opustiť 

cystu. V tomto prípade nie je endocysta vytláčaná spolu s regenerujúcim jedincom von, ale 

zostáva v rámci materskej cysty. V prázdnej cyste je viditeľná ako tzv. zbytkové teliesko. 
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3.) Vzácny typ:  

Po indukovanej excystácii dochádza k binárnemu deleniu. Nešlo však o typické 

rozmnožovacie cysty. Vznik týchto štádií je ovplyvnený výlučne excystáciou. Vplyvom 

nastupujúcej excystácie sa v rámci jednej rezistentnej cysty rozdelí jej obsah na dva postupne 

regenerujúce jedince, makro- a mikrotomit. Prebehne binárne, inequálne delenie. Tento typ sa 

vyskytol u 10 – 15 % excystujúcich jedincov. Opúšťanie cysty jedincami bolo postupné. Prvý, 

väčší jedinec (makrotomit) regeneroval oveľa rýchlejšie. Druhý jedinec (mikrotomit), 

zvyčajne oveľa menší (niekedy len jedna tretina z prvého), dokončil regeneráciu za stáleho 

aktívneho pohybu v rámci endocysty, až po opustení cysty makrotomitom. 

4.) Medzištádium (pluripotentná cysta):  

V niektorých prípadoch sme po zaliatí vyschnutej vzorky pozorovali začínajúcu 

excystáciu, ktorá sa prejavila typickým objavením sa mesocysty. Avšak v tomto štádiu 

procesy excystácie skončili a cysta zostala v novovzniknutej podobe (v „latentnej“ forme). 

Predpokladáme, že nové podmienky, ktoré v prostredí nastali neboli dostatočne vyhovujúce, 

aby prebehol kompletný proces excystácie. Cysta zostala v tomto medzištádiu dlhšiu dobu 

(kým nenastali vhodnejšie podmienky na jej excystáciu resp. pri nedostatku vlhkosti 

a vyschnutí sa vytvorila klasická rezistentná cysta). Tento priebeh je možné sledovať aj 

u iných druhov (skupín) nálevníkov vyskytujúcich sa v terestrických prostrediach [7]. 

Predpokladáme, že je to adaptácia na rýchlo sa meniace vlhkostné podmienky v prostredí. 

 

 
Obr. 1 Životný cyklus druhu Parentocirrus hortualis (orig.) 
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Záver 

Na území Slovenska bol prvýkrát nájdený a identifikovaný druh Parentocirrus 

hortualis. Izolovaný bol zo vzorky machu a následne kultivovaný. Podrobne bola opísaná 

štruktúra rezistentných cýst a procesy en- a excystácie, ktoré poukázali na určité špecifiká 

tohto druhu. V rámci excystácie sme zaznamenali 4 typy – klasický, ojedinelý, vzácny  

a medzištádium (pluripotentná cysta). Mechanizmus, podľa ktorého si bunka vyberá spôsob 

excystácie nie je známy. Najčastejšie sme sledovali klasický typ excystácie, najmenej vzácny. 

Predpokladáme, že dva tomity postupne opúšťajúce cystu sú pre bunku mimoriadne 

energeticky náročné, ale zároveň môžu byť adaptáciou na mimoriadne vhodné podmienky 

v prostredí, čo korešponduje s rozmnožovacími cystami iných skupín nálevníkov, napr. 

zástupcov triedy Colpodea. Zvláštnosťou ale v tomto prípade je odlišná veľkosť jedincov 

opúšťajúcich cystu a rýchlosť excystácie.  

Procesy en- a excystácie sú mimoriadne dôležité z hľadiska prežívania druhu. Typická 

povrchová štruktúra rezistentných cýst je dobre odlíšiteľná aj od rezistentných cýst iných 

druhov, čím sa zvyšuje možnosť ich využitia aj v taxonómii a systematike nálevníkov. 
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Abstrakt 
Interferons (IFN) are known as regulators of immune cell activation, cell growth and apoptosis. 

Controlling hundreds of target genes, IFN supervise enormous complex molecular networks. Type I and type III 
INF contribute the first line of antiviral defence in epithelial tissues. The type III IFN gene family is composed 
of three distinct genes: IFNλ1, IFNλ2, and IFNλ3. In spite that IFN-λ have been defined at gene and protein 
levels, the full spectrum of their biological activities has not been sufficiently characterized. The main goal of 
our study is to characterize the IFN-λ antiviral potential against murine gammaherpesvirus (MHV). In this pilot 
study, we investigate an expression of IFN-λ in BHK-21 cells after an infection with three strains of MHV. 
Previous studies on pathogenesis of MHV-72 and MHV-4556 strains revealed their differences from wild type 
strain MHV-68. Here, we clearly demonstrated that the induction of IFN-λ expression and also probably 
subsequent activation of IFN-λ mediated signalling pathways is another property in which MHV strains differ in 
vitro. 

 

Kľúčové slová: interferón lambda, IFN-λ, myší gamaherpesvírus, MHV-68, MHV-72, MHV-4556 

 
Úvod a formulácia cieľa 
 Interferóny (IFN) sú pleiotropické cytokíny regulujúce efektorové mechanizmy 

prirodzenej imunity. Sú exprimované rôznymi bunkami po vonkajšom podnete, akým je napr. 

vírusová infekcia. Po interakcii so svojimi receptormi sú schopné v bunkách indukovať 

navodenie antivírusového stavu, inhibíciu proliferácie nádorových buniek, potenciáciu 

aktivity NK-buniek, aktiváciu neutrofilov a makrofágov, potenciáciu diferenciácie T a B 

lymfocytov a ovplyvňujú aj expresiu molekúl MHC [1].  

Na základe ich štruktúry, receptorov a biologických účinkov rozdeľujeme IFN na tri 

typy - typ I, II a III. Hoci všetky interferóny sú dôležitými mediátormi antivírusovej obrany, 

ich úlohy v navodení antivírusového stavu sa líšia [2]. IFN typu I (α, β, ω, κ, ε, τ, ζ, δ a ν) 

[3], predstavujú prvú obrannú líniu proti mnohým vírusovým infekciám [4]. Medzi IFN typu 

II patrí iba IFN-γ [5], ktorý je sekretovaný hlavne T-lymfocytmi, prirodzene zabíjačskými 

bunkami (NK) [4] a antigén prezentujúcimi bunkami (APC), akými sú monocyty, makrofágy 

a dendritické bunky. IFN-γ sekretovaný NK a APC bunkami má význam najmä 

v začiatočných štádiách protivírusovej obrany, kým T lymfocyty sú hlavným zdrojom IFN-γ 

pri adaptívnej imunitnej odpovedi [6]. 
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Na začiatku roku 2003 objavili dve vedecké skupiny nezávisle od seba trojicu nových 

interferónov, označovaných ako IFN-λ1 (IL-29), -λ2 (IL-28A) a -λ3 (IL-28B) [7,8]. Od IFN 

typu I a II sa odlišujú najmä tým, že sa viažu na odlišný receptorový komplex. Aj keď sa IFN 

typu I a III viažu na odlišné receptorové komplexy, aktivujú rovnakú intracelulárnu signálnu 

dráhu a mnoho rovnakých biologických aktivít, vrátane antivírusovej aktivity. Expresia génov 

IFN-λ a príslušných proteínov je indukovateľná niekoľkými typmi vírusov, vrátane 

herpesvírusov [9, 10]. 

Gamaherpesvírusy sú charakteristické schopnosťou navodiť celoživotnú latenciu 

v lymfocytoch a asociáciou s tvorbou nádorov u imunosuprimovaných hostiteľov. Myší 

herpesvírus 4 (Murid herpesvirus 4 (MuHV4), Murine herpesvirus 68 (MHV-68)) je 

prirodzeným patogénom hlodavcov a je schopný infikovať inbredné aj outbredné myši. Na 

základe vírusovej štruktúry a sekvenčných analýz sa zistila podobnosť medzi MHV-68 

a gamaherpesvírusom primátov herpesvirus saimiri (HVS), vírusom Kapošiho sarkómu 

(KSHV) a vírusom Epstein-Barrovej (EBV) [11]. Doteraz najštudovanejším a prototypovým 

kmeňom (wt) spomedzi MHV vírusov je MHV-68. Spolu s ním však boli izolované ďalšie 

štyri kmene - MHV-60, MHV-72 z M.glareolus a MHV-76 a MHV-78 z A. flavicolis. Neskôr 

boli z A. flavicolis izolované ďalšie tri kmene - MHV-Šumava, MHV-4556 a MHV-5682.  

MHV-72 vykazuje vysokú podobnosť s MHV-68, ale líšia sa replikáciou v bunkovej kultúre, 

ako aj kinetikou infekcie in vivo [12]. Podobne aj MHV-4556 sa od MHV-68, ale aj od MHV-

72, odlišuje v sekvencii niektorých génov a niektorými biologickými vlastnosťami [13].  

Cieľom našej práce je komplexná charakterizácia antivírusového účinku IFN-λ voči 

MHV. V tejto pilotnej štúdii sme charakterizovali expresiu IFN-λ v bunkách BHK-21 

indukovanú infekciou troma rôznymi kmeňmi myšieho herpetického vírusu - MHV-68, 

MHV-72 a MHV-4556.   

 

Materiál a metódy 

Bunková línia BHK-21 (ATCC CCL-10) - fibroblastové bunky izolované z obličiek 

jednodňových mláďat Mesicricetus auratus.  Bunky sme kultivovali v DMEM, obsahujúcom 

5% fetálne bovinné sérum, 0,1% gentamicín a 1% L-glutamín, v termostate pri 37°C a 5% 

CO2. 

Myší gamaherpesvírus (MHV) – kmeň 68 (MHV-68 – klon f2.6), kmeň 72 (MHV-72 – klon 

h3.7), a kmeň 4556 (MHV-4556 – klon i2.8) [13]- zbierka vírusov Oddelenia molekulárnej 

patogenézy vírusov, VÚ SAV. 
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Bunky BHK-21 sme kultivovali v 24-jamkových platničkách v DMEM s 5% fetálnym 

bovinným sérom. Vyrastenú jednovrstvu buniek BHK-21 sme infikovali s MHV-68, MHV-72 

a MHV-4556, multiplicitou infekcie 1PFU/bunku. Infikované bunky sme kultivovali pri 37°C 

a 5% CO2. V časových intervaloch 3 hodiny po infekcii (hpi), 6hpi, 18hpi, 24hpi, 48hpi a 

72hpi sme odsali médium, bunky premyli fyziologickým roztokom a lyzovali v pufri RLT 

Plus (Qiagen). Z lyzátu buniek sme izolovali totálnu RNA prostredníctvom kitu RNeasy Mini 

Kit (Qiagen) podľa postupu odporúčaného výrobcom. Ako negatívnu kontrolu sme použili 

neinfikované bunky BHK-21 odoberané v rovnakých časových intervaloch.  

Reverznou transkripciou, použitím kitu M-MLV Reverse Transcriptase (Invitrogen) 

a oligo dT primerov, sme 3 µg purifikovanej RNA prepísali do komplementárnej DNA 

(cDNA). Expresiu IFN-λ v bunkách BHK-21 infikovaných jednotlivými kmeňmi MHV 

v intervaloch 3hpi, 6hpi, 18hpi, 24hpi, 48hpi a 72hpi, sme detegovali dvojstupňovou PCR. 

Použitím GoTaq DNA polymerase (Promega) a špecifických primerov pre IFN-λ sme 

amplifikovali fragment o veľkosti 200 bp (po nested PCR), ktorý sme vizualizovali 

prostredníctvom gélovej elektroforézy. Pre kontrolu reverznej transkripcie a kvality cDNA 

sme vo všetkých vzorkách detegovali expresiu „housekeepingového“ génu glyceraldehyd 3-

fosfát dehydrogenázy (GAPDH), PCR fragment o veľkosti 150 bp. GAPDH je jedným 

z najčastejšie používaných „housekeepingových“ génov pri evaluovaní génovej expresie [14]. 

 

Výsledky a diskusia 

Expresiu IFN-λ v bunkovej línii BHK-21sme detegovali pomocou nestovanej PCR. 

Slabú expresiu IFN-λ sme detegovali 72 h od začiatku kultivácie buniek (Obr. 1), kým v 96 

hodine bola expresia jednoznačná. V skorých intervaloch kultivácie, po 3, 6, 18, 24 a 48 

hodinách, sme expresiu IFN-λ nezaznamenali.  

 
Obr. 1 Expresia IFN-λ v bunkách BHK-21 

A: expresia IFN-λ; B: expresia GAPDH; L: marker molekulovej hmotnosti GeneRuler 1 kb Plus 
(ThermoScientific); 3,6,18,24,48,72, 96: intervaly odberov v hodinách; NK: negatívna kontrola – PCR bez 

templátu cDNA; 
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 Schopnosť fibroblastových buniek BHK-21 exprimovať IFN-λ zatiaľ nie je v literatúre 

jasne definovaná. Podľa niektorých štúdií sú BHK-21 bunky schopné exprimovať IFN-λ, 

podľa iných, sú deficientné v akejkoľvek interferónovej signálnej dráhe. Okrem toho, sa 

predpokladá, že BHK-21 majú narušenú signálnu dráhu aktivovanú RIG-I [15, 16].  

 V našich experimentoch sme dokázali, že bunky BHK-21 do 48 hodín kultivácie 

neexprimujú IFN-λ v detekovateľnej hladine. Pri dlhodobej kultivácii buniek, 72 – 96 hodín, 

však môže dochádzať k jeho slabej expresii (Obr.1).  

Bunky BHK-21 stimulované infekciou s MHV-68 (1PFU/bunku) odpovedali na tento 

podnet expresiou IFN-λ už v skorom štádiu - 3 hpi (Obr. 2). Po tomto intervale bola expresia 

IFN-λ nedetekovateľná.  

 

Obr. 2 Expresia IFN-λ v bunkách BHK-21 infikovaných MHV-68 
A: expresia IFN-λ po infekcii s MHV-68; B: expresia GAPDH; L: marker molekulovej hmotnosti GeneRuler 1 

kb Plus (ThermoScientific); BK: bunková kontrola – neinfikované bunky; 3,6,18,24,48,72,96: hodiny po 
infekcii; NK: negatívna kontrola – PCR bez templátu cDNA; 

 

Bunky BHK-21 stimulované infekciou s MHV-72 (1PFU/bunku) exprimovali IFN-λ 

neskôr, ako po stimulácii infekciou s MHV-68. Fragment o veľkosti 200 bp, zodpovedajúci 

IFN-λ, sme detegovali v 6 hpi (Obr. 3). Po tomto intervale, od 18 hpi do 96 hpi, bola expresia 

IFN-λ pod hranicou detekovateľnosti.  

 
Obr. 3 Expresia IFN-λ v bunkách BHK-21 infikovaných MHV-72 

A: expresia IFN-λ po infekcii s MHV-72; B: expresia GAPDH; L: marker molekulovej hmotnosti GeneRuler 1 
kb Plus (ThermoScientific); BK: bunková kontrola – neinfikované bunky; 3,6,18,24,48,72,96: hodiny po 

infekcii; NK: negatívna kontrola – PCR bez templátu cDNA; 
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Podobne, bunky BHK-21 stimulované infekciou s MHV-4556 (1PFU/bunku) 

exprimovali IFN-λ neskôr, ako po stimulácii infekciou s MHV-68, ale v rovnakom čase ako 

po stimulácii infekciou s MHV-72. Pozitívnu expresiu  IFN-λ sme detegovali v 6 hpi (Obr. 4). 

Po tomto intervale, od 18 hpi do 96 hpi, bola expresia IFN-λ pod hranicou detekovateľnosti.  

 

Obr. 4 Expresia IFN-λ v bunkách BHK-21 infikovaných MHV-4556 
A: expresia IFN-λ po infekcii s MHV-4556; B: expresia GAPDH; L: marker molekulovej hmotnosti GeneRuler 

1 kb Plus (ThermoScientific); BK: bunková kontrola – neinfikované bunky; 3,6,18,24,48,72,96: hodiny po 
infekcii; NK: negatívna kontrola – PCR bez templátu cDNA; 

 

V našich experimentoch sme potvrdili, že kmene MHV-72 a MHV-4556 sa od 

prototypového kmeňa MHV-68 odlišujú nielen v niektorých patogenetických 

a molekulárnych vlastnostiach [13], ale aj v indukcii expresie IFN-λ v bunkách BHK-21 (Tab. 

1).  

 

Tab. 1 Expresia IFN-λ v bunkách BHK-21 infikovaných troma kmeňmi MHV 
 

 3 hpi 6 hpi 18 hpi 24 hpi 48 hpi 72 hpi 96 hpi 

MHV-68 ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

MHV-72 ☻ ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

MHV-4556 ☻ ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Neinfikované 

BKH-21 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☺ ☺ 

☺ - pozitívne; ☻- negatívne; 

 

Záver 

 V našich experimentoch sme zatiaľ ako jediní potvrdili expresiu IFN-λ v bunkách 

BHK-21 na úrovni mRNA. S cieľom komplexne charakterizovať antivírusový účinok IFN-λ 

voči MHV, sme charakterizovali expresiu IFN-λ v bunkách BHK-21 indukovanú infekciou 

troma rôznymi kmeňmi myšieho herpetického vírusu - MHV-68, MHV-72 a MHV-4556. 
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Zistili sme, že schopnosť indukovať expresiu IFN-λ v bunkách BHK-21 in vitro 

a pravdepodobne aj následná IFN-λ sprostredkovaná aktivácia signálnych dráh bunky, sú 

ďalšími vlastnosťami, v ktorých sa MHV-72 a MHV-4556 odlišujú od prototypového kmeňa 

MHV-68.  
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Abstrakt 

Mother deposits different amounts of yolk hormones in her eggs to modify the behavioural development 
of her offspring and facilitate its adaptation to the environment. The aim of our study was to analyse the effects of 
selection for high (HET) and low (LET) egg testosterone (T) content and the effects of experimentally increased 
yolk T levels on social behaviour of Japanese quail young in runway tests. Prior to the incubation we injected 
either T (50 ng per 20 µl olive oil) or olive oil into the eggs of both lines. Chicks hatched from oil treated eggs 
represented control LET and HET groups and chicks hatched from T treated eggs represented LET T and HET T 
groups, respectively. HET quail showed increased social motivation as compared with LET quail. Exogenously 
increased T in HET eggs decreased sociability of chicks, while no effects were recorded in the LET line. Our 
results demonstrated the impact of selection for yolk T levels on social behaviour of quail chicks and that effects 
of increased maternal T on social behaviour may depend on the genetic background of the individual. 
 

Kľúčové slová: maternálny testosterón, sociálne správanie, prepelica japonská. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným zo spôsobov ako matka môže ovplyvniť svoje potomstvo okrem prenosu 

genetickej informácie je deponovanie rozdielneho množstva hormónov do vajca, čím môže 

modulovať adaptáciu mláďat na prevládajúce podmienky prostredia [1,2]. Zmeny vo fenotype 

spôsobené maternálnymi hormónmi sa môžu preukázať nielen v skorom období vývinu, ale aj 

v dospelosti [1,2]. Sociálne správanie mláďat je jednou z významných zložiek behaviorálneho 

fenotypu a v doterajších štúdiách boli pozorované korelácie medzi testosterónom vo vajci 

a sociabilitou mláďat. Experimentálne zvýšenie tohto androgénu vo vajci prepelice japonskej 

znížilo sociálnu závislosť mláďat [3]. Selekcia prepelíc japonských na základe prejdenej 

vzdialenosti v „runway“ teste odrážajúcej mieru sociálnej motivácie [4] ovplyvnila aj 

množstvo testosterónu, ktoré samice deponovali do vajec. Samice z línie s nižšou mierou 

sociability znášali vajcia so signifikantne nižšími koncentráciami tohto androgénu 

v porovnaní s vajcami samíc z línie s vysokou mierou sociability [5].  

Na posúdenie vplyvu maternálneho testosterónu na sociálne správanie mláďat sme 

využili model línií prepelice japonskej selektovanej na vysoké (HET) a nízke (LET) 
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koncentrácie testosterónu v žĺtku [6]. V predchádzajúcich experimentoch sme zistili rozdiely 

v reprodukčnom správaní medzi LET a HET samcami v prípade, že sa párili so samicami 

z opačnej línie. Samce z LET línie vykazovali kratšiu latenciu ku kopulácii a vyšší počet 

kopulácií v pároch s HET v porovnaní s LET samicami, čo môže odrážať skôr rozdiely 

v receptivite medzi LET a HET samicami [7]. Tiež sme zaznamenali rozdiely medzi líniami 

v agresívnom správaní, kde samce z línie LET vykazovali tendenciu vyššej dominancie 

v interakciách so samcami z línie HET [8].  

Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv selekcie na vysoký a nízky testosterón vo vajci na 

sociálne správanie mláďat prepelice japonskej, čo doposiaľ ešte nebolo popísané. Navyše sme 

analyzovali interakciu genetického pozadia a zvýšených hladín maternálneho testosterónu na 

sociabilitu mláďat prostredníctvom experimentálnej aplikácie exogénneho testosterónu do 

vajec z línie LET a HET.  

 

Materiál a metódy 

Použili sme násadové vajcia prepelice japonskej, ktoré pochádzali zo siedmej 

rodičovskej generácie línií selektovaných na obsah testosterónu v žĺtku, zo selekcie 

realizovanej na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji [6]. Pred 

inkubáciou boli vajcia LET a HET samíc rozdelené do 4 skupín. Prvé dve skupiny 

predstavovali kontrolu (LET a HET) a boli ovplyvnené injekčnou aplikáciou 20 µl olivového 

oleja do žĺtka (LET: n = 57; HET: n = 55). Druhé dve skupiny LET T: n = 56; HET T: n = 46) 

boli experimentálne ovplyvnené injekčnou aplikáciou exogénneho testosterónu (50 ng 

testosterónu/ 20 µl olivový olej) priamo do žĺtka cez tupý pól vajca. Ihla (05 x 16 mm) bola 

menená po každých 20 vpichoch, miesto vpichu bolo dezinfikované etanolom a po injekcii 

zavoskované. Vajcia boli inkubované v liahni pri teplote 37,5 ± 0,2 °C, relatívnej vlhkosti 50 

– 60 %, v tme a s automatickým otáčaním vajec každú hodinu. Liahnivosť bola 56,1 % v línii 

LET (32 mláďat), 43,6 % v línii HET (24 mláďat), 35,7 % v skupine LET T (20 mláďat) a 

54,4 % v skupine HET T (25 mláďat). Po vyliahnutí boli mláďatá odvážené a označené 

farebnými krúžkami na nohe a podľa príslušnosti k skupine umiestnené do chovných klietok 

s teplotou 32 – 35 °C, svetelným režimom 24 h svetlo a s neobmedzeným prístupom k vode a 

krmivu (kompletná kŕmna zmes HYD 13 na výkrm moriek – štartér).  

Testu sociálnej interakcie boli mláďatá podrobené vo veku 14 a 15 dní. Test trval 7 

minút  a prebiehal v miestnosti s teplotou 27 – 29 °C. Testovací box (150 x 30 x 30 cm) bol 

rozdelený na dva oddiely, ktoré boli predelené bariérou vyplnenou pletivom. V prvom 

BIOLÓGIA

49



oddiele, ktorý bol dlhý 15 cm, sa nachádzali 3 prepelice pochádzajúce z rovnakej klietky ako 

testovaný jedinec, ktoré mali stimulovať sociálne správanie mláďaťa počas testu. 

Experimentálny jedinec bol umiestnený do stredu druhej časti boxu. Hodnotili sme latenciu 

k pohybu, latenciu vstupu do blízkej zóny (oblasť nachádzajúca sa pri bariére oddeľujúcej 

stimulujúce jedince od pokusného zvieraťa do vzdialenosti 10 cm) a čas strávený v blízkej 

zóne. Test bol nahrávaný videokamerou a vyhodnocovaný z videozáznamu. Získané dáta boli 

analyzované pomocou štatistickej metódy viacfaktorová ANOVA s faktormi línia, exogénny 

testosterón a pohlavie, s následnou analýzou Fischerovým LSD post – hoc testom. 

 

Výsledky a diskusia 

V teste sociálnej interakcie neboli zaznamenané rozdiely v latencii k pohybu medzi 

líniami (F1,40= 0,624; p = 0,434), vplyvom exogénneho testosterónu (F1,40= 0,406; p = 0,841), 

medzi pohlaviami (F1,40= 0,108; p = 0,744) a ani vo vzájomných interakciách medzi faktormi 

(p > 0,1) (obr. 1). V latencii vstupu do blízkej zóny bol signifikantný rozdiel v interakcii línia 

a exogénny testosterón (F1,40= 6,784; p < 0,05) a vplyv pohlavia sa nepreukázal (F1,40= 0,128; 

p = 0,722) (obr. 1). Mláďatá z línie LET vykazovali dlhšiu latenciu vstupu do blízkej zóny 

v porovnaní s mláďatami z línie HET (p < 0,05). Aplikácia testosterónu do vajec línie HET 

predĺžila čas potrebný pre vstup do blízkej zóny (HET T: p < 0,01), pričom v línii  LET tento 

vplyv pozorovaný nebol. V čase strávenom v blízkej zóne bola pozorovaná tendencia 

k štatistiky významnej interakcii medzi líniou a exogénnym testosterónom (F1,40= 2,843; p = 

0,0996). Čas strávený v blízkej zóne sa nelíšil medzi samcami a samicami (F1,40= 0,962; p = 

0,332). Mláďatá línie HET mali tendenciu zotrvať dlhší čas v blízkej zóne v porovnaní so 

zvieratami z línie LET (p = 0,060) (obr. 2). Po aplikácii testosterónu do vajec línie HET sa 

prejavil trend mláďat HET T znížiť čas strávený v blízkej zóne (p = 0,093).  
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Obr. 1 Latencia k pohybu (A) a latencia vstupu do blízkej zóny (B) mláďat z línie selektovanej na nízke (LET) 
a vysoké (HET) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku. Vajcia boli ovplyvnené injekčnou aplikáciou olivového 

oleja (kontrola) alebo 50 ng testosterónu (testosterón). Počet zvierat na skupinu je udaný v stĺpcoch grafu. 
Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. Rozdiely medzi skupinami vyjadrujú rozdielne písmená nad stĺpcami 

na úrovni p < 0,05. 
 

 

 
Obr. 2 Čas strávený v blízkej zóne mláďat z línie selektovanej na nízke (LET) a vysoké (HET) hladiny 

testosterónu vo vajcovom žĺtku. Vajcia boli ovplyvnené injekčnou aplikáciou olivového oleja (kontrola) alebo 50 
ng testosterónu (testosterón). Počet zvierat na skupinu je rovnaký ako v obrázku 1. Hodnoty sú udávané ako 

priemer ± S.E.M. 
 

Záver 

Vyhodnotenie behaviorálnych prejavov prepelíc japonských divergentne 

selektovaných na vysoké a nízke koncentrácie testosterónu v žĺtku preukázalo rozdiely medzi 

líniami v sociálnom správaní mláďat v teste sociálnej interakcie. Mláďatá z línie 

HET prejavovali intenzívnejšie sociálne správanie v porovnaní s mláďatami z línie LET. 
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Podobne sa prejavila aj selekcia na sociabilitu u prepelíc japonských, kedy samice, ktoré 

deponovali viac testosterónu do vajca mali aj sociálnejšie potomstvo [5]. Tieto výsledky 

vytvárajú predpoklad genetickej korelácie medzi depozíciou testosterónu do vajca a 

behaviorálnym fenotypom. Po aplikácii exogénneho testosterónu priamo do žĺtka vajec HET 

línie došlo u mláďat k poklesu času stráveného v blízkosti stimulujúcich jedincov, po 

experimentálnom zvýšení testosterónu vo vajciach línie LET rozdiely v sociálnom správaní 

u mláďat LET T zaznamenané neboli. Prezentované dáta preto naznačujú, že exogénne 

zvýšený testosterón vo vajci skôr potláča sociálne správanie, čo súhlasí aj so zisteniami 

Daisley a kol. (2005) u prepelíc [3]. Naše výsledky demonštrujú vplyv selekcie na vysoké 

a nízke hladiny testosterónu vo vajci na sociálne správanie mláďat prepelíc a zároveň 

poukazujú na odlišný vplyv zvýšeného maternálneho testosterónu na sociabilitu mláďat v 

závislosti od genetického pozadia jedinca.  
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Abstrakt 

Various plant extracts contain many bio-protective compounds that have been long used in traditional 
medicine. More than ever, expertise in phytochemistry is becoming an important source of information in 
attempt for new drug discoveries. However, many of plant secondary metabolites can also be harmful to the 
organism. Anthraquinone emodin has been widely used in herbal-based laxatives.  Previously, emodin has been 
reported to possess potential genotoxic properties, but their mechanism is not fully understood. Emodin is 
a precursor of hypericin – one of the biologically most important compounds of extract from Hypericum 
perforatum L. Thanks to its photosensitive properties, hypericin found use in photodynamic therapy. Here in this 
study, we aim to verify the phototoxic potential of emodin and provide an assessment of its genotoxic effect on 
human lymphocytes. 
 

Kľúčové slová: emodín; hypericín; Comet assay; CFGE; fotodynamický potenciál; DSB. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Integrita našej DNA je nevyhnutná pre zdravie. Avšak DNA a to predovšetkým 

guanínové bázy sú náchylné na poškodenie vyvolávané reaktívnymi formami kyslíka (ROS). 

V rámci ľudského organizmu pripadá na jednu bunku približne 10 000 oxidácií, ktoré sa 

dotýkajú DNA a viac ako 35 rôznych foriem oxidovaných báz DNA bolo identifikovaných 

v podmienkach in vitro [1-2]. Väčšina poškodení je opravená pôsobením DNA – reparačných 

enzýmov [3], ale časť poškodení unikne opravnému mechanizmu a spôsobuje permanentné 

poškodenie. Takéto oxidačné poškodenie sa akumuluje vekom, zohráva úlohu 

v karcinogenéze [4-5] a rovnako môže ovplyvňovať kontrolné body bunkového cyklu či 

génovú expresiu [6-8]. 

Antrachinón emodín je sekundárnym metabolitom vyskytujúcim sa predovšetkým 

u čeľadí Polygonaceae, Fabaceae a Rhamnaceae. V menšej miere je však emodín prítomný aj 

v ľubovníku bodkovanom (Hypericum perforatum L., čeľaď Hypericaceae), kde plní úlohu 

prekurzora v biosyntéze hypericínu – jednej z farmakologicky najvýznamnejších 

a najpreštudovanejších zlúčenín tejto rastliny. Hypericín je fotocitlivá zlúčenina a po jeho 

ožiarení viditeľným svetlom dochádza k jeho aktivácii. Mnohé z jeho biologických vlastností 

vyplývajú práve z tejto schopnosti. Svoje využitie už nachádza aj vo fotodynamickej terapii 

ako jeden z najúčinnejších fotosenzibilizátorov voľne sa vyskytujúcich v prírode [9-11]. 
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Centrálnu úlohu fototoxicity hypericínu pritom zohráva singletový kyslík, ktorý spolu s inými 

ROS vzniká v náväznosti na fotoaktiváciu hypericínu [12]. 

Vzhľadom na skutočnosť, že emodín je prekurzorom hypericínu, mohli by sme 

očakávať, že bude disponovať rovnakými fotosenzitizačnými vlastnosťami ako hypericín. 

Doposiaľ sa však tejto téme venovalo neveľa pozornosti.  

Naším cieľom bolo experimentálne overiť fototoxický potenciál emodínu a jeho 

podrobenie pilotným experimentom stanovujúcim mieru jeho genotoxicity na ľudské 

lymfocyty. Existujú viaceré metódy na detekciu poškodenia DNA vplyvom genotoxických 

agensov. V našej práci sme sa orientovali predovšetkým na dve z nich – kométový test 

a gélovú elektroforézu pri konštantnom napätí. Kométový test deteguje rôzne typy poškodenia 

DNA, a umožňuje tak komplexne porovnať rozdiel vplyvu fotoaktivovaného 

a fotoneaktivovaného emodínu a zároveň stanoviť kvantitatívny stupeň poškodenia DNA. Li 

a kol. [13] predpokladali, že genotoxicita a DNA poškodzujúce vlastnosti emodínu pramenia 

z jeho úlohy v stabilizácii zostrihových komplexov DNA-topoizomerázy a inhibície 

hydrolýzy ATP čo vedie k indukcii primárne dvojvláknových zlomov DNA (DSB, 

z anglického double strand breaks). Za účelom bližšej identifikácie charakteru poškodenia 

DNA vplyvom emodínu sme medzi experimenty zaradili aj gélovú elektroforézu pri 

konštantnom napätí, ktorá slúži na špecifickú detekciu dvojvláknových zlomov DNA 

a predstavuje tak doplnkovú metódu k primárne zvolenému kométovému testu. 

 

Materiál a metódy 

Hodnotenie vplyvu fotoneaktivovaného ako aj fotoaktivovaného emodínu na ľudské 

periférne lymfocyty sme realizovali alkalickou Comet assay. Krv sme odoberali ráno, vždy 

tomu istému donorovi. Vzorky boli inkubované 30 min. na ľade v tlmivom roztoku (1 x PBS) 

a následne scentrifugované so 100 µl Histopaque-u. Lymfocyty sme odoberali odsatím 200-

300 µl tesne nad rozhraním a pridávali do skúmaviek s 1 ml čerstvého 1 x PBS. Skúmavky 

sme opätovne scentrifugovali. Prebytočný supernatant sme vyliali a k peletu pridali 80 µl 

LMP agarózy. Vzorky sme nanášali na agarózou vopred potiahnuté sklíčka a gély prikryté 

krycím sklíčkom sme nechali stuhnúť v chladničke. Po odstránení krycích sklíčok sme sklíčka 

ovplyvňovali rôznymi koncentráciami emodínu (150 ng/ml, 250 ng/ml, 500 ng/ml, 750 ng/ml, 

1000 ng/ml, 2000 ng/ml emodínu). Ako pozitívna kontrola nám slúžili bunky ovplyvnené 1 

min. 300 µl zeocínu a/alebo 10 min. 100 µM H2O2 a ako negatívna kontrola lymfocyty bez 

ovplyvnenia, t.j. ponechané v tlmivom roztoku. Následne boli vzorky umiestnené do 

elektroforetického tanku a zaliate elektroforetickým tlmivým roztokom s alkalickým pH. 
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V týchto podmienkach v chlade prebehlo najprv 20 min. odvíjanie a potom 30 min. 

elektroforéza (20 V, 260 – 300 mA). Sklíčka sme neutralizovali postupným ponorením do 

kyviet s 1 x PBS a destilovanou vodou, v oboch prípadoch po dobu 5 min. Jadrá sme farbili 

1% roztokom EtBr a sledovali pod fluorescenčným mikroskopom OLYMPUS BX 51 pri 

zväčšení 400x. Pomocou programu Comet visual sme pri každej koncentrácii vyhodnotili 100 

komét. Experimenty sme robili minimálne v troch opakovaniach a výsledky boli štatisticky 

spracované pomocou Studentovho t-testu. 

Gélová elektroforéza pri konštantnom napätí (Constant field gel electrophoresis, 

CFGE) je pomerne mladá metóda a umožňuje špecifickú detekciu dvojvláknových zlomov 

DNA. Pôvodne bola adaptovaná na riasy bulharskými vedcami Chankovou a kol. [14]. 

Lymfocyty boli izolované rovnakým spôsobom ako pri Comet assay, avšak po druhej 

centrifugácii sme odliali supernatant a bunky ovplyvňovali 1 hod. rôznymi koncentráciami 

emodínu (150 ng/ml, 250 ng/ml, 500 ng/ml, 750 ng/ml, 1000 ng/ml, 2000 ng/ml emodínu) 

priamo v skúmavkách. Po ukončení ovplyvnenia sme skúmavky opäť scentrifugovali. Pelet 

sme rozsuspendovali s 85 µl 0,8 % LMP agarózy a naniesli do formy na bločky. Nanášanie 

a tuhnutie bločkov prebiehalo 30 min. na ľade. Inkorporácia buniek do agarózových bločkov 

zabráni náhodnému tvoreniu dvojvláknových zlomov počas manipulácie. Stuhnuté bločky 

sme vytlačili do skúmaviek s 1 ml lyzačného roztoku a 100 µl Triton-X. Lymfocyty sme 

lyzovali 20 hod. v chlade pri 4°C. Po ukončení lýzy sme roztok odsali a bločky premyli 

štyrikrát v 1 x PBS. Bločky sme preniesli do jednotlivých jamiek v 0,8 % agarózovom gély, 

kde sme ich upevnili nanesením 0,8 % LMP agarózy priamo na ich povrch. Elektroforéza 

prebiehala 40 hod. pri konštantnom napätí 20 V a elektrickom prúde 10 mA. Po ukončení 

elektroforézy boli frakcie DNA uvoľnenej z jamiek do elektroforetického gélu farbené 

fluorescenčnou farbičkou a zachytené vizualizačným softvérom Gel capture Version 4,24 pod 

UV svetlom na transiluminátore DNR Bio imaging Systems Ltd. 

 

Výsledky a diskusia 

V prvej časti experimentov sme sa zamerali na overenie fotodynamického potenciálu 

emodínu.  

Z našich výsledkov vyplýva (obr. 1), že percento DNA obsiahnuté v chvoste sa 

zvyšuje so stúpajúcou koncentráciou testovanej látky. Koncentráciu 150 ng/ml, ktorá 

spôsobovala poškodenie 12,5% sme pre účely ďalších experimentov stanovili za 

negenotoxickú. Najvyššia použitá koncentrácia emodínu spôsobovala pomerne vysoké 

poškodenie DNA s hodnotou nad 50 %. V prípade pozitívnych kontrol sme zaznamenali 
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poškodenie DNA nad 70 %, a to ako v prípade vzoriek ovplyvnených peroxidom vodíka, tak 

aj v prípade ovplyvnenia zeocínom. 

 

 

 
Obr. 1 Grafické znázornenie percenta poškodenia periférnych lymfocytov po ovplyvnení emodínom bez 

fotoaktivácie. (K-) – negatívna kontrola PBS, K+ (H) – pozitívna kontrola 100 µM H2O2, K+ (Z) – pozitívna 
kontrola 5 mg/ml zeocín. Hladina významnosti výsledkov je označená: * - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001 

oproti K+ (H) a # - p <0,05; ## - p <0,01; ### - p <0,001 oproti K+ (Z). 
 

Keďže jedným z hlavných cieľov našej práce bolo overiť fotodynamický potenciál 

emodínu ako prekurzora hypericínu, experimenty na ľudských lymfocytoch sme zopakovali aj 

s fotoaktivovaným emodínom. Fotoaktivácia prebiehala pomocou špeciálne upravenej lampy 

25 min., čo po odrátaní strát vplyvom lomu svetla zodpovedá dávke 3,65 J.cm-2. 

 

 

 
Obr. 2 Grafické znázornenie percenta poškodenia periférnych lymfocytov po ovplyvnení emodínom 

s fotoaktiváciou. (K-) – negatívna kontrola PBS, K+ (H) – pozitívna kontrola 100 µM H2O2, K+ (Z) – pozitívna 
kontrola 5 mg/ml zeocín. Hladina významnosti výsledkov je označená: * - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001 

oproti K+ (H) a # - p <0,05; ## - p <0,01; ### - p <0,001 oproti K+ (Z). 
 

BIOLÓGIA

56



Výsledky vyobrazené graficky na obr. 2 naznačujú, že fotoaktivácia emodínu nemá 

vplyv na jeho aktivitu, nakoľko percentuálne poškodenie vplyvom jednotlivých koncentrácii 

je podobné poškodeniu spôsobenému rovnakou koncentráciou nefotoaktivovanej látky a vo 

všetkých vzorkách sme zaznamenali zvýšenie poškodenia maximálne do 11 %. Na základe 

týchto pozorovaní sme sa rozhodli ďalšie experimenty realizovať už len s nefotoaktivovaným 

emodínom. 

Metóda CFGE nám umožňuje sledovať tvorbu dvojvláknových zlomov DNA. Ako 

pozitívnu kontrolu sme si zvolili vysokú (300 µg/ml) a nízku koncentráciu (50 µg/ml) 

antibiotika zeocín. Negatívna kontrola v dráhe 5 (obr. 3) preukazovala pozitívny výsledok 

v porovnaní s pozitívnou kontrolou (dráhy 3 a 4). Tento efekt mohol byť spôsobený 

vystaveniu lymfocytov osmotickému stresu, ktorý sa prejavil zvýšenou indukciou 

dvojvláknových zlomov. Viditeľnosť, resp. intenzita bandov je v prípade dráhy 2 – 5 

porovnateľná. Z toho možno usúdiť, že najvyššia koncentrácia emodínu (2000 ng/ml, dráha 2) 

spôsobuje vznik dvojvláknových zlomov DNA, kým vplyv nižších koncentrácii je 

zanedbateľný. Presnejšie informácie o miere poškodenia by nám mohol poskytnúť údaj 

kvantifikujúci frakciu vyputovanej DNA do gélu (z anglického fraction of DNA released). 

Horšia kvalita fotografie však kvantifikáciu FDR neumožňuje. Zlá viditeľnosť 

a nejednoznačnosť bandov ako aj priemerná kvalita fotografie naznačujú, že metóda si 

vyžaduje ďalšiu optimalizáciu, na ktorej stále pracujeme. Prezentovaný výsledok má preto 

zatiaľ čisto informačný charakter a na jeho potvrdenie, resp. vyvrátenie bude treba 

experimenty v budúcnosti zopakovať. 

 

 

 
Obr. 3 Vizualizácia DSB vytvorených vplyvom emodínu na ľudské periférne lymfocyty. V dráhach 1 – 10 boli 
nanesené bločky s periférnymi krvnými lymfocytmi ovplyvnenými rôznymi koncentráciami emodínu a kontrola: 

(1) negatívna kontrola: PBS, (2) 2000 ng/µl emodín, (3) 300 µg/ml zeocín, (4) 50 µg/ml zeocín, (5) negatívna 
kontrola: dH2O, (6) 1000 ng/µl emodín, (7) - 750 ng/µl emodín, (8) 500 ng/µl emodín, (9) 250 ng/µl emodín, 

(10) 150 ng/µl emodín. Koncentrácia lymfocytov bola 106 buniek/ml. 

    1           2          3          4           5          6           7          8           9          10 
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Záver 

V rámci našich experimentov sa nám podarilo potvrdiť pochybnosti 

o fotodynamickom potenciále emodínu, ktorý figuruje ako prekurzor fotodynamického 

hypericínu. Fotocitlivosť je zjavne privilégium, ktoré hypericín nadobúda až po jeho syntéze 

a neprenáša si ho zo svojho prekurzora. Predpokladáme, že nadobudnutie fotodynamických 

vlastností súvisí s pomerne komplexnou štrukturálnou zmenou, ktorou emodín prejde, kým 

z neho vznikne hypericín. Výsledky získané metódou CFGE sú zatiaľ len informačné, ale 

naznačujú, že DNA poškodzujúce vlastnosti emodínu skutočne pramenia predovšetkým z jeho 

vplyvu na indukciu dvojvláknových zlomov DNA, ako predpokladali Li a kol. (2010). 
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Abstrakt 

Parkinson disease (PD) is a chronic neurodegenerative movement disorder characterized by selective 
loss of nigrostriatal dopaminergic neurons and formation of Lewy bodies. Mutations in the parkin and LRRK2 
gene are those most frequently identified among patients with PD. The p.Asp620Asn (c.1858G>A) mutation in 
VPS35 was discovered as a new cause of PD. The aim of this study was to detect the prevalence of mutations 
within selected exons in LRRK2 (exons 24, 25 and 29), parkin (all exons except 2, 6, 7) and VPS35 (exon 15) 
genes in 146 Slovak patients with idiopathic Parkinson´s disease with both familial and sporadic forms of 
disease. By sequencing the 15.exon of VPS35 gene we identified only a common synonymous single nucleotide 
polymorphism (rs168745). We did not find the c.1858G>A mutation in Slovak patients. In the selected exons of 
gene the LRKK2, we did not observe any mutations after sequencing. In parkin we found two coding 
polymorphisms and two probably pathogenic mutations.  
 

Kľúčové slová: Vacuolar Protein Sorting 35; p.D620N; Leucine rich repeat kinase 2; parkin. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Parkinsonova choroba (Parkinson disease – PD) je po Alzheimerovej chorobe druhé 

najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie a v priemere postihuje viac ako 1 % populácie vo 

veku nad 55 rokov a viac ako 3,5 % nad 75 rokov. Ide o progresívne ochorenie s veľmi 

variabilným vekom nástupu (priemer 60 rokov). Častými príznakmi sú celková spomalenosť 

pohybov (bradykinéza), ťažkosti s udržiavaním rovnováhy a chôdzou (posturálna instabilita), 

stuhnutosť svalov (rigidita) a pokojový tras (tremor). Charakterizuje ju selektívne 

odumieranie nervových buniek, ktoré produkujú dopamín, v časti mozgu susbtantia nigra 

pars compacta (SNc) a strata pigmentovaných neurónov, čo má za následok neuromuskulárne 

problémy [1, 2]. 

PD je jednoznačne multifaktoriálne ochorenie, na vzniku príznakov hrajú významnú 

úlohu aj environmentálne faktory. Napriek tomu sú známe už rôzne gény, ktorých mutácie 

môžu spôsobovať vznik Parkinsonovej choroby [3, 4]. 

V závislosti od veku nástupu rozoznávame tri formy PD. Juvenilná forma (YOPD- 

young/juvenile onset Parkinson’s disease) pri ktorom prvé príznaky sa objavujú pred 20. 

rokom života. Skorá forma (EOPD- early onset PD), často označovaná aj ako rodinná s 

BIOLÓGIA

59



nástupom medzi 20 a 50. rokom života jedinca. Neskorá forma (LOPD- late onset PD), ktorá 

je sporadická, nastupuje po 50. roku života [5,6]. 

Autozomálne recesívna EOPD forma môže vzniknúť mutáciami v génoch: parkin 

(PRKN, PARK2; MIM 602544), DJ-1 (PARK7; MIM 602533), PTEN-induced kinase 1 

(PINK1, PARK6; MIM 608309), ATP13A2 (PARK9, MIM 610513) , (PLA2G6 (PARK14, 

MIM 603604),  FBXO7 (PARK15, MIM 605648). DNAJC6 (PARK19,  MIM 608375), 

SYNJ1 (PARK20, MIM604297), kým mutácie v Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2, 

PARK8; MIM 609007), α-synuclein (SNCA, PARK1, PARK4; MIM163890), VPS35 

(PARK17, MIM 60150) a EIF4G1 (PARK18, MIM 600495) sú asociované s autozomálne 

dominantnou LOPD formou [7, 8]. 

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 dopamínu, anticholinergiká, a inhibítory monoaminooxidáz [1, 6]. 

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) [9]. 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 [10]. 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 [11]. Proteín parkin je U3 

ubikvitín ligáza, ktorá katalyzuje pridanie ubikvitínovej molekuly na rôzne susbstráty, tým 

sprostredkuje značenie a rozloženie chybných proteínových molekúl pomocou ubikvitín- 

proteazómového systému. Mutácie v parkin géne sú zodpovedné za približne 50 % prípadov 

skorej formy PD s recesívnym spôsobom dedičnosti [12]. 

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) [13, 14]. LRRK2 gén je tvorení 51 exónmi, proteín je zložený z 2527 

aminokyselín. Proteín dardarín patrí do skupiny ROCO proteínov Ras/GTPázovej superrodiny 

[13]. Najčastejšia mutácia je p.Gly2019Ser, ktorá sa našla u cca. 5 – 7 % pacientov 

s familiárnou autozomálne dominantnou formou PD [15, 16, 17]. U sporadických PD 

pacientov je táto mutácia prítomná iba u 1 – 2 % prípadov [15]. 
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 Zimprich a kol. u pacientov s AD formou dedičnosti s neskorým začiatkom príznakov 

našli rôzne heterozygotné mutácie vo VPS35 géne [18].Vilarino-Guell a kol. identifikovali 

p.D620N mutáciu u 4 nepríbuzných pacientov v tomto géne. Haplotypovou analýzou 

potvrdili, že sa jedná o nezávislé mutačné udalosti, čo môže naznačovať, že sa nachádza v 

mutačnom hot-spot mieste. Gén VPS35 kóduje protein (Vacuolar Protein Sorting 35), ktorý je 

súčasťou rozpoznávacieho komplexu retromérnych cargo molekúl, a pomáha recyklovať s 

membránou asociované proteíny [19]. VPS35 gén sa nachádza v genóme človeka iba v jednej 

kópií, obsahuje 17exónov, a pokrýva 29.7kb dlhú chromozómovú oblasť [20].   

 Hlavným cieľom predloženej práce bolo prispieť k rozvoju molekulárnej diagnostiky 

Parkinsonovej choroby na Slovensku. Chceli sme rozšíriť spektrum úsekov analyzovaných 

génov, a tým aj zvýšiť si pravdepodobnosť záchytu patogénnych mutácií u PD pacientov. 

Sekvenovaním deviatich exónov génu PARK2, exónov 24, 25, 29 génu LRRK2 a exónu 15 

v géne VPS35 sme chceli nájsť patogénne mutácie. Následne bioinformaticky spracovať 

získané výsledky a konfrontovať ich s existujúcimi databázami. Konečným cieľom bol popis 

nájdených mutácií a polymorfizmov u slovenských pacientov s Parkinsonovou chorobou, 

stanovenie ich spektra a frekvencie. 

 

Materiál a metódy 

Analýzy boli uskutočnené na súbore 146 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. Vzorky boli analyzované priamym DNA sekvenovaním 

pomocou BigDye Terminator v1.1 cycle sequencing kit na prístroji ABI PRISM 3130xl 

Genetic Analyzer (od firmy Applied Biosystems, USA). Hrubé dáta sme analyzovali 

Sequencing Analysis Software v5.2. Následná analýza sekvencií bola uskutočnená softvérom 

Chromas Pro ver3.1 (Technelysium, Australia). 

 

Výsledky a diskusia 

V treťom exóne parkin (PARK2) génu sme našli p.Ala82Glu mutáciu 

v heterozygotnom stave u jedného 84 ročného pacienta. Prvý príznak pokojový tras pravej 

ruky sa objavil u neho keď mal 77 rokov. Táto mutácia bola prvýkrát popísaná Hedrich 

a kolektívom v roku 2001 [21]. V jedenástom exóne tohto génu sme našli heterozygotnú 
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mutáciu u dvoch pacientov. Išlo o zámenu arginínu v pozícií 402 za cysteín. Jeden z nositeľov 

tejto mutácie mal 42 rokov pri nástupe bradykínézy, preto spĺňa kategorizáciu do EOPD. 

Druhý pacient s p.Arg402Cys heterozygotnou mutáciou mal 69 rokov pri nástupe rigidity 

svalov. p.Arg402Cys bola prvýkrát nájdená v 2005 Bertolli-Avella a kol. Nachádza sa 

v blízkosti RING domény proteínu a spôsobuje zámenu aminokyseliny v konzervovanom 

mieste [22]. 

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 [23, 24, 25]. Pravdepodobne je 

tomu tak aj v prípade nami identifikovaných pacientov (77 a 69 rokov pri nástupe prvých 

príznakov). 

V exónoch 24, 25 a 29 génu LRRK2, a v exónoch 1, 5, 9, 10, 12 génu PARK2 sme 

nenašli žiadnu sekvenčnú zmenu DNA. V 15.exóne Vacuolar Protein Sorting 35 sme hľadali 

konkrétne mutáciu p.D620N, ale ani jeden pacient nebol nositeľom danej zámeny. Našli sme 

rôzne intronické a exonické polymorfizmy (tabuľka č.1). 

 
Tab. 1 Nájdené polymorfizmy v génoch PARK2 a VPS35 

 

Alela 
 

dbSNP N°. 
Frekvencia alely 

p(A) 
Genotyp 

Počet pacientov nesúcich danú 
zámenu (spolu 146 pacientov) 

Intronický polymorfizus 

PARK2 IVS7-35G>A rs3765474 0.527 

IVS7-35G>A 
(hetero) 

94 

IVS7-35G>A 
(homo) 

30 

PARK2 IVS8+48C>T rs10945756 0.185 

IVS8+48C>T 
(hetero) 

52 

IVS8+48C>T 
(homo) 

1 

Exonický polymorfizus 

PARK2 p.Ser167Asn, 
c.500G>A 

rs1801474 0.027 

p.Ser167Asn  
(hetero) 

8 

p.Ser167Asn  
(homo) 

0 

PARK2 p.Asp394Asn,  
c.1180G>A 

rs1801334 0.048 

p.Asp394Asn  
(hetero) 

12 

p.Asp394Asn  
(homo) 

2 

VPS35 p.His646His, 
c.1938C>T 

rs168745 1,00 

p.His646His 
(hetero) 

0 

p.His646His 
(homo) 

146 
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Záver 

Aj keď sme našli iba dve patogénne mutácie u troch pacientov, má zmysel pokračovať 

v mutačnom skríningu lokusov asociovaných so vznikom PD, pretože tieto analýzy prispejú k 

presnejšej diagnostike ochorenia, a tým aj k možnosti výberu efektívnejšej liečby, čo u 

pacientov napomôže minimalizovaniu nepríjemných vedľajších účinkov spôsobených 

užívaním nesprávnych liekov. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť spektrum už 

prebiehajúceho mapovania na ďalšie exóny, ešte nezahrnutých génov (najmä SNCA, PINK1, 

DJ-1, EIF4G, FBXO7), aby sme mohli zachytiť čo najširšiu škálu mutácií u slovenských 

pacientov s PD. 

Pomocou MLPA metódy plánujeme hľadať prípadné prestavby exónov v génoch 

parkin a PINK1, duplikáciu/triplikáciu SCNA génu, a najčastejšie bodové mutácie v jednej 

reakčnej skúmavke naraz. Touto metódou by sme mohli pomôcť vyriešiť najzáhadnejšie 

mutácie v géne parkin (AR dedičnosť), keďže pomocou sekvenovania sa v ňom nájde menej 

než 50% homozygotných alebo zložených heterozygotných mutácií. 
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Abstrakt 

Overexpression of carbonic anhydrase IX (CAIX) is a phenomenon accompanying hypoxia of some 
tumors and it is an important diagnostic marker. This enzyme may also serve as a target for therapy with 
monoclonal antibodies, which recognize an epitope on the extracellular proteoglycan - like domain (PG). For the 
production of these antibodies, the isolation of the entire CAIX enzyme from mammalian cell lines is required, 
which is a laborous and difficult process. In this work, we focus on the cloning and expression of the PG domain 
in fusion with thioredoxin in Escherichia coli. This procedure could potentially allow easier and cheaper 
production of monoclonal antibodies against CAIX. 
 
Kľúčové slová: heterologická expresia proteínov; PG doména; Escherichia coli; CAIX  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Karbonická anhydráza IX, bola objavená pri štúdiu vírusu vezikulárnej stomatídy v HeLa 

ľudskej bunkovej línii rakoviny kŕčka maternice. Je vysoko exprimovaná v ľudských 

tumoroch ako odpoveď na hypoxiu. Jednou z častí karbonickej anhydrázy je proteoglykánová 

doména PG, ktorá je situovaná extracelulárne v oblasti okolo 60 aminokyselín N-koncovej 

oblasti proteínu. Má dôležitú funkciu pri bunkovej adhézii a nádorovo – invazívnych 

procesoch. Slúži aj ako epitop rozpoznávaný primárnou protilátkou k CAIX v natívnej 

a denaturovanej forme, pričom na tvorbu takýchto protilátok je nutná purifikácia celého CAIX 

proteínu [1]. Prínosom tejto práce by malo byť zjednodušenie produkcie protilátok voči CAIX 

a sprístupnenie vstupného materiálu. 

V našej práci sme sa zamerali na produkciu PG domény CAIX génu bunkami 

Escherichia coli. Ako hostiteľ pre heterologickú expresiu proteínov je gram-negatívna 

baktéria E. coli jedným z najčastejšie využívaných organizmov, ktorý sa vyznačuje veľmi 

dobre preštudovanou genetikou a charakteristikami ako krátky generačný čas, nízke náklady 

na kultiváciu, dosiahnutie vysokej úrovne expresie, dostupnosť veľkého počtu klonovacích 

vektorov [2, 3]. 

Niekedy je hladina proteínovej expresie nízka napriek uvedeným výhodám 

prokaryotických expresných systémov. Riešením je produkcia heterologických proteínov vo 

forme fúznych proteínov, výsledkom čoho je zlepšenie rozpustnosti a zefektívnenie 
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purifikácie ťažko exprimovateľných proteínov [4]. Heterologická expresia proteínov s fúznym 

partnerom tioredoxínom zvyšuje rozpustnosť proteínov [5]. 

 

Materiál a metódy 

Pri klonovaní a expresii sme používali bunkové kultúry a plazmidy, ktoré sú 

znázornené v Tab.1. 

 
Tab. 1 Zoznam kmeňov a plazmidov použitých pri práci 

 
Plazmid Zdroj 

pUC57-PG GenScript 
pJK100-EK  [7]     

Kmene E. coli / Zdroj Genotyp 

DH5α / Invitrogen 
F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR 

nupG Φ80dlacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169, 
hsdR17(rK

- mK
+), λ– 

RV308ai / [7]     Su- lacX74, gal::ISII(OP308), araBAD::T7,  
RNAP, strA 

 

Príprava kompetentných buniek 

Bunky sme naočkovali do 20 ml tekutého LB média s príslušnými antibiotikami a 

nechali rásť cez noc pri teplote 37ºC na trepačke (200 ot.min-1). Nasledujúci deň sme odobrali 

500 µl z nočnej kultúry a preočkovali do Erlenmeyerových baniek s 50 ml čistého tekutého 

LB média a bunky sme nechali rásť, kým nedosiahli OD600 = 0,5-1 (BIO-RAD SmartSpecTM 

PLUS). Bunkovú kultúru s požadovaným OD sme vložili na 10 minút do ľadu. Bunky sme 

potom stočili 10 min. na 3500 ot.min-1 pri 4°C (UNIVERSAL 320R, Hettich). Pelet sme 

rozsuspendovali v 20 ml ľadového 100mM MgCl2 roztoku a stočili rovnako ako v predošlom 

kroku. Pelet sme rozsuspendovali v 3 ml 100mM CaCl2 roztoku a nechali sme pôsobiť 1,5 

hodiny na ľade. Nakoniec sme pridali 0,9 ml 50% glycerolu a uskladnili sme ich pri teplote     

-70ºC. 

 

Transformácia 

K bunkám sme pridali 1-3 µl plazmidovej DNA a inkubovali 10 minút na ľade. 

Nasledoval teplotný šok pri 42°C na 45 sekúnd a vzápätí sme skúmavku vložili do ľadu na 2 

minúty. Po uplynutí dvoch minút sme pridali 1 ml tekutého LB média bez antibiotík 

a inkubovali 1 hodinu pri 37°C. Následne sme 100 µl výslednej kultúry vysiali na tuhé LB 

médium s príslušným antibiotikom a kultivovali cez noc pri 37°C.  
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Izolácia plazmidovej DNA (miniprep) 

Plazmidovú DNA sme izolovali postupom popísaným Birnboim & Doly (1979) [8] 

alebo sme použili komerčný kit QIAprep Spin Miniprep Kit (Quiagen). 

 

PCR 

 Na amplifikáciu fragmentu DNA kódujúceho PG doménu sme použili nasledovné 

primery. 

CAIXFWD 5’ GGGGGCCGGCGATGATGACGATAAACAACGTCTGCCGCGTATGC 3‘ 

CAIXREV 5‘ GGGGGAATTCTCATGAGTCTTCCAGTTTCAGAGAGCCT  3‘ 

nesúce štiepne miesta pre PdiI a EcoRI restrikčné endonukleázy. Ako templát sme použili 

plazmid pUC57-PG nesúci sekvenciu PG domény optimalizovanú na využitie kodónov 

bunkami E. coli. Na amplifikáciu sme použili Phusion HF Green DNA Polymerase (Thermo 

Scientific). Reakciu sme namiešali a teplotný cyklus nastavili podľa výrobcom odporúčaného 

postupu.  

 

Konštrukcia pJK100EK-PG 

 Restrikčnými endonukleázami PdiI a EcoRi sme štiepili vektorovú DNA (pJK100EK-

hGH) a inzert (PCR produkt PG domény). Poštiepené molekuly sme následne separovali na 

agarózovom géli, vyrezali vhodné fragmenty, prečistili pomocou kitu QIAquick Gel 

Extraction Kit (Qiagen).  Molekuly sme ligovali T4 DNA ligázou (Thermo Scientific) podľa 

výrobcom odporúčaného protokolu na ligáciu molekúl s tupými koncami. 

 

Expresia Trx-PG fúzneho proteínu 

Nočnú kultúru buniek E.coli sme si pripravili naočkovaním jednej kolónie z agarovej 

misky do 3-20 ml LB média s príslušným antibiotikom alebo odpichnutím kultúry 

z glycerolovej konzervy skladovanej na -70°C.  Do média sme pridali aj glukózu do výslednej 

koncentrácie 0,5-1 % (w/v) na zabránenie bazálnej expresie. Bunky sme kultivovali na 

rotačnej trepačke (180-220 ot.min-1) pri 37°C cez noc. Čerstvú kultúru na expresiu proteínov 

sme si pripravili preočkovaním nočnej kultúry do 50 – 100 ml LB média v 250-500 ml banke 

bez antibiotika v pomere 1:100 s prídavkom 0,1% glukózy (w/v). Kultúru sme nechali rozrásť 

do OD600 = 0,4-0,6 za rovnakých podmienok ako pri nočnej kultúre. Potom sme indukovali 

expresiu Trx-PG fúzneho proteínu pridaním 0,05-0,1 % (w/v) arabinózy a kultivovali ďalších 

4-6 h, počas ktorých sme pravidelne odoberali vzorky na analýzu pomocou SDS-PAGE.   
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SDS-PAGE 

 Analýzu expresie Trx-PG fúzneho proteínu pomocou 15% SDS polyakrylamidovej 

gélovej elektroforézy sme robili podľa Laemmliho [6].  

 

Výsledky a diskusia 

Časť génu CAIX kódujúcu extracelulárnu PG doménu sme amplifikovali pomocou 

PCR (Obr.1) a vniesli do expresného vektora pJK100EK, čím vznikol vektor s názvom 

pJK100EK-PG (Obr.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiu Trx-PG fúzneho proteínu sme indukovali pridaním arabinózy do kultúry 

E.coli RV308 ai nesúcej náš konštrukt. Pomocou SDS-PAGE sme zaznamenali relatívne 

nízku hladinu expresie Trx-PG (Obr. 3), optimalizácii ktorej sa budeme venovať 

v nasledujúcom období.  

 

 

 

 

Obr. 1 PCR amplifikácia PG domény: 1 DNA 
štandard (Thermo Scientific SM 1331) 2. PG 

PCR fragment 

1            2   

Obr. 2 Grafické znázornenie expresného 
vektora pJK100EK-PG 
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Z Obr. 3 je tiež zrejmé, že väčšina exprimovaného Trx-PG je v solubilnej forme, čo 

ďalej uľahčuje jeho purifikáciu a nevyžaduje si kroky renaturácie a refoldingu. 

Enterokinázové štiepne miesto, nachádzajúce sa medzi tioredoxínom a PG doménou nám 

umožní po purifikácii Trx-PG odštiepiť fúzny partner a získať PG doménu CAIX bez 

prídavných aminokyselinových zvyškov. Takto pripravený peptid bude možné potom použiť 

na prípravu monoklonálnych protilátok slúžiacich na diagnostiku a terapiu niektorých druhov 

nádorov. 

 

Záver 

V tejto práci sa nám podarilo vniesť syntetickú sekvenciu kódujúcu PG doménu CAIX 

génu do expresného vektora pJK100EK, kde sa nachádza vo fúzii s tioredoxínom, partnerom 

zabezpečujúcim zvýšenú rozpustnosť počas vysokých hladín expresie heterologických 

proteínov v bakteriálnych hostiteľoch. Úspešne sme indukovali expresiu fúzneho proteínu 

Trx-PG pomocou arabinózy a pomocou SDS-PAGE analýzy sme potvrdili prítomnosť 

proteínu zodpovedajúcej veľkosti. 

Obr.3 SDS-PAGE, expresia v RV308 ai bunkách s plazmidom pJK100-EK+PG  
pri teplote 37°C počas celej indukcie, s prídavkom 0,1% glukózy 

a koncentráciou arabinózy 0,05%. 1. dráha ladder thermo scientific low  range, 
2. dráha neindukovaná vzorka, 3.-5. dráha indukované vzorky po 2, 4 a 6 
hodinách, 6. dráha pelet po sonikácií, 7. dráha supernatant po sonikácii. 

 

1            2        3         4        5                     6          7 
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Abstrakt  

Dyslipoproteinemias (DLP) are a group of metabolic diseases characterized by changes in plasma lipids. 
They are caused by the failure of their synthesis or degradation. The aim of this study is to investigate the 
occurrence of DLP in Slovak women and to monitor the impact of the lifestyle, health and social factors on the 
DLP. The examined sample consisted of 272 women (38 – 65 years old). The results did not show any 
significant relationship between the occurrence of DLP and menopausal state. We found out that the waist to hip 
ratio (WHR; p=0.028) and hypertension (p=0.008) have a significant impact on the hypercholesterolemia. 
Hypertriglyceridemia (HTG) was affected by WHR and sport (p<0.05). Education has a significant impact on the 
combDLP (p=0.023). Women who achieved higher education are less prone to the occurrence of the combDLP. 
Women who did some kind of a sport activity more frequently had lower occurrence of HTG. The results show 
that obesity, hypertension, sport and education have a significant impact on the development of DLP.  
 

Kľúčové slová: dyslipoproteinémie; menopauza; sérové lipidy; lipoproteíny; aterogénne indexy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dyslipoproteinémie (DLP) sú skupinou metabolických ochorení, charakterizované 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi zmenami lipidov a lipoproteínov v plazme, zapríčinené 

poruchou ich syntézy alebo odbúravania [1].  

Na základe klasifikácie Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) z roku 1992 sa 

DLP delia do troch skupín: izolovaná hypercholesterolémia (HCH) – zvýšená hladina 

celkového cholesterolu (TC) a cholesterolu s nízkou hustotou lipoproteínov (LDL-CH), 

izolovaná hypertrigyceridémia (HTG) – zvýšená hladina triglyceridov (TG) a normálne 

hodnoty TC a LDL-CH, kombinovaná hyperlipoproteinémia (HLP) – zvýšená hladina TC, 

LDL-CH a TG. Nevýhodou tejto klasifikácie je, že nezohľadňuje koncentráciu cholesterolu 

s vysokou hustotou lipoproteínov (HDL-CH) [2]. Z hľadiska etiológie DLP rozdeľujeme do 

dvoch skupín: primárne DLP – vrodené alebo podmienené geneticky, sekundárne DPL – sú 

sprievodným znakom iného akútneho či chronického ochorenia alebo vplyvu vonkajších 

faktorov [1]. 

 Na lipidový profil a rozvoj DLP má vplyv mnoho faktorov, vonkajšie prostredie, 

psychický stav jedinca, životný štýl (napr. strava, fyzická aktivita, alkohol, fajčenie), ale i 

genetické faktory, napr. polymorfizmy v génoch CYP1B1 (cytochróm P450 1B1), CILP2 

(proteín kĺbovej chrupky), APOE (apolipoproteín E) [3–5]. Vznik DLP môže byť podmienený 
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aj vplyvom výskytu rôznych endokrinných a metabolických porúch, akútnych a chronických 

infekčných ochorení, ochorení pečene a ďalších [6] . 

 Menopauza je definovaná ako trvalé zastavenie menštruácie. Vaječníky prestávajú 

vykonávať svoju funkciu a klesá produkcia steroidných a peptidových hormónov [7].  

Menopauza má tiež vplyv na lipidové spektrum. Počas prvých dvoch rokov od nástupu 

menopauzy sa kontinuálne zvyšuje koncentrácia TC, LDL-CH a TG a znižuje koncentrácia 

HDL-CH [8].  

Cieľom práce bolo zistiť rozdiely v lipidovom profile a výskyte DLP medzi pre- a 

postmenopauzálnymi slovenskými ženami. Zistiť akým spôsobom vplývajú na výskyt DLP 

faktory, akými sú vek, menopauzálny status (MS), fajčenie, kvalita spánku, depresie, šport,  

vzdelanie, indexy obezity a hypertenzia (HT). 

 

Súbor a metódy 

Vyšetrovaný súbor pozostával z 272 žien vo veku 38 – 65 rokov (48,40 ± 5,51), 

pochádzajúcich z rôznych oblastí západného a stredného Slovenska. Vyšetrenie a zber údajov 

sa uskutočnil v spolupráci so všeobecnými lekármi. Zapojenie do štúdie ženy deklarovali 

podpísaným Informovaným súhlasom. Ženy užívajúce počas výskumu hormonálnu 

substitučnú terapiu alebo antikoncepciu a ženy trpiace akútnymi ochoreniami (rakovina, 

KVO, a pod.) boli z výskumu vylúčené. Podľa kritérií WHO [7] boli ženy rozdelené na pre- 

a postmenopauzálne. 

Prostredníctvom odborného dotazníka [9] sme zistili všeobecné údaje o ženách, 

informácie o ich životnom štýle, zdravotnom stave, kvalite života a o reprodukčnej histórii. 

Ženám bola vyšetrená telesná výška (cm), telesná hmotnosť (kg), obvod pása (cm) a 

obvod bokov (cm). Zo získaných telesných rozmerov boli vypočítané antropometrické 

indexy: BMI (Body Mass Index) a WHR (Waist to Hip Ratio). 

Biochemická analýza bola vykonaná rutinnými laboratórnymi metódami v laboratóriu 

klinickej biochémie v Bratislave (Alpha Medical a.s.).  

Získané údaje boli spracované štatistickým programom SPSS verzia 17.0 (Chicago, 

IL)17. Kolmogorovovým-Smirnovovým jednovýberovým testom sme testovali normalitu 

získaných údajov. Všeobecným lineárnym modelom (GLM, Univariátna analýza) sme 

testovali asociáciu medzi vybranými parametrami a menopauzálnym statusom (ženy v pre- a 

postmenopauze) s ohľadom na vek. Korelačný koeficient medzi indexmi obezity (BMI, 

WHR) a lipidmi sme vypočítali Spearmanovým testom. Na odhad nezávislého efektu 

vybraných parametrov (vek, MS, fajčenie, kvalita spánku, depresie, šport, vzdelanie a HT) na 
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hladiny lipidov, lipoproteínov a aterogénne indexy bola použitá lineárna regresná analýza 

(metóda Stepwise). Nezávislé premenné, ktoré neboli normálne rozdelené, boli podrobené 

logaritmickej transformácii. Asociáciu medzi výskytom dyslipoproteinémií a menopauzálnym 

statusom sme testovali pomocou Pearsonovho chí-kvadrát testu. Vplyv nezávislých 

parametrov (vek, MS, BMI, WHR, HT, fajčenie, kvalita spánku, depresie, šport, vzdelanie a 

počet detí) na výskyt dyslipoproteinémií sme zisťovali pomocou logistickej regresnej analýzy 

(metóda Stepwise). Rozdiely na hladine významnosti p < 0,05 sme považovali za štatisticky 

signifikantné.  

 

Výsledky a diskusia  

V tabuľke 1 sú uvedené priemerné hodnoty indexov obezity, lipidov a aterogénnych 

indexov vo vzťahu k MS. Vzhľadom k tomu, že vek žien v týchto dvoch skupinách sa 

významne odlišoval, všetky štatistické porovnávania boli adjustované (prispôsobené) na vek. 

Ženy v premenopauze aj postmenopauze na základe BMI trpia nadváhou (BMI 25,0 – 29,9), 

hodnoty WHR sú normálne (< 0,85). Ženy v postmenopauze mali vyššie priemerné hodnoty  

TC, TG, LDL-CH, ApoB, ApoB/ApoA1, AI1, AI2 a AI3 ako ženy v premenopauze. Ženy 

v postmenopauze majú nižšie hodnoty HDL-CH, ApoA1 a AIP ako ženy v premenopauze. 

Avšak po prispôsobení na vek tieto hodnoty neboli signifikantné. Naše výsledky sa zhodujú 

so štúdiou Skrzypczak a Szwed [10], ktorí zistili, že ženy v postmenopauze majú vyššie 

hodnoty BMI a TC ako ženy v premenopauze. Pri sledovaní vzťahu medzi BMI a lipidmi boli 

zaznamenané štatisticky významné korelácie medzi BMI a TG, HDL-CH, ApoA1, ApoB, 

ApoB/ApoA1, aterogénnymi indexmi (p < 0,01) a medzi BMI a LDL-CH (p < 0,05). Ďalej 

boli zaznamenané štatisticky významné korelácie medzi WHR a TG, HDL-CH (p < 0,01).  

Lineárna regresná analýza (tabuľka 2) ukázala, že vek štatisticky významne vplýva na 

TC (p = 0,005), LDL-CH (p = 0,029), ApoB (p = 0,05) a AI2 (p = 0,022) a šport vplýva na 

HDL-CH (p < 0,001), lnApoA1 (p = 0,029), AI1 (p = 0,012), AIP (p = 0,004). Na lnTG a AI3 

štatisticky významne nevplývala žiadna premenná. Skoumas et al. [11] zistili, že ženy s 

pravidelnou fyzickou aktivitou mali významne nižšie hladiny TC, LDL-CH, TG, ApoB 

a vyššie hladiny HDL-CH a ApoA1 v porovnaní so ženami, ktoré uviedli sedavý spôsob 

života. 

Percentuálne zastúpenie dyslipoproteinémií u žien v pre- a postmenopauze uvedené 

v tabuľke 3 ukázalo, že u žien v postmenopauze sa vyskytuje častejšie HCH (62,30 % vs. 

56,00 %), HTG (17,00 % vs. 11,40 %) a kombDLP (9,40 % vs. 6,00 %) ako u žien 

v premenopauze. Uvedené rozdiely neboli na hladine významnosti p < 0,05.  
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Tab.1 Priemerné hodnoty vybraných parametrov vo vzťahu k menopauzálnemu statusu. 
 

  Menopauzálny status         

Parametre 
Ženy v 

premenopauze 
Ženy v 

postmenopauze p          
adjustované 

na vek 

Spearmanova 
korelácia 

  Priemer ± SD Priemer  ± SD BMI WHR 
  n = 166 n = 106       
BMI 25,95 ± 4,88 28,20 ± 5,26 0,133     
WHR 0,60 ± 0,23 0,67 ± 0,23 0,212     

TC 5,31 ± 0,91 5,55 ± 1,11 0,667 0,055 -0,081 

TG 1,22 ± 0,66 1,38 ± 0,66 0,484 0,398**  0,315**  

HDL-CH 1,61 ± 0,42 1,55 ± 0,42 0,138 -0,411**  -0,266**  

LDL-CH 3,14 ± 0,84 3,37 ± 1,06 0,994 0,139* -0,083 

ApoA1 1,75 ± 0,52 1,72 ± 0,25 0,619 -0,254**  -0,082 

ApoB 0,91 ± 0,24 0,97 ± 0,26 0,972 0,253**  0,038 

ApoB/ApoA1 0,54 ± 0,16 0,58 ± 0,19 0,796 0,320**  0,084 

AI1= TC/HDL-CH 3,50 ± 1,03 3,80 ± 1,15 0,180 0,411**  0,186**  

AI2= TC – HDL-CH 3,70 ± 0,93 4,00 ± 1,12 0,840 0,254**  0,042 

AI3= LDL-CH/HDL-CH 2,11 ± 0,85 2,35 ± 1,00 0,230 0,352**  0,108 

AIP= log (Tg/HDL-CH) -0,16 ± 0,28 -0,08 ± 0,26 0,168 0,481**  0,353**  
n – počet probandov, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistická významnosť, TC – celkový cholesterol, TG – 
triglyceridy, HDL-CH – HDL cholesterol, LDL-CH – LDL cholesterol, AI1, AI2, AI3, AIP – aterogénne indexy, 
* p < 0,05, ** p < 0,01  
 

Tab.2 Lineárna regresná analýza vybraných rizikových faktorov ovplyvňujúcich hladiny lipidov, lipoproteínov 
a aterogénnych indexov. 

 
Závislá 

premenná 

Nezávislá 

premenná B koeficient S. E.  

Beta 

koeficient 

p - 

hodnota 

95% C.I. pre 

koeficient B 

TC vek 0,042 0,015 0,233 0,005 0,013 0,071 
lnTg žiadna              

HDL-CH šport 0,225 0,062 0,221 < 0,001 0,102 0,347 
LDL-CH vek 0,031 0,014 0,180 0,029 0,003 0,058 
lnApoA šport 0,058 0,026 0,137 0,029 0,006 0,110 
ApoB vek 0,007 0,004 0,162 0,050 0,000 0,015 

ApoB/ ApoA1 žiadna              
AI1 šport -0,407 0,160 -0,155 0,012 -0,723 -0,092 
AI2 vek 0,035 0,015 0,187 0,022 0,005 0,064 
AI3 žiadna              
AIP šport -0,118 0,040 -0,179 0,004 -0,196 -0,039 

B koeficient – štandardizovaný regresný koeficient, S. E. – smerodajná odchýlka b koeficientu, Beta koeficient – 
neštandardizovaný regresný koeficient, p – štatistická významnosť, 95% C.I. pre B koeficient – interval 
spoľahlivosti; nezávislé premenné: vek, MS, fajčenie, kvalita spánku, depresie, , šport, vzdelanie, HT 
 

Výsledky logistickej regresie, ktorá identifikovala parametre zvyšujúce 

pravdepodobnosť rozvoja DLP u žien v celom súbore, sú dokumentované v tab. 4. Zo 

vstupných údajov (uvedených pod tab. 4) sa ako signifikantné ukázali WHR (p = 0,028, B =   
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- 1,318) a HT (p = 0,008, B = 0,812), ktoré vplývajú na výskyt HCH. Na výskyt HTG vplýva 

hodnota WHR (p = 0,001; B = 3,51). Pri kombDLP neboli zaznamenané žiadne premenné, 

ktoré by mali štatisticky významný vplyv na jej výskyt. Asociácia menopauzálneho statusu 

s DLP sa v sledovanom súbore žien štatisticky nepotvrdila. 

 
Tab.3 Percentuálne zastúpenie dyslipoproteinémii u žien v pre – a postmenopauze. 

 

    
ženy v 

premenopauze 
ženy v 

postmenopauze p-hodnota 
       n    n   

HCH 
NIE 73 44,00% 40 37,70% 

0,308 ÁNO 93 56,00% 66 62,30% 

HTG 
NIE 147 88,60% 88 83,00% 

0,194 ÁNO 19 11,40% 18 17,00% 

kombDLP 
NIE 156 94,00% 96 90,60% 

0,293 ÁNO 10 6,00% 10 9,40% 
HCH – hypercholesterolémia, HTG – hypertriglycerolémia, kombDLP – kombinovaná dyslipoproteinémia  

 
Tab. 4 Stepwise regresná analýza nezávislých parametrov na výskyt dyslipoproteinémii u slovenských žien. 

 

Závislá premenná  Nezávislá premenná 
B 

koeficient S.E. 
p-

hodnota Exp(B) 
95% C.I. pre 

Exp(B) 

HCH 
WHR -1,318 0,599 0,028 0,268 0,083 0,865 
HT 0,812 0,307 0,008 2,251 1,233 4,113 

Vylúčené parametre: vek, BMI 

HTG 
WHR 3,510 1,031 0,001 33,465 4,438 252,321 

Vylúčené parametre: vek, BMI, HT 
kombDLP žiadna             

Nezávislé premenné: vek, WHR, BMI, HT 

 
Regresná analýza dokumentovaná v tabuľke 5 ukazuje, že vzdelanie štatisticky 

signifikantne vplýva na výskyt kombDLP (p = 0,023). Čím mali ženy nižšie vzdelanie, tým 

častejšie sa u nich vyskytovala kombDLP (B = -0,977). Pri HTG je štatisticky významným 

parametrom šport (p = 0,026). Ženy, ktoré nešportovali mali častejší výskyt HTG (B =                

-1,674). Na výskyt HCH nevplýva štatisticky významne žiadny zo sledovaných nezávislých 

parametrov. 

 
Tab. 5 Stepwise regresná analýza nezávislých parametrov na výskyt dyslipoproteinémií u slovenských žien. 

 

Závislá premenná  Nezávislá premenná B koeficient S.E. 
p-

hodnota Exp(B) 
95% C.I. pre 

Exp(B) 
HCH žiadna             

  
Šport -1,674 0,751 0,026 0,187 0,043 0,816 

Vylúčené parametre: MS, fajčenie, kvalita spánku, depresie, vzdelanie, počet detí 

kombDLP 
Vzdelanie -0,977 0,429 0,023 0,376 0,162 0,872 

Vylúčené parametre: MS, fajčenie, kvalita spánku, depresie, počet detí 
 Nezávislé premenné: MS, fajčenie, kvalita spánku, depresie, šport, vzdelanie, počet detí 
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Záver 

Zistili sme, že na výskyt hypercholesterolémie má signifikantný vplyv hodnota WHR 

a hypertenzia, na hypertriglyceridémiu hodnota WHR a šport, pričom u žien, ktoré 

nešportovali bol výskyt hypertriglyceridémie častejší. Kombinovaná dyslipoproteinémia sa 

vyskytovala častejšie u žien s nižším vzdelaním. Asociácia dyslipoproteinémií 

a menopauzálneho statusu sa u žien štatisticky nepotvrdila.  
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Abstrakt 

 Members of the gammaherpes subfamily are important pathogens as they persist in the host and cause 
various malignancies. However, few antiviral drugs are available to efficiently control gammaherpesvirus 
replication. Quinolones represent an important class of broad-spectrum antibacterial agents. Recently, 
quinolones have been reported to show “nonclassical” biological activities, such as antitumor, antiischemic and 
antiviral effects. The advent of quinolones as antiviral agents is attractive since quinolones are extremely 
versatile small organic molecules. Therefore, we evaluated the potential effects of novel nucleoside fluorinated 
4-quinolone derivatives on replication of Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) in vitro. Our results 
demonstrated that none of novel quinolone derivatives showed antiviral effects on viral replication. Nevertheless, 
we assume that further investigation of antiviral activity of quinolone derivatives could be beneficial, as 
chemical synthesis of quinolones is flexible and can be easily adapted to prepare new congeners with rationally 
devised structures. 
 

Kľúčové slová: Gammaherpesvírusy; MHV-68; chinolóny; antivírusová aktivita 

 

Úvod a formulácia cieľa  

 Vírus Epsteina a Barrovej (EBV) je u ľudí pôvodcom benígnych ochorení, akými je 

infekčná mononukleóza a orálna vlasatá leukoplakia, no je asociovaný aj s niekoľkými 

malignitami, a to s Burkittovým lymfómom, nazofaryngeálnym karcinómom a Hodgkinovou 

chorobou. Vírus asociovaný s Kaposiho sarkómom (KSHV) sa dáva do súvislosti s Kaposiho 

sarkómom, Castlemanovou chorobou a primárnym „effusion“ lymfómom pri syndróme 

získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) [1]. Podiel EBV a KSHV na etiológii rôznych 

malignít a nedostatok účinných antivirotík na liečbu gamaherpesvírusov je stimulom vývoja 

nových antivírusových látok. Tieto ľudské vírusy podčeľade Gammaherpesvirinae sú však 

druhovo špecifické, a teda sú limitované nedostatkom in vitro a in vivo modelových systémov. 

Z tohto hľadiska bola veľmi významná izolácia myšacieho lymfotropného gamaherpesvírusu 

MuHV-4 [2], ktorý je in vivo schopný navodiť produktívnu infekciu v epiteliálnych a 

fibroblastových bunkách, a in vitro sa množí na bunkových líniách derivovaných z rôznych 
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živočíšnych druhov vrátane človeka. Práve infekcia prototypovým kmeňom MuHV-4 (MHV-

68) predstavuje výborný modelový systém pre vývoj nových terapeutických stratégií v boji 

proti gamaherpesvírusom [3, 4]. 

Chinolóny tvoria významnú skupinu širokospektrálnych antibakteriálnych látok. 

Všetky vysoko aktívne chinolóny obsahujú vo svojej štruktúre atóm fluóru (tzv. 

fluorochinolóny), ktorý v kombinácii s vhodnými substituentami podstatne zvyšuje ich 

biologickú aktivitu. Mechanizmus antibakteriálneho účinku chinolónov spočíva v inhibícii 

prokaryotických topoizomeráz typu II, a to prostredníctvom priamej väzby na bakteriálny 

chromozóm, čoho dôsledkom je inhibícia syntézy DNA. Ďalej bola dokázaná antivírusová 

aktivita derivátov chinolónov proti vírusu imunitnej nedostatočnosti ľudí (HIV) a vírusu 

hepatitídy typu C. Tieto poznatky podporili hypotézu, že deriváty chinolónov by sa mohli 

viazať tiež na vírusové nukleové kyseliny alebo nukleoproteínové komplexy, a podnietili tak 

výskum ich antivírusovej aktivity. Počiatočné štúdie potvrdili inhibičný účinok ofloxacínu 

proti vírusu vakcínie. Chinolóny vykazujú aj atypické biologické účinky, akými sú 

antiischemická a antikarcinogénna aktivita. Chemická syntéza chinolónov je vysoko 

flexibilná a môže byť jednoducho prispôsobená na prípravu látok s unikátnymi vlastnosťami. 

Deriváty chinolónov teda predstavujú široký zdroj výskumu nových účinných liečiv [5, 6]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či nové nukleozidové deriváty fluorovaných 

4-chinolónov majú antivírusový efekt, čo sme sledovali na modeli VERO buniek 

infikovaných myšacím lymfotropným gamaherpesvírusom MuHV-4 (MHV-68). 

Materiál a metódy 

Bunková línia VERO – stabilizovaná bunková línia, derivovaná z tkaniva obličky mačiaka 

zeleného  (Chlorocebus aethiops, syn. Cercopithecus aethiops). 

MuHV-4 (MHV-68) – prototypový myšací herpetický vírus, ktorý bol v roku 1976 izolovaný 

z myšovitého hlodavca druhu Myodes glareolus  (v minulosti Clethrionomys glareolus) [2]. 

Testované deriváty chinolónov – na testovanie antivírusovej aktivity nám boli Mgr. Kristínou 

Plevovou poskytnuté štyri deriváty chinolónov (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4) (Obr. 1). 

Klasická titrácia a test zábrany CPE – pomocou metódy klasickej titrácie vírusu 

v mikrotitračných platničkách sme pozorovali účinok skúmaných látok na replikáciu MHV-

68. Cytopatický efekt (CPE) sme sledovali denne po dobu 10 dní po infekcii (dpi).  
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Výsledky a diskusia 

 Zásobné roztoky s koncentráciou 1 mg/ml boli pripravené rozpustením práškovej 

formy derivátov chinolónov CH-1 a CH-2 v destilovanej deionizovanej vode, v prípade látok 

CH-3 a CH-4 bol rozpúšťadlom 2 % DMSO (dimetylsulfoxid). Zásobné roztoky jednotlivých 

derivátov chinolónov boli ďalej riedené do príslušnej koncentrácie v DMEM (Dulbeccom 

modifikované Eaglovo médium). Následne bol testovaný cytotoxický účinok rôznych 

koncentrácií skúmaných látok na vyrastenú bunkovú jednovrstvu, pričom koncentrácia 500 

µg/ml látok CH-3 a CH-4 preukázala miernu cytotoxicitu. V ďalších analýzach sme teda 

použili pre bunky netoxické koncentrácie 250 a 125 µg/ml derivátov chinolónov. 
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Obr. 1 Chemické vzorce a názvy testovaných derivátov chinolónov. CH-1: kyselina 
1-(β-D-ribofuranozyl)-4-oxo-7-(trifluórmetoxy)-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová; 

CH-2: kyselina 1-(β-D-ribofuranozyl)-4-oxo-7-fluór-1,4-dihydrochinolín-3-
karboxylová; CH-3: kyselina 1-(β-D-ribofuranozyl)-4-oxo-6-(trifluórmetoxy)-1,4-
dihydrochinolín-3-karboxylová; CH-4: kyselina 1-(β-D-ribofuranozyl)-4-oxo-6-

(trifluórmetyl)-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová. 
 

 Vplyv derivátov chinolónov sme sledovali prostredníctvom klasickej titrácie vírusu. 

Použili sme štyri modifikácie experimentu: 1. kokultivácia vírusu s bunkami aj testovanou 

látkou; 2. vírus bol inkubovaný s testovanou látkou 24, 48 a 72 hodín pred infikovaním 

bunkovej kultúry; 3. bunková kultúra bola inkubovaná s testovanými látkami s koncentráciou 

CH-1 CH-2 

CH-3 CH-4 
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250 a 125 µg/ml 24 hod. pred infekciou, 4. bunková kultúra bola infikovaná MuHV-4 (MHV-

68) a po 90 min. adsorpcii vírusu bolo pridané kultivačné médium s testovanými látkami 

s koncentráciou 250 a 125 µg/ml. Ako kontrola slúžila retitrácia vírusu. CPE sme sledovali 

počas 10 dní. 

Pri všetkých modifikáciách experimentu sme získali obdobné výsledky, v žiadnom z 

prípadov k zábrane tvorby CPE nedošlo (Tab. 1, Obr. 2). Zistili sme, že žiaden z testovaných 

derivátov chinolónov nemal vplyv na replikáciu MHV-68. 

 

Tab. 1 Vplyv nových derivátov chinolónov na replikáciu MHV-68 
 

Titrácia vírusu 3. dpi 4. dpi 5. dpi 6. dpi 7. dpi 8. dpi 9. dpi 10. dpi 

M
H

V
-6

8
 

10-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-3 + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-4 - + + + + + + + ND ND + + +  

10-5 - - - - - ND ND ++ 

10-6 - - - - - ND ND + 

M
H

V
-6

8
 +

 C
H

-1
 10-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-3 + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-4 - + + + + + + + ND ND + + + + 

10-5 - - - - + ND ND + +  

10-6 - - - - - ND ND + 

M
H

V
-6

8
 +

 C
H

-2
 10-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-3 + + + + + + + + + + + ND ND + + + + 

10-4 - + +  ++ + + +  ND ND + + +  

10-5 - - - - - ND ND ++ 

10-6 - - - - - ND ND + 

Kontrolné bunky - - - - - ND ND - 
dpi – dni po infekcii; ND – not done; ++++ = 100 % CPE; +++ = 75 % CPE; ++ = 50 % CPE, + = 25 % 
CPE; - = 0 % CPE. 

 

 Sledovaním vplyvu derivátov chinolónov na replikáciu MHV-68 sa už jedna práca 

zaoberala. Konkrétne bol dokázaný mierny antivírusový účinok 6,7-difluór-oxo-1,4-

dihydrochinolín-3-karboxylovej kyseliny, kedy bol pri koncentrácii 50 µg/ml zaznamenaný 

pokles vo výške infekčného titra vírusu o 1 log10. V prípade N-etyl-7- [(adamant-1-yl)amino]-

6-fluór-4-oxo-1,4-dihydrochinolín karboxylovej kyseliny v koncentrácii 0,5 µg/ml bol 

preukázaný pokles vo výške infekčného titra vírusu o 0,5 log10 [7]. 
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Chemická syntéza chinolónov môže byť jednoducho prispôsobená na prípravu nových 

látok s racionálne navrhnutou štruktúrou, pričom aj veľmi malé zmeny v základnom 

chinolónovom skelete môžu podstatne ovplyvniť farmakologický profil novosyntetizovaných 

látok [6]. Pokračovanie vo výskume potenciálneho antivírusového účinku nových 

chinolónových derivátov na replikáciu MHV-68 preto považujeme za užitočné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Vplyv nových derivátov chinolónov na replikáciu MHV-68. A:  kontrolné 
VERO bunky; B: VERO bunky infikované MHV-68, viditeľný CPE; C: VERO 

bunky infikované MHV-68 a inkubované s CH-3, viditeľný CPE; D: VERO bunky 
infikované MHV-68 a inkubované s CH-4, viditeľný CPE. 

 

Záver 

 Uvedené nukleozidové deriváty fluorovaných 4-chinolónov zatiaľ nepreukázali 

signifikantný antivírusový účinok na in vitro replikáciu MHV-68, ale napriek tomu sú 

predmetom nášho ďalšieho štúdia. 
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Abstrakt 

Work was focused on investigation of flora and vegetation in complex of fish storage ponds in 
Jaroslavice (south Moravia, Znojmo district). I collected data in the field by writing phytocenological relevés on 
permanent plots and by inventory of species in ponds. I recorded 140 species, 13 species are in some category of 
threat in the Red list of the Czech Republic. I compared changes in vegetation by Shannon diversity index, total 
coverage and coverage of herb layer using the Kruskal-Wallis test. No results were significant and it means that 
no changes in vegetation and species composition during two years occurred. Vegetation of annual wetlands 
herbs and  aquatic vegetation is endangered in nature by destruction of primary habitats and complex of fish 
storage ponds in Jaroslavice can be considered as a perspective secondary habitat for this type of vegetation. 

 
Klíčová slova: flóra; mokřadní vegetace; obnažená dna; rybí sádky; rybníky; vodní makrofyty. 

 

Úvod a formulace cíle 

Přirozené malé vodní plochy s rozlohou do několika hektarů jsou ohroženy zánikem, 

ať už zarůstáním v důsledku sukcese nebo přímo člověkem [1]. V České republice se v 

současnosti nachází přibližně 24 000 rybníků prakticky po celém území s výjimkou horských 

poloh [2]. S celkovou rozlohou kolem 52 000 ha se tak jedná o nejvýznamnější biotop 

stojatých vod u nás. Pravidelným sečením pobřežní i vodní vegetace je potlačována sukcese, 

takže rybníky nejsou ohroženy zazemněním narozdíl od přirozených biotopů. Významným 

hospodářským zásahem je také letnění, kdy se rybník nebo jiná rybochovná nádrž ponechá 

přes vegetační sezónu bez vody [3]. Během letnění se na dně vyvíjejí společenstva 

obnažených den s druhy, které se jinde vyskytují velmi vzácně nebo vůbec [4]. Letněním 

chovného rybníka přicházejí rybáři o zisk, proto se rybníky letní minimálně nebo se snížením 

vodní hladiny letní pouze okraje. Vedle chovných rybníků existují další nádrže se 

specifickým způsobem obhospodařování využívané v chovu ryb. Ve své diplomové práci [5] 

sem se zabývala studiem vegetace v komplexu rybích sádek v Jaroslavicích na jižní Moravě. 

Zde se nachází čtyři typy nádrží: 

• Rybí sádky – nádrže určené k přechodnému uchování ryb. Po výlovu rybníka, obvykle 

na podzim před Vánoci nebo na jaře, jsou ryby umístěny zde. Po jejich odvozu se 

sádky vypustí a ponechají bez vody až do dalšího výlovu. Během letnění ve vegetační 

sezóně se zde vyvíjejí porosty obnažených den s jednoletými druhy. 
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• Příkopové rybníky – slouží k odchovu štičího a sumčího plůdku, bývají napuštěny 

jeden až dva měsíce, po slovení plůdku se vypustí. Jsou dlouhé zhruba 30 m, hluboké 

kolem 1,5 metru. Stěny jsou kryty souvisle zapojenou vegetací s převážně vytrvalými 

druhy. U dna je substrát vlhký až mokrý, porost zde není moc zapojený a rostou zde i 

jednoleté druhy obnažených den. Příkopy se podle potřeby sečou několikrát do roka. 

• Manipulační rybníky – lichoběžníkovité nádrže o stranách přibližně 14 × 18 m bez 

specifické funkce, jsou zde pro případy, kdy je potřeba menší napuštěná nádrž. Bývají 

tedy celoročně bez vody, během roku se dle potřeby sečou. Vegetace je zapojená, 

vytrvalá, jednoleté vlhkomilné druhy jsou omezeny na vlhké terénní prohlubně. 

• Komorové rybníky – slouží k dlouhodobějšímu přechovávání ryb, např. po 

podzimních výlovech se zde zimují násadové nebo generační ryby. Mají obdélníkový 

tvar a rozměry zhruba 18 × 24 m. Přes vegetační sezónu bývají alespoň krátce letněny. 

Vedle vegetace obnažených den se zde během zaplavení vyvíjí porosty vodních 

makrofytů a na březích společenstva rákosin a vysokých ostřic. 

Práce si kladla za cíl popsat složení flóry a vegetace v tamních rybochovných 

nádržích, porovnat vegetační dynamiku během dvou sezón a zhodnotit, zda člověkem silně 

ovlivňované stanoviště může hostit vzácné a ohrožené rostlinné druhy nebo jejich 

společenstva.  

 

Materiál a metody 

Terénní sběr dat jsem prováděla během vegetační sezóny v letech 2011 a 2012 v 

areálu sádek v Jaroslavicích na jižní Moravě (obr. 1). Pro sledování vývoje vegetace jsem 

založila trvalé plochy (dále TP) ve všech čtyřech typech rybochovných nádrží. Každá TP 

měla rozlohu 1 m2 a její umístění bylo vybráno tak, aby TP odrážela charakteristickou 

vegetaci v dané nádrži. Na TP jsem pak v pravidelných měsíčních intervalech zapisovala 

fytocenologický snímek za použití modifikované devítičlenné Braun-Blanquetovy stupnice 

[6]. Založila jsem celkem devatenáct TP, ale ne vždy se TP podařilo zapsat opakovaně, 

protože se stávalo, že nádrž byla po krátkodobém letnění opět napuštěna a následující rok 

nebyla vypuštěna vůbec. Vedle TP jsem pořídila také několik snímků pro zachycení vodní a 

pobřežní vegetace komorových rybníků. Snímky jsem zapsala do databázového programu 

TURBOVEG [7]. Dále jsem provedla inventarizaci rostlinných druhů v každé nádrži. 

Nomenklaturu jsem sjednotila podle [8]. Podle [9] jsem určila stupeň ohrožení druhů. Dle 

[10] jsem určila původ druhů. Společenstva jsem určila porovnáním s formálními definicemi 

v pracech [11, 12], podle kterých jsem sjednotila nomenklaturu syntaxonů. K porovnání změn 
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ve vegetaci mezi oběma sezónami jsem použila ty TP, které se podařilo opakovaně zapsat v 

obou letech, celkem se jednalo o osm TP. Pro srovnání jsem použila alfa diverzitu vyjádřenou 

Shannonovým indexem, pokryvnosti jednotlivých pater a celkovou pokryvnost. Kruskal-

Wallis testem při α = 0,05 jsem otestovala významnost rozdílů. Pro výpočty jsem použila 

program R [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Poloha Jaroslavic (červený bod). Ve výřezu umístění sádkového komplexu v tamní rybniční soustavě. 

Mapový podklad z [14] 
 

 

Výsledky a diskuze 

Celkem jsem zaznamenala 140 rostlinných druhů včetně řas, mechorostů a sinice 

Nostoc. Druhy Bidens frondosa, Echinochloa crus-galli, Lythrum salicaria, Persicaria 

hydropiper, Phragmites australis, Rorippa palustris a Veronica anagallis-aquatica se 

vyskytovaly v nadpolovičním počtu nádrží. Necelou polovinu druhů (65) jsem zaznamenala 

pouze jednou. V sádkách jsem zaznamenala celkem 35 druhů, v komorových rybnících 74, v 

příkopových 75 a v manipulačních 81 druhů. Zaznamenala jsem sedm invazních neofytů 

(Acer negundo, Arrhenatherum elatius, Bidens frondosa, Cirsium arvense, Conyza 

canadensis, Galingsoga quadriradiata, Plantago major). Do Červeného seznamu podle [9] 

spadá 13 druhů. (tab. 1). 

 
Tab. 1 Přehled vzácných a ohrožených druhů podle [9]. Velké písmeno za jménem druhu označuje typ nádrže, 

ve které druh rostl: S – sádka, K – komorový rybník, M – manipulační r., P – příkopový rybník 
 

C1 C2 C3 C4a
Bolboschoenus 

Leersia 

Lindernia procumbens K Alisma gramineum K Cyperus fuscus K,M,S,P
Elatine hydropiper K  planiculmis K

Elatine triandra K Butomus umbellatus K,M
Carex bohemica K,M,P

oryzoides K,M,S,P Carex riparia K
Carex otrubae K,M,P
Eleocharis ovata K,S

Limosella aquatica K,S
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Fytocenologickými snímky jsem zachytila vegetaci ze sedmi tříd, jedenácti svazů a 

patnácti asociací (tab. 2). Vegetace je zde díky odlišně obhospodařovaným nádržím různorodá 

a na území o rozloze přibližně dva a půl hektaru se setkáme s porosty vodních makrofytů, 

vegetací oligotrofních vod, porosty jednoletých vlhkomilných bylin a s vegetací rákosin a 

vysokých ostřic. Na březích komorových rybníků místy dominuje rákos, ale díky 

pravidelnému sečení břehových porostů se jej daří omezovat a je zde prostor i pro porosty s 

Butomus umbellatus, Eleocharis palustris nebo Carex riparia. Vedle těchto mokřadních 

společenstev jsem v Jaroslavicích pozorovala i trávníky z třídy Molinio-Arrhenatheretea, 

které pokrývaly dna a břehy příkopových a manipulačních rybníků. Do úrovně svazů se tyto 

porosty v nádržích prakticky nedají odlišit, protože se na malé ploše střídají vlhká až 

přemokřená místa s místy suchými, což odráží i druhové složení, kdy vedle sebe rostou druhy 

jako Festuca rubra, Alopecurus aequalis, Agrostis gigantea, Juncus effusus, Eleocharis 

ovata, Lysimachia nummularia, Cyperus fuscus.  

 

Tab. 2 Přehled společenstev zapsaných fytocenologickými snímky. tř. – třída, sv.– svaz, as. – asociace. Velké 
písmeno za jménem třídy označuje nádrž, ve které se společenstvo vyskytovalo: S – sádka, K – komorový 

rybník, M – manipulační r., P – příkopový rybník 
 

 

Alfa diverzita TP zapsaných opakovaně v obou letech vyjádřená Shannonovým 

indexem nebyla podle Kruskal-Wallis testu signifikantně odlišná při α = 0,05. Stejného 

výsledku jsem dosáhla při porovnání pokryvnosti bylinného patra a celkové pokryvnosti (tab. 

3). Druhové složení ani pokryvnosti se tedy během dvou vegetačních sezón výrazně 

nezměnily. Dlouholetá studie shrnující výsledky pozorování vývoje rybniční vegetace [15] 

Společenstvo Společenstvo
tř. Lemnetea S, K tř. Bidentetea tripartitae  K

sv. Lemnion minoris sv. Bidention tripartitae
as. Lemnetum gibbae as. Bidentetum tripartitae

sv. Hydrocharition morsus-ranae as. Polygonetum hydropiperis
as. Ceratophylletum demersi tř. Phragmito-Magno-Caricetea S,K,M,P

tř. Potametea K sv. Phragmition australis
sv. Nymphaeion albae as. Phragmitetum australis

as. Potamo natantis-Polygonetum natantis as. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae
sv. Potamion as. Butometum umbellati

as. Potametum pussilli as. Eleocharitetum palustris
tř. Littorelletea uniflorae K as. Alopecuro-Alismetum plantagini-aquaticae
sv. Eleocharition acicularis sv. Glycerio-Sparganion

as. Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis as. Leersietum oryzoidis
tř. Isoëto-Nano-Juncetea K,S sv. Magno-Caricion gracilis

sv. Eleocharition ovatae as. Caricetum ripariae
as. Polygono-Eleocharitetum ovatae tř. Molinio-Arrhenatheretea M,P

as. Cyperetum micheliani
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ukázala, že ani zde nedošlo k výrazným změnám. Ze svých pozorování usuzuji, že při 

zachování stávajícího hospodaření by nemělo dojít k ústupu rostlinných společenstev a 

vzácných druhů. V okolí sádek existuje minimum mokřadních stanovišť, takže komplex 

jaroslavických sádek považuji za hodnotný mokřadní biotop, jež díky pravidelnému 

rybářskému obhospodařování není ohrožen zánikem. 

  

Tab. 3 Výsledky Kruskal-Wallis testu. Porovnávala jsem alfa diverzitu (Shannonův index), celkovou pokryvnost 
(ET) a pokryvnost bylinného patra (E1) během dvou vegetačních sezón v trvalých plochách. Žádná hodnota testu 

neukázala signifikantní rozdíl mezi sezónami. p hladina významnosti, k-w výsledek testu; mr – manipulační 
rybník, pr – příkopový r., kr – komorový r., s – sádka 

 
 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Pravidelně letněné nádrže využívané v chovu ryb nahrazují periodicky vysýchavé 

vodní plochy a jiná přirozeně se vyskytující obnažovaná dna. V napuštěných komorových 

rybnících lze pozorovat společenstva vodních makrofytů a na jejich březích různé asociace z 

třídy Phragmito-Magno-Caricetea. Při zachování stávajících hospodářských zásahů 

nepředpokládám výrazné změny ve vegetaci, což jsem potvrdila porovnáním trvalých ploch. 
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Abstrakt  

 Honey has been recently introduced in a modern medicine practice due to its sufficient antibacterial 
properties  especially against resistant bacteria. Honey acts as a multifactorial agent. Several factors have already 
been described such as high osmolarity, hydrogen peroxide, low pH, bee defensin-1 and methylglyoxal. The 
main antibacterial component in most honeys is H2O2 produced by bee glucose oxidase (GOX) through oxidation 
of glucose in diluted honey. In this study we examined the presence of GOX in 33 honeys by immunbloting, 
concentration of H2O2 and overall antibacterial activity againstStaphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa and Micrococcus luteus. We found that GOX is naturally present in native honeys but its 
concentration varies significantly. We detected increasing concentration level of H2O2 in samples with high 
levels of GOX which positively affected antibacterial properties of honey. We concluded that the level of GOX 
in honey also effects antibacterial activity and honeys with high levels of GOX might have therapeutic potential 
in future. 

 
Kľúčové slová: glukózooxidáza, antibakteriálna aktivita, med, peroxid vodíka  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Antibakteriálna aktivita medov je závislá na niekoľkých faktoroch, čo spôsobuje nízke 

riziko vzniku rezistencie baktérii ako aj jeho účinnosť voči multirezistentným baktériám. 

Jedným z hlavných antimikrobiálnych faktorov medu je tvorba peroxidu vodíka v nariedenom 

mede [1]. Hygroskopické vlastnosti a vysoký osmotický tlak zamedzuje rastu 

mikroorganizmov [2]. Nízka hodnota pH,  ktorá sa pohybuje v rozmedzí 3,2 – 4,5 prispieva 

k inhibícii rastu mikroorganizmov, ktoré vyžadujú pH 7,2 -7,4 [3]. Ďalším antibakteriálnym 

faktorom je prítomnosť vysokého obsahu metylglyoxálu v tzv. neperoxidových medoch  

nektáru z manukového stromu (Leptospermum scoparium) [4]. Manukový med je v súčasnosti 

jeden z najpoužívanejších medov v medicínskej praxi na liečbu chronických rán. Včelí 

defenzín-1 je antimikrobiálny peptid, ktorému je pripisovaný hlavný antibakteriálny 

mechanizmus ďalšieho medicínskeho medu (Revamil) [5].  

Peroxidu vodíka boli pripísané antibakteriálne vlastnosti už v 60-tich rokoch 20. 

storočia. Glukózooxidáza (GOX) je enzým, ktorý katalyzuje oxidáciu glukózy na kyselinu 
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glukónovú a peroxid vodíka [1]. GOX sa do medu dostáva pri spracovaní nektáru na med. Je 

exprimovaná v hypofaryngeálnych žľazách robotníc [6]. 

Peroxid vodíka spolu s ďalšími zložkami v nariedených medoch spôsobuje degradáciu 

bakteriálnej DNA [7]. Na koncentráciu peroxidu vodíka vplýva niekoľko faktorov: degradácia 

GOX pôsobením svetla a tepla [1], rozpad peroxidu vodíka pôsobením kataláz prítomných v 

peli a nektári [8], modifikácie GOX metylglyoxálom [9], autooxidácia fenolov a flavonoidov 

[8] a vplyv polyflorálnej stravy na zvýšenú aktivitu [11]. 

Cieľom práce bolo overiť prítomnosť GOX v slovenských včelích medoch rôzneho 

botanického a geografického pôvodu pomocou imunoblot analýzy a charakterizovať vplyv 

GOX na celkovú antibakteriálnu aktivitu medov. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky prírodných včelích medov sme získali od včelárov z rôznych oblastí 

Slovenska, z obdobia máj 2013 až august 2013. Celkovo sme testovali 33 vzoriek medu, 

rôzneho botanický a geografického pôvodu. Vzorky medov sme ultrafitráciou koncentrovali 

z objemu 5 ml 50% (w/v) roztoku na 1ml centrifugáciou pri 10 000g v koncentračných 

skúmavkách Vivaspin6, s vylučovacím limitom 10 000 Da. S takto pripravenými vzorkami 

sme ďalej pracovali. Pomocou SDS-PAGE a farbením Coomassie briliant blue sme 

analyzovali celkový proteínový profil v koncentrátoch. Western blot analýzu sme použili na 

detekciu glukózooxidázy a stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie sme určili 

antibakteriálnu aktivitu jednotlivých vzoriek. 

Western Blot analýza umožnila identifikáciu GOX vo vzorkách medov vďaka 

špecifickej reakcii primárnej protilátky voči včelej GOX, na ktorú je naviazaná sekundárna 

protilátka s konjugovanou chrenovou peroxidázou (HRP). Retenáty po ultrafiltrácii sme 

rozdelili SDS-PAGE elektroforéze a následne boli proteíny transferované blotovaním na 0,22 

µm nitrocelulózovú membránu Advantec (Sigma-Aldrich, UK). Po 1 hod blokovaní sa 

membrána inkubovala cez noc s primárnou králičou polykolonálnou protilátkou voči včelej 

GOX riedenej 1:2000 v blokovacom pufri. Na nasledujúci deň  po premytí, bola membrána 

inkubovaná 2 hod v blokovacom pufri obsahujúcom sekundárnu koziu anti-králičiu protilátku  

konjugovanú s HRP (Promega, USA) riedenú 1:2500. Imunoreaktívne miesta na membráne 

boli detegované v roztoku 3,3-diaminobenzidínových tabliet (Sigma-Aldrich, UK), tento 

signál bol kvantifikovaný denzitometrickou analýzou (Quantity One, Bio-Rad, USA). 
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Množstvo peroxidu vodíka bolo stanovené fluorometricky pomocou hydrogén 

peroxidového kitu (OxiSelectTM Hydrogen peroxide/ Peroxidase Assay Kit, Fluoromtric od 

Cell Biolabs, INC.).  

Stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie(MIC) sme určili antimikrobiálnu 

aktivitu vzoriek voči laboratórnemu kmeňu Micrococcus luteus ATCC272 a klinickým 

izólátom z rán Staphylococcus aureus CCM4223 a Pseudomonas aeruginosa CCM1960.  

Pripravili sme rôzne koncentrácie medov zo zásobného 50% (w/v) roztoku riedeného v MHB 

médiu. Vzorky medov boli pripravené v sterilnom prostredí a filtrované cez jednorazové 

striekačkové filtre Millex® GP 0,22µm (Millipore Express® PES Membrane).  Baktériálnu 

kolóniu sme rozsuspendovali v PBS pufri, pH 7,2 a riedili v MHB médiu po dosiahnutie 

finálnej koncentrácie 106
 

CFU/ml. Do každej jamky na 96-jamkovej platničke (Sarstedt, 

Nemecko) sme napipetovali 10µl bakteriálnej suspenzie a doplnili 90µl riedeného medu alebo 

sterilného média. Po 18 hodinách inkubácie pri 37°C, sme určili minimálnu inhibičnú 

koncentráciu vizuálne podľa koncentrácie medu, v ktorej bakteriálna koncentrácia nerástla. 

 

Výsledky a diskusia 

Prítomnosť GOX bola analyzovaná v retenátoch po ultrafiltrácii (> 10kDa), v ktorých 

ostali prítomné len látky s väčšou molekulovou hmotnosťou ako 10 kDa. GOX bola 

detekovaná na nitrocelulózovej membráne pomocou anti-včelej GOX protilátky, s veľkosťou 

približne 85 kDa a bola prítomná vo všetkých vzorkách medu. Vzorky medov boli z rôznych 

lokalít a rôzneho botanického pôvodu aj množstvo GOX vo vzorkách bolo rozdielne 

(Obr.1B). Rozdiely v obsahu GOX boli pozorované u medov rôzneho botanického pôvodu ale 

aj vo vzorkách rovnakého druhu. Taktiež lokalita nemala žiaden vplyv na množstvo GOX.   

Posledné analyzované vzorky ukazujú, že na množstvo GOX v mede má vplyv 

predovšetkým schopnosť produkcie GOX včelstvom. Pri porovnaní celkového proteínového 

profilu koncentrovaných medov (Obr. 1A) a množstva GOX (Obr. 1B) vidíme, že aj vo 

vzorkách kde je pomerne veľké množstvo proteínov je prítomnosť GOX nízka a naopak. 
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Obr.1 Porovnanie prítomnosti GOX vo vzorkách s celkovým proteínovým profilom koncentrovaných 

medov (retenátov). (A)  Proteíny zafarbené Coomassie Briliant Blue na SDS-PAGE vo vzorkách 25-33. (B) 
Prítomnosť GOX vo vzorkách 26-33 na nitrocelulózovej membráne po imunoblotovaní. 

Intenzita GOX (Obr. 2) a množstvo produkovaného peroxidu vodíka (Obr. 3) 

preukazuje významnú závislosť. V prípade dvoch medovicových medov (vzorka č. 22 a 24), 

napriek ich pomerne nízkej hladiny GOX vyprodukovali vysoké množstvo H2O2 čo môže byť 

spôsobené celkovým zložením medovicového medu.  

 

 
Obr. 2 Relatívny obsah GOX vo vzorkách medu 
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Obr. 3 Produkcia peroxidu vodíka po 4 a 24 hodinách inkubácie 

 

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) 33 vzoriek medov je ukázaná na (Obr. 4). 

Vzorky medov preukázali vyššiu aktivitu voči Gram-pozitívnym baktériám, (M. luteus) ako 

voči Gram-negatívnej baktérie P. aeruginosa. Najcitlivejší bol M. luteus, kde sa MIC 

pohybovala v rozmedzí od 1,25% do 12,5%. MIC pre S. aureus sa pohybovala od 2,5% do 

40% a v prípade P. aeruginosa 5% až 40% v niektorých prípadoch. 

 

 
Obr. 4 Minimálna inhibičná koncentrácia vo vzorkách medov 

 

Preukázali sme, že GOX je prítomná vo všetkých analyzovaných medoch a prirodzene 

sa nachádza v prírodných včelích medoch. Výnimkou bol med z Českej Republiky (vzorka č. 

12), v ktorom nebolo zistené detegovatelné množstvo GOX a pri analýze celkových proteínov 

neboli prítomne žiadne proteíny. Domnievame sa, že tento med bol umelo pripravený 

z cukrového roztoku bez stôp po živočíšnom pôvode. Množstvo GOX sa významne líši 

v jednotlivých vzorkách. Je zrejmé, že tieto rozdiely majú multifaktoriálny charakter. 

Rozdiely v množstve GOX sú v medoch rozdielne a to aj v medoch rovnakého botanického 

pôvodu. Taktiež lokalita z akej vzorka pochádzala nemá vplyv na množstvo GOX. Najviac 
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GOX bolo nájdené v zmesových medoch(vzorka č. 30,31,32), teda vyrobených 

z polyflorálneho nektáru. Bolo dokázané, že rôznorodosť peľu má vplyv na zvýšenie 

niektorých imunitných funkcii. Polyflorálna strava zvyšuje aktivitu glukózooxidázy 

v porovnaní s monoflorálnou [10]. Z našich pozorovaní je zrejmé, že vo všetkých medoch 

s určitým riedením by malo dochádzať k produkcii peroxidu vodíka, keďže GOX je včelieho 

pôvodu. V našej štúdii sme pozorovali jasnú závislosť medzi produkciou H2O2
 

a antibakteriálnou aktivitou. V podobnej štúdii [8] preukázali koreláciu medzi 

antibakteriálnou aktivitou medov a produkciou peroxidu vodíka kanadských medoch voči 

Escherichia coli a Bacillus subtilis. Slovenské medy však boli účinnejšie voči S. aureus ako 

voči P. aeruginosa. Domnievame sa, že prírodné medy sú účinnejšie voči Gram-pozitívnym 

baktériám, vďaka spolupôsobeniu H2O2
 
a včelieho defenzínu-1, ktorého prítomnosť bola 

dokázaná vo všetkých medoch. 

 

Záver 

V štúdii sme dokázali, že GOX je prirodzenou ale koncentračne variabilnou súčasťou 

všetkých včelích medov. Použitím korelačnej analýzy, sme ďalej zistili, že s nárastom hladiny 

GOX v mede sa zvyšuje aj koncentrácia peroxidu vodíka, čo pozitívne ovplyvňuje 

antibakteriálnu aktivitu medu. Faktory a mechanizmy, ktoré vplývajú na výšku hladiny GOX 

v medoch budú predmetom ďalšieho skúmania.  
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Abstrakt 

 The aim of the presented work is to study the IHF (integration host factor) which is encoded by the 
chromosome of acetic acid bacteria Acetobacer pasteurianus. We amplified ihfα and ihfβ genes from 
chromosome of bacterial strain Acetobacter pasteurianus LMG1513, that encoded two subunits of IHF and we 
cloned them into expression vector pET30a+. We transformed competent cells E. coli BL21 (DE3) with the 
constructs carrying the ihfα and ihfβ genes. Then we overexpressed our target proteins and purified them by 
affinity chromatography on Ni2+ column. We analyzed the ability of each individual subunit of IHF protein to 
interact with the bacterial origin of replication using Electrophoretic Mobility Shif Assay (EMSA). 
 

Kľúčové slová:  IHF proteín; Acetobacter; počiatok replikácie; EMSA. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 IHF proteín bol prvý krát objavený v bunkách baktérie E. coli ako esenciálny proteín 

pri miestne špecifickej integrácii a excízii bakteriofága λ [1]. Nasledujúce in vitro ako aj in 

vivo štúdie preukázali, že okrem DNA rekombinácie tento proteín participuje v mnohých 

ďalších molekulárno-biologických procesoch, ako sú DNA replikácia [2], DNA transfer [3],  

DNA partitionig [4] či regulácia génovej expresie [5]. Primárna funkcia IHF proteínu je však 

architekturálna. Podobne ako histónové proteíny, IHF proteín sa viaže na DNA, podmieňuje 

jej ohnutie a napomáha tak formovaniu vyššie organizovaných nukleoproteínových štruktúr 

[6], ktoré sú nevyhnutné práve pri spomínaných molekulárnych procesoch prebiehajúcich v 

bakteriálnej bunke. 

 V E. coli sa IHF proteín nachádza vo forme heterodiméru, ktorý pozostáva z dvoch 11 

kDa homologických podjednotiek, IHFα a IHFβ. Tieto podjednotky vykazujú 30% sekvenčnú 

identitu a sú kódované dvoma rôznymi génmi, himA a hip (himD) [7]. Obidve podjednotky 

IHF proteínu dokážu formovať homodiméry, ktoré si zachovávajú schopnosť viazať sa na 

DNA [8]. 

 V procese iniciácie replikácie chromozómu E. coli sa IHF proteín podieľa na 

reorganizácii už existujúceho DnaA-homomultimérneho komplexu vytvoreného v mieste 

počiatku replikácie oriC. IHF proteín rozpoznáva a špecificky sa viaže na príslušné väzobné 
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miesto v oblasti oriC, pričom táto väzba spôsobí ohnutie, ktoré umožní redistribúciu molekúl 

DnaA proteínu zo silných do slabých väzobných miest. Remodeláciou DnaA komplexu 

napomáha iniciačnému rozvinutiu dvojvláknovej štruktúry DNA, ktoré je základným 

predpokladom pre úspešnú replikáciu bakteriálneho chromozómu. Formovanie iniciačného 

nukleoproteínového komplexu je teda sprevádzané a podporené práve väzbou IHF proteínu v 

mieste počiatku replikácie [9]. 

 Predchádzajúce štúdie zamerané predovšetkým na skúmanie IHF proteínu v bunkách 

E. coli odhalili jeho štruktúru, vlastnosti i úlohy v procesoch miestne špecifickej 

rekombinácie, DNA replikácie, DNA transfere či regulácie expresie mnohých génov. IHF 

proteín však doposiaľ nebol preskúmaný v bunkách octových baktérií. Primárna proteínová 

štruktúra IHF proteínu sa v porovnaní s IHF proteínom v E. coli výrazne líši, čo môže mať 

vplyv na spôsob, akým daný proteín interaguje v bunkách octových baktérií.  

 Zámerom projektu je zistiť, či sa IHF proteín podieľa na iniciácii replikácie 

chromozómu octových baktérií a akú úlohu v nej zohráva. Využitím metódy EMSA chceme 

overiť schopnosť IHF proteínu interagovať s počiatkom replikácie octovej baktérie A. 

pasteurianus. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a plazmidy 

 V práci sme použili bakteriálne kmene A. pasteurianus LMG 1513, E. coli XL1-Blue, 

E. coli BL21 (DE3) a expresný vektor pET30a+. 

Príprava konštruktov pET30a+-ihfα a pET30a+-ihfβ 

 Na základe nukleotidovej sekvencie genómu A. pasteurianus IFO 3281-01 sme navrhli 

PCR primery na amplifikáciu génov ihfα a ihfβ z chromozómu octovej baktérie A. 

pasteurianus LMG 1513. PCR produkty sme klonovali do klonovacieho vektora pGEMR-T 

Easy. Z vytvorených konštruktov pGEM-ihfα a pGEM-ihfβ sme vyštiepili príslušné gény 

restrikčnými endonukleázami BamHI a HindIII a reklonovali do linearizovaného expresného 

vektora pET30a+. 

Nadprodukcia podjednotiek IHFα a IHFβ 

 Bunky E. coli BL21 (DE3) sme transformovali pripravenými konštruktmi pET30a+-

ihfα a pET30a+-ihfβ a použitím induktora IPTG sme indukovali expresiu génov ihfα a ihfβ vo 

fúzii s hexahistidinovou sekvenciou (His-Tag). 
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Purifikácia podjednotiek IHF α a IHFβ 

 Nadprodukované His-Tag fúzované podjednotky IHFα a IHFβ sme purifikovali 

afinitnou chromatografiou na niklovej matrici. 

SDS-PAGE 

 Nadprodukciu a purifikáciu jednotlivých podjednotiek IHF proteínu sme sledovali 

elektroforézou v 16% PAGE za denaturačných podmienok. 

Príprava substrátovej DNA na väzbovú analýzu  

 Bioinformatickou analýzou sme lokalizovali počiatok replikácie na chromozóme 

baktérie A. pasteurianus LMG 1513 a navrhli PCR primery na amplifikáciu tejto oblasti, ktorú 

sme následne využili ako substrátovú DNA na štúdium väzby obidvoch podjednotiek IHF 

proteínu. 

EMSA 

 Schopnosť jednotlivých podjednotiek IHF proteínu interagovať s počiatkom replikácie 

baktérie A. pasteurianus LMG 1513 sme overili metódou EMSA. 

Natívne PAGE 

 Výsledky väzbovej analýzy sme sledovali elektroforézou v 4 % PAGE v nedena-

turačných podmienkach. 

 

Výsledky a diskusia 

 Z chromozómu baktérie A. pasteurianus LMG 1513 sme pomocou špecificky navrhnu-

tých primerov amplifikovali gény ihfα a ihfβ pre jednotlivé podjednotky IHF proteínu. PCR 

produkty sme klonovali do vektora pGEMR-T Easy a pripravené konštrukty sme využili na 

sekvenačnú analýzu príslušných génov. Získané primárne sekvencie génov ihfα a ihfβ sme 

navzájom porovnali na nukleotidovej i aminokyselinovej úrovni v databáze BLAST, pričom 

bioinformatická analýza preukázala nízku sekvenčnú identitu na úrovni 34%. Na základe 

primárnej aminokyselinovej sekvencie sme využitím programu PSIPRED predikovali 

sekundárnu štruktúru obidvoch podjednotiek IHFα a IHFβ, kde sme identifikovali 3 α-helixy a 

3 β-skladané listy (Obr. 1). 
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Obr. 1 Sekundárna štruktúra jednotlivých podjednotiek IHF proteínu s vyznačenými  

α-helixmi a β-skladanými listami 
 

 Z pripravených konštruktov pGEM-ihfα a pGEM-ihfβ sme vyštiepili a reklonovali 

gény ihfα a ihfβ do expresného vektora pET30a+. Novovytvorenými konštruktmi pET30a+-

ihfα a pET30a+-ihfβ sme transformovali hostiteľské bunky E. coli BL21 (DE3). Na kultiváciu 

buniek určených na heterologickú expresiu sme použili LB a TB médium, pričom kultivácia 

prebiehala pri 26 °C a 37 °C. Expresiu génov ihfα a ihfβ sme indukovali rôznymi hodnotami 

koncentrácie induktora IPTG v intervale 0,5 – 2 mmol-1 pri optickej hustote buniek OD600= 

0,5 – 0,6. Expresnú fázu sme sledovali po dobu 3 hodín. Výsledok expresie génov sme 

analyzovali v 16 % SDS-PAGE, kde sme zaznamenali rôzne vysokú produkciu proteínov. 

Najvyššiu úroveň produkcie sme dosiahli pri výslednej koncentrácii IPTG 1 mmol.l-1, po 2-3 

hodinách jeho pôsobenia, pričom výber kultivačného média a rozdiel teplôt pri, ktorých 

prebiehala kultivácia produkčného kmeňa neovplyvnil výťažky proteínových produktov. 

Obidve podjednotky IHF proteínu sme produkovali vo fúzii s His-Tag kotvou. 

 

 

 
Obr. 2 SDS-PAGE profil proteínov buniek E. coli BL21 (DE3) po indukcii expresie génov. a) ihfα a b) ihfβ s 

BIOLÓGIA

98



IPTG vo výslednej koncentrácií 1 mmol.l-1. 1. dráha – bez indukcie, 2. – 4. dráha po 1. – 3. hod. indukcie. 
 

 Nadprodukované His-Tag fúzované podjednotky IHFα a IHFβ sme purifikovali 

afinitnou chromatografiou na niklovej matrici, kde sme proteíny eluovali lineárnym 

gradientom 30 – 500 mmol.l-1 imidazolu. Výsledok purifikácie proteínov sme sledovali 

v 16 % SDS-PAGE (Obr. 3). Pozitívne frakcie sme dialyzovali, aby sme odstránili imidazol a 

purifikované proteíny sme využili na väzbovú analýzu s počiatkom replikácie chromozómu A. 

pasteurianus LMG 1513. 

 

 
 

Obr. 3 SDS-PAGE profil purifikácie proteínov a) IHFα b) IHFβ. 1. dráha – frakcia po nanesení, 2. dráha – 
frakcia po premytí, 3. – 5. dráha – frakcie po elúcii 50, 100 a 250 mmol.l-1 imidazolom 

 

 Schopnosť obidvoch podjednotiek IHF proteínu viazať sa na 200 bp dlhý fragment 

DNA predstavujúci počiatok replikácie A. pasteurianus LMG 1513 sme analyzovali 

nerádioaktívnou EMSA metódou a následnou elektroforézou v 4% PAGE za nedenaturačných 

podmienok, kde sme so zvyšujúcou sa koncentráciou proteínov sledovali zníženú 

elektroforetickú mobility DNA (Obr.4). 

 

 
 

Obr. 4 Väzbová analýza jednotlivých podjednotiek IHF proteínu  a) IHFα a b) IHFβ s počiatkom replikácie 
baktérie A. pasteurianus LMG 1513. 1. dráha – kontrola bez proteínu, 2. – 3. dráha – DNA fragment počiatku 

replikácie v prítomnosti 1 µg a 5 µg proteínu  
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Záver 

 V predloženej práci sme bioinformatickými metódami analyzovali základné 

charakteristiky IHF proteínu a génov ihfα a ihfβ, ktoré kódujú dve podjednotky tohto proteínu. 

Pripravili sme vhodný expresný systém pre úspešnú produkciu jednotlivých podjednotiek IHF 

proteínu a optimalizovali podmienky purifikácie cieľových produktov, ktoré sme využili na 

štúdium DNA-proteínových interakcií. Nerádioaktívnou metódou EMSA sme overili 

schopnosť podjednotiek IHFα a IHFβ viazať sa na počiatok replikácie chromozómu baktérie 

A. pasteurianus LMG 1513. 
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Abstrakt 

Superparamagnetic magnetite nanoparticles (MNPs) are one of the most promising types of 
nanoparticles for diagnostic and therapeutic purposes; they are easily manufactured and their cytotoxicity is 
relatively low. Although the benefit of MNPs is obvious, the impact of MNPs on basic cellular processes such as 
the cell cycle, cell signaling, apoptosis, oxidative stress and inflammation has not been sufficiently explored. In 
this study, we investigated the effect of the spherical magnetic iron oxide (Fe3O4) nanoparticles with a 7.6 nm 
magnetite core and different hydrophilic shells on cell signaling in human alveolar epithelial carcinoma cell line 
A549. The MNPs particles considered in this study were coated with i) sodium oleate (SO-MNPs), ii) SO + 
polyethylene glycol (SO-PEG-MNPs) and iii) SO + PEG + poly[lactide-co-glycolic acid]  (SO-PEG-PLGA-
MNPs). We investigated the impact of surface-modified MNPs on MAPK pathways (ERK1/2, SAPK) and p53 
which play important role in growth, proliferation, differentiation and cell death. The polymer-coted MNPs but 
not the SO-MNPs increased significantly the phosphorylation of ERK1/2, SAPK and p53 at Ser-15 in A549 cells. 
Our results indicated that the surface coating might determine the nano:bio interactions at least in vitro. 

 
Kľúčové slová: magnetite nanoparticles; A549 cells; ERK1/2; SAPK; p53 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nanotechnológia poskytuje flexibilný priestor pre vývoj efektívnych terapeutických 

a diagnostických nanomateriálov. Medzi perspektívne nanomateriály z hľadiska klinického 

využitia patria superparamgnetické nanočastice oxidu železa (SPIONs) ako je magnetit alebo 

maghemit [1,2]. Nanočastice magnetitu (MNPs) sa už komerčne používajú ako kontrastné 

činidlá v magnetickej rezonancii (Resovist®, Endorem® a i.). Intenzívny výskum je zameraný 

na ich využitie ako mediátory tepla pri hypertermálnej terapii alebo  nanonosiče liečiv 

v cielenej terapii [2,3]. Unikátne superparamagnetické vlastnosti umožňujú uchytenie 

a cielené dopravenie liečiva na žiadané miesto (napr. nádor) prostredníctvom vonkajšieho 

magnetického poľa [4].  

So zmenšujúcou sa veľkosťou sa zvyšuje počet atómov na povrchu častice, ktorá sa 

tak stáva reaktívnejšia [5,6], čo spôsobuje, že sa častice v koloidných roztokoch rýchlo 

zhlukujú za vzniku agregátov a aglomerátov [7]. V krvnom obehu sú nanočastice 

opsonizované plazmatickými proteínmi, ktoré vytvárajú na povrchu nanočastíc tzv. proteínovú 

koronu a sú tak ľahko rozpoznávané a odstraňované bunkami RES, napr. makrofágmi [8,9]. 

Na zvýšenie stability koloidných roztokov, biokompatibility, predlžovania cirkulácie 
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v periférnej krvi a zníženie toxických a imunitných reakcií sa povrch nanočastíc modifikuje 

rôznymi organickými alebo anorganickými látkami [10,11]. Obaľovanie (coating) častíc 

zároveň umožňuje väzbu špecifických ligandov, protilátok, liečiv a pod. (tzv. 

funkcionalizácia), ktoré zlepšuje terapeutický efekt [12].  

Cieľom našej práce bolo štúdium vplyvu MNPs s rôznou povrchovou úpravou na 

aktiváciu MAP kinázových signálnych dráh (ERK1/2 a SAPK/JNK) a na tumor supresorový 

proteín p53, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii bunkového cyklu, bunkovej 

proliferácii, apoptózy, odpovedi bunky na stres a v prípade p53 aj indukcii opravy DNA 

poškodenia. Väčšina dostupných informácií o MNPs sa zameriava hlavne na ich cytotoxické 

vlastnosti a schopnosť indukovať oxidačný stres. Vplyv MNPs na základné bunkové procesy 

ako je proliferácia, bunková signalizácia, bunkový cyklus a bunková smrť je pomerne málo 

študovaný. 

 

Materiál a metódy 

Nanočastice magnetitu  

Nanočastice magnetitu, ktoré sme používali počas štúdie, boli vyrobené a 

charakterizované rôznymi fyzikálno-chemickými metódami na Ústave experimentálnej fyziky 

SAV v Košiciach. MNPs použité v experimentoch boli obalené: 1) oleátom sodným (SO-

MNPs); 2) SO a polyetylén glykolom (SO-PEG-MNPs) a 3) SO, PEG a kyselinou 

poly(mliečno-ko-glykolovou) (SO-PEG-PLGA-MNPs). 

Bunky 

Alveolárna adenokarcinómová bunková línia A549 bola kultivovaná v DMEM médiu s 

10% fetálnym teľacím sérom (FBS) a antibiotikami (penicilín 200 U/ml, streptomycín 

100µg/ml) vo zvlhčenej atmosfére 5% CO₂ a pri teplote 37°C. Bunky boli počas 

ovplyvňovania MNPs kultivované v DMEM médiu s 2% FBS. 

Ovplyvňovanie buniek 

A549 bunky sme ovplyvňovali rôznymi koncentráciami SO-MNPs, SO-PEG-MNPs a 

SO-PEG-PLGA-MNPs rôzne časové intervaly (30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h and 24 h) a následne 

premyli 2x v PBS. 

Western Blot 

Hladiny ERK1/2, SAPK a p53 proteín (celkový p53 proteín a p53 fosforylovaný na 

Ser-15), sme stanovili v bunkových lyzátoch. Bunky sme lyzovali v lyzujúcom RIPA pufri (50 

mM TrisHCl ph 7.4, 1% Triton X, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA a inhibitory proteáz a 
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fosfatáz). Koncentráciu proteínov v lyzátoch sme stanovili Bradfordovou metódou použitím 

Bio Photometer (Eppendorf, KRD Ltd., Slovensko). Izolované proteíny sme separovali v 

SDS-PAGE, preniesli na PVDF membránu a imunodetegovali použitím vhodných primárnych 

a sekundárnych protilátok (Cell Signaling Technology, BioTech Ltd., Slovensko). Proteíny 

sme vizualizovali pomocou ECL chemických reagencií (0.1 M Tris-HCl pH 8.8, 250 mM 

luminol, 45 mM kyselina p-kumarová, 30% H2O2). Na kontrolu nanesenia proteínov sme 

použili ERK1/2 a SAPK natívne protilátky. Intenzitu bandov sme meranli denzitometrickou 

analýzou použitím programu ImageJ 1.44p. Množstvo expresie fosforylovanej ERK1/2 a 

SAPK, celkovej p53 a fosforylovanej p53 sme stanovili semikvantitatívne ako pomer intenzít 

bandov indukovanej hladiny ku kontrolnej. Ako pozitívne kontroly sme použili: epidermálny 

rastový factor (EGF) (50-150 ng/ml; 5-15 min), UVC (40-100 J/m2; postkultivácia 15 min) a 

proteínový lyzát z C33 bunkovej línie, ktorá má vysokú hladinu expresie celkovej a 

fosforylovanej p53. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv MNPs na aktivitu ERK1/2 

Zistili sme rozdiely v hladinách fosforylácie ERK1/2 v bunkách A549 v závislosti od 

použitých MNPs (Obr. 1). Hladina fosforylácie ERK1/2 vplyvom SO-PEG-MNPs sa 

signifikantne zvýšila už v 30-tej min ovplyvňovania buniek. V neskorších časových 

intervaloch bola aktivita pERK1/2 porovnateľná s hladinou v kontrolných bunkách. Na 

rozdiel od vplyvu SO-PEG-MNPs, SO-MNPs spôsobili výrazné zníženie ERK1/2 aktivity v 

bunkách počas celej doby ovplyvňovania buniek. SO-PEG-PLGA-MNPs spôsobili mierne 

zvýšenie fosforylácie ERK1/2 v porovnaní s kontrolou. V 24 h bola hladina pERK1/2 

porovnateľná s kontrolou.  
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Obr. 1 Aktivácia ERK1/2 v A549 bunkách ovplyvnených MNPs s rôznou povrchovou modifikáciou v rôznych 
časových intervaloch. RI (relatívna intenzita bandov), je pomer indukovanej intenzity bandu ku kontrolnej. NTC- 

negatívna kontrola, PC- pozitívna kontrola. 
 

Vplyv MNPs na aktivitu SAPK/JNK 

SO-PEG-MNPs preukázali výrazný vplyv aj na aktiváciu SAPK/JNK (Obr. 2). 

Aktivácia SAPK/JNK vplyvom SO-PEG-MNPs mala sinusoidný charakter. Fosforylácia 

SAPK/JNK postupne stúpala (max. hodnota pri 2 h) a potom klesala (min. hodnota pri 24 h, 

porovnateľná s kontrolou).  SO-MNPs mali len mierny vplyv na zvýšenie aktivity SAPK/JNK 

predovšetkým v 30-tej min vplyvu, počas ďalších vplyvov hladina fosforylácie klesala na 

úroveň kontroly (4 h, 6 h a 24 h). SOP-PEG-PLGA-MNPs mali minimálny efekt na aktivitu 

SAPK/JNK. V porovnaní s kontrolou sa len mierne zvýšila aktivita SAPK/JNK pri 2 h a 24 h 

vplyve. 
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Obr. 2 Aktivácia SAPK/JNK v A549 bunkách ovplyvnených MNPs s rôznou povrchovou modifikáciou rôznymi 
časovými intervalmi 
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Vplyv MNPs na celkovú hladinu p53  

Pri vplyve SO-PEG-MNPs (Obr. 3) sme zistili mierne zvýšenie celkovej hladiny p53, 

ktoré mierne rástlo len po 4 h vplyv a potom kleslo až na hladinu kontroly. Pri SO-MNPs sme 

nezaznamenali vplyv na expresiu celkovej p53. SO-PEG-PLGA-MNPs mali najväčší vplyv na 

zvýšenej expresie p53. Priebeh expresie p53 mal sinusoidný charakter (max. pri 1h vplyve). 
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Obr. 3 Vplyv MNPs s rôznou povrchovou modifikáciou na zvýšenú expresiu p53. 
 

Vplyv MNPs na fosforyláciu p53 na seríne 15 

Vplyv SO-PEG-MNPs preukázali efekt na aktiváciu p53 počas celej doby 

ovplyvňovania buniek (Obr. 4). SO-PEG-MNPs  mali najväčší vplyv na fosforyláciu p53 a 

priebeh mal sínusoidný charakter. Najvyššiu hladinu fosforylácie p53 Ser-15 sme pozorovali v 

4 h ovplyvňovania buniek a aj pri 24 h vplyve sme detegovali zvýšenú fosforyláciu p53 

v porovnaní s kontrolou. Ako aj pri ERK1/2, SO-MNPs ani teraz nemali vplyv na fosforyláciu 

p53. Priebeh aktivácie p53 v Ser-15 počas vplyvu SO-PEG-PLGA-MNPs mal taktiež 

sínusoidný charakter. Max. hladina fosforylácie p53 bola počas 2 h vplyv. Zvýšenú hladinu 

fosforylácie sme pozorovali aj pri 24 h vplyve nanočastíc.  
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Obr. 4 Aktivácia p53 v A549 bunkách ovplyvnených MNPs s rôznou povrchovou modifikáciou rôznymi 

časovými intervalmi. 
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Záver 

V našich experimentoch sme zistili, že MNPs s rôznou povrchovou úpravou mali 

rôzny vplyv na aktivitu ERK1/2, SAPK/JNK a p53 Ser-15. Najvýraznejšie zmeny v aktivácii 

sledovaných signálnych dráh sme zistili v prípade MNPs s polymérnymi obalmi (PEG, 

PLGA), ktoré sa bežne využívajú v klinike. Naše výsledky naznačujú, že interakcie MNPs 

s rôznou povrchovou úpravou s bunkami by mohli ovplyvniť bunkovú proliferáciu a reguláciu 

bunkového cyklu. 
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Abstrakt 

The aim of this study was to detect and highlight possibility of transfer dirofilariosis in dog shelters, 
high risk of its expansion to Slovakia and another countries by dog adoption. We suggest methods to decrease 
infection in shelters, to avoid adoption of infected dogs without awareness of owners.  
 

Kľúčové slová: dirofilarióza; Dirofilaria spp.; vektorom prenášané ochorenie; mäsožravce 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dirofilarióza patrí medzi vektorom prenášané zoonózy. Jej pôvodcom je filariálne 

nematódy rodu Dirofilaria. V Európe sa vyskytujú najmä druhy D. repens Railliet & Henry 

1911, ktorá je pôvodcom podkožnej dirofilariózy a D. immitis (Leidy 1856) Railliet & Henry 

1911, ktorá spôsobuje závažné srdcové a pľúcne ochorenia [1]. 

Na Slovensku bola dirofilarióza po prvý krát detekovaná v roku 2005 v Malackách [2]. 

V rokoch 2007 – 2008 prebehol na našom území rozsiahly epidemiologický výskum (pri 

ktorom boli vyšetrené aj všetky policajné a vojenské psy), ktorý preukázal prevalenciu 

infekcie na celom území Slovenka 19,9 % [3]. 

Rovnako ako prvá psia dirofilarióza, aj prvý prípad infekcie človeka bol opísaný z  

Malaciek u 60-ročného muža [4], u ktorého bola zaznamenaná podkožná forma. Dodnes sú 

známe celkovo 4 prípady ľudskej dirofilariózy z územia Slovenska [5, 6, 7]. 

Cieľom tejto práce je poukázať na problematiku infekcie a riziko šírenia dirofilariózy, 

ktoré pre psov i človeka vyplýva z útulkov umiestnených v urbánnych celkoch. 

 

Materiál a metódy 

V roku 2013 sme vyšetrili 83 krvných vzoriek odobratých z rôznych psov v útulkoch 

v Bratislave (66 vzoriek), Lučenci (12 vzoriek) a v karanténnej stanici vo Fiľakove (5 

vzoriek). 

Na vyšetrenie bolo odobratých 2,5 ml periférnej krvi do skúmavky s K3EDTA alebo 

s citrátom. Na preukázanie mikrofilárií v krvi sme použili Knottov modifikovaný test. K 1 ml 

krvi sme pridali 9 ml 4 % formaldehydu. Zmes sme následne zcentrifugovali pri 2000 rpm po 
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dobu 5 minút. Supernatant sme prudko zliali. K sedimentu bola pridaná malá kvapka 1 % 

methylénovej modrej. Takto zafarbený sediment sme pozorovali pod svetelným mikroskopom 

[8]. 

Druhy dirofilárií boli určené morfologicky podľa zakončenia kaudálnej časti tela 

mikrofilárií. 

 

Výsledky a diskusia 

 Prítomnosť mikrofilárií v krvi sme zistili celkovo u 7 psov, z toho 2 pozitívne nálezy 

boli nájdené v Lučenci a 5 pozitívnych vzoriek bolo detekovaných v bratislavskom útulku. 

V karanténnej stanici vo Fiľakove nebol nájdený žiadny infikovaný pes. 

 Pozitívne psy v Lučenci sa nachádzali počas svojho pobytu v útulku vo vonkajších 

kotercoch spoločne s viacerými psami. Dirofilarióza bola potvrdená u dvoch psov, u 8-ročnej 

sučky plemena stredoázijský ovčiak a u 2-ročného psa neznámeho plemena. Psy boli 

asymptomatické (nemali podkožné noduly ani dermatitídu). 

 V bratislavskom útulku bolo zistených 5 pozitívnych psov. Vzorky krvi boli odoberané 

počas kastrácie. Pozitívne boli 3 sučky a 2 psy vo vekovom rozmedzí 1 – 6,5 roka, neznámeho 

plemena. 

 Výskyt dirofilariózy v útulkoch poukazuje na riziko šírenia tejto závažnej zoonózy v 

rámci Slovenska. Útulky situované v mestách alebo na okraji miest sa môžu stať ohniskom 

zoonózy, čo okrem šírenia psej dirofilariózy znamená nebezpečenstvo infekcie ľudí. Väčšina 

psov sa často nachádza v skupinách vo vonkajších kotercoch. Takto sú vystavené neustálym 

atakom krvcicajúceho hmyzu, ktorý ich môže infikovať. Veľké riziko prináša aj neustála 

migrácia psov do útulku alebo z útulku, pričom sú psy často adoptované aj do zahraničia bez 

vyšetrenia na prítomnosť mikrofilárií a poskytnutia primeranej liečby.  

V roku 2013 boli v Bratislave rozsiahle záplavy následkom čoho bol masívny nárast 

počtu komárov. Preto môžeme predpokladať aj nárast zoonóz prenášaných krvcicajúcim 

hmyzom. 

Kedže finančná situácia útulkov nie je natoľko priaznivá, aby bola všetkým zvieratám 

podaná preventívna liečba, nami navrhované riešenie zahrňuje odber krvi pri príjme zvierat do 

karantény a následné odoslanie vzoriek na vyšetrenie v našom laboratóriu. Eliminujeme tak 

celoplošnú  aplikáciu drahých prípravkov proti mikrofiláriám, čo bude nahradené cielenou 

liečbou infikovaných psov. Taktiež navrhujeme využívanie odpudzovačov alebo lapačov 

hmyzu, ktoré môžu aspoň čiastočne zmenšiť riziko bodnutia hmyzom. 
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Tab. 1 Prevalencia dirofilariózy v útulkoch na Slovensku 
 

Lokalita 
Počet vyšetrených 

vzoriek 
Počet pozitívnych 

vzoriek 
Prevalencia (%) 

Bratislava 66 5   7,58 

Lučenec 12 2 16,67 

Fiľakovo 5 0 0 

 

Záver 

Náš výskum dokazuje prítomnosť dirofilariózy v útulkoch okresov Bratislava 

a Lučenec. Poukazuje na možnosť vzniku ohniska infekcie v útulkoch a následného šírenia 

infekcie do iných častí Slovenska, ale aj do iných krajín (v dôsledku exportu psov z útulku). 

Naša práca prináša reálne návrhy, ktorých realizácia povedie k zníženiu počtu infikovaných 

psov ako aj zamedzeniu šírenia tejto zoonózy. 
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Abstrakt 

Footprints evidence is often found on the majority of crime scenes and can be linked to the culprit. 
Analysis of footprints is used for estimation of stature and body weight of an individual. For the scope of this 
research, a sample of 131 individuals was chosen. Footprints from both feet were collected and evaluated. 
Lengths and widths of 786 footprints were measured and statistically evaluated using SPSS v 19.0 software. The 
positive correlation with body weight was observed in some lengths and widths. The correlation coefficient (r) 
ranges from 0.27 to 0.50. In a female group the highest correlation was shown by breadth at ball of left 
footprint(r=0.44). In a male group the highest positive correlation was shown by pternion-ap.5 length (r=0.50).   
 

Kľúčové slová: plantogram; diagonálny rez; podiatria; telesná hmotnosť.   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Forenzná podiatria je pomerne mladá aplikovaná špecializácia, ktorá využíva znalosti 

klinickej podiatrie za účelom identifikácie osôb [1]. V praxi sa najčastejšie využívajú 

plantogramy, na základe ktorých možno predikovať telesnú výšku, telesnú hmotnosť, veľkosť 

obuvi alebo prítomnosť patologických javov [2-4].  

     Plantogram predstavuje negatívny obraz plantárneho povrchu chodidla v oblastiach, 

ktoré sú zaťažované hmotnosťou počas chôdze [3]. Plantogramy odrážajú vnútornú stavbu 

chodidla a záhyby kože, jazvy alebo pri veľmi kvalitnom odtlačku aj kresbu papilárnych línii. 

Plantogramy sú vo svojich tvarových charakteristikách do istej miery relevantné, pretože 

chodidlo je pružné a pri kontakte s podložkou sa prispôsobuje jej tvaru [5].   

Existuje viacero techník odoberania plantogramov. Medzi najvyužívanejšie patrí 

neatramentová metóda, kedy je plantogram zachytený na papier bez potreby inej kontrastnej 

látky a klasická atramentová metóda, kedy sa využíva atrament, prípadne púder s modrou 

prímesou (1:100) s následnou fixáciou. Medzi modernejšie digitálne metódy patri skenovanie 

stupají podografom [2, 3, 6, 7].        

     Pri hodnotení plantogramu popisujeme a uvádzame jednotlivé rozmery a sledujeme 

morfológiu obrysu. Aj keď niektoré informácie o páchateľovi je možné rekonštruovať zo 

stopy nájdenej na mieste činu, najväčšiu hodnotu pri identifikácii má porovnanie neznámeho 

plantogramu s plantogram od osoby, ktorý bol odobratý za známych podmienok [2]. 
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Pozitívna korelácia medzi veľkosťou chodila a telesnou výškou bola preukázaná 

viacerými štúdiami a podobná korelácia existuje aj s telesnou hmotnosťou [3, 4, 5]. Laterálny 

okraj plantogramu sa líši pri rôznom zaťažení hmotnosťou tela, čo značí, že tlak hmotnosti 

tela neovplyvňuje iba tvar okraju, ale plantogramy sa líšia aj rozmermi [3].  

Príspevok sa zameriava na dĺžkové a šírkové parametre plantogramu a ich vzťah 

s telesnou hmotnosťou u slovenských vysokoškolských študentov. 

 

Materiál a metódy 

Analyzovaný súbor pozostáva zo 131 študentov (64 žien a 67 mužov) UK v Bratislave 

vo veku od 18 do 33 rokov. Probandi boli meraní v rámci antropometrického výskumu 

Katedry antropológie PriF UK. Probandom bola antropometrom zmeraná telesná výška a 

osobnou váhou telesná hmotnosť. Následne boli probandi požiadaní, aby si na chodidlá 

naniesli vazelínu a voľne sa prešli po vopred pripravenom papieri s rozmermi 100 x 500 cm. 

Každý odtlačok bol následne obkreslený ceruzkou z dôvodu vhodného zachovania 

plantogramu. Každému probandovi bola odobratá sekvencia desiatich za sebou radených 

plantogramov, z ktorých bolo vyhodnotených stredných šesť, celkovo 786 plantogramov. 

Na plantogramoch boli merané rozmery podľa Robinsovej (1985, obr. 1) [3]: 

1. šírka plantogramu (mt.m – mt.l) je vzdialenosť spojnice bodov metetarzale mediale 

a metatarzale laterale, 

2. šírka prstov plantogramu bola meraná z najlaterálnejšieho okraja (pl) každého prstu 

k najmediálnejšiemu okraju (pm), 

3. šírka päty plantogramu je vzdialenosť najlaterálnejšieho (ctu.l) a najmediálnejšieho 

bodu (cc.m) pätovej oblasti, 

4. diagonálne rezy plantogramu sú vzdialenosti z bodu pternion (pte) ku vrcholu každého 

prstu (ap1 – ap5). 

    Získané hodnoty boli štatisticky spracované v programe SPSS v 19.0 a MS Office 

Excel 2010. Rozdiely medzi našim súborom a súborom iných populácii boli hodnotené na 

hladine významnosti 0,05.  
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Obr. 1 Skúmané rozmery plantogramu 

 

Výsledky a diskusia 

Základné charakteristiky polohy a variability sledovaných rozmerov sa nachádzajú 

v tabuľke č.1. 

 

Tab. 1 Sledované parametre plantogramu (v cm) a telesná hmotnosť (v kg) u mužov a žien 
 

  ŽENY (N = 64) MUŽI (N = 67) 
 Premenná Min Max Priemer SD Min Max Priemer SD 
TH  45,00  80,00  58,16  8,41  57,00  115,00  78,27  12,89  
ŠO p  6,60  10,30  8,56  0,66  8,20  11,30  9,68  0,79  
ŠO l  7,50  10,90  8,78  0,65  8,30  11,50  9,86  0,77  
ŠP p1  2,10  3,50  2,69  0,31  2,40  4,40  3,14  0,46  
ŠP p2  0,90  2,40  1,47  0,24  1,10  3,00  1,87  0,39  
ŠP p3  1,00  2,10  1,50  0,24  1,00  2,90  1,71  0,34  
ŠP p4  1,10  2,80  1,52  0,33  1,00  2,50  1,70  0,31  
ŠP p5  0,50  2,00  1,30  0,29  0,60  2,40  1,62  0,39  
ŠP l1  2,00  3,50  2,77  0,33  2,20  4,60  3,19  0,41  
ŠP l2  1,00  2,10  1,51  0,26  1,00  2,90  1,84  0,34  
ŠP l3  0,80  1,90  1,50  0,22  1,10  2,30  1,72  0,25  
ŠP l4  1,10  2,20  1,56  0,22  1,20  2,50  1,81  0,28  
ŠP l5  0,70  2,70  1,49  0,37  0,70  2,50  1,64  0,40  
ŠPa p  4,10  6,40  4,92  0,48  4,60  8,00  5,71  0,71  
ŠPa l  3,80  7,10  4,85  0,50  4,60  7,60  5,78  0,67  
DRS p1 20,80  26,80  23,19  1,19  22,90  30,70  25,85  1,59  
DRS l1  21,00  26,80  23,49  1,22  23,50  29,60  26,17  1,42  
DRS p5 17,10  22,00  19,16  1,04  19,00  25,50  21,60  1,46  
DRS l5  16,80  21,70  19,24  1,08  19,30  24,50  21,51  1,24  
N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka,TH – telesná hmotnosť; ŠO – šírka plantogramu 

ŠP – šírka prstu, ŠPa – šírka päty , DRS – diagonálny rez , p – pravá strana, l – ľavá strana, 
1 – 5 – poradie prstov (palec – malíček) 
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Výsledok štatistického testovania odhalil existenciu bilaterálnych rozdielov 

metatarzálnej šírky plantogramu, šírky piateho prstu a dĺžky prvého diagonálneho rezu 

u oboch pohlaví. 

Všetky šírkové rozmery, prvý a piaty diagonálny rez vykazujú štatisticky významné 

intersexuálne rozdiely na pravom a ľavom plantograme.  

Pri porovnaní s priemernými hodnotami iných autorov (tab. 2 a tab. 3) boli zistené 

signifikantné rozdiely medzi diagonálnymi rezmi pravého a ľavého plantogramu u mužov 

v porovnaní s populáciou v Indii, kde vo všetkých rozmeroch sú priemerné hodnoty nižšie 

v porovnaní s našim súborom. V súbore žien boli signifikantné rozdiely zistené iba medzi 

prvým diagonálnym rezom na pravom a ľavom plantograme, kde hodnoty nášho súboru boli 

vyššie [8]. Pri porovnaní s hodnotami v populácii z Austrálie boli nami zistené priemerné 

hodnoty prvých diagonálnych rezov signifikantne vyššie u mužov na pravom i ľavom 

plantograme, u žien iba na ľavom plantograme a neboli zistené signifikantné rozdiely pre 

piaty diagonálny rez u mužov a u žien [9]. 

 

Tab. 2 Priemerné hodnoty uvádzané inými autormi 
 

Kanchan et al. 2012 Hemy et al. 2013 

 N Priemer SD N priemer SD  N priemer SD 

Muži       Muži     
DRS p1 50 24,10 1,30 87 25,34 1,33 ŠO p 87 9,96 0,62 
DRS l1 50 24,30 1,40 87 25,48 1,33 ŠO l 87 9,95 0,63 
DRS p5 50 20,50 1,00 87 21,23 1,20 ŠPa p 87 5,57 0,49 
DRS l5 50 20,50 1,00 87 21,29 1,16 ŠPa l 87 5,59 0,46 

Ženy       Ženy    
DRS p1 50 22,10 0,90 108 22,94 1,17 ŠO p 108 9,00 0,54 

DRS l1 50 22,50 0,90 108 23,01 1,19 ŠO l 108 8,97 0,57 
DRS p5 50 18,80 0,90 108 19,27 0,94 ŠPa p 108 5,11 0,44 
DRS l5 50 18,90 0,90 108 19,30 0,96 ŠPa l 108 5,06 0,46 

N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, DRS – diagonálny rez , p – pravá strana, l – ľavá strana, 
1 – 5 – poradie prstov (palec – malíček) 

 

Pri porovnaní priemerov šírkových rozmerov plantogramov s austrálskou populáciou 

sme zistili rozdiely v šírkových rozmeroch plantogramu a päty pravého plantogramu u mužov 

a oboch, pravého a ľavého plantogramu u žien. Hodnoty nášho súboru boli nižšie v porovnaní 

s populáciou z Austrálie. Priemerné šírkové hodnoty plantogramu a päty ľavej strany u mužov 

nevykazujú signifikantné rozdiely [9]. V porovnaní so štúdiou Robbinsovej [5] neboli zistené 

signifikantné rozdiely v žiadnom šírkovom rozmere plantogramu a prstov u mužov a u žien. 

Na zistenie vzťahu medzi vybranými šírkovými a dĺžkovými rozmermi plantogramu 
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a telesnou hmotnosťou bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Hodnoty korelačných 

koeficientov sú uvedené v tabuľke 4.  

 

Tab. 3 Priemerné hodnoty uvádzané inými autormi 
 

Robbins 1985 
Muži n priemer SD Ženy n priemer SD 

ŠO p 217 9,39 6,54 ŠO p 293 8,44 5,25 

ŠP p1 217 2,58 3,63 ŠP p1 293 2,31 2,95 

ŠP p2 217 1,38 2,39 ŠP p2 293 1,22 2,26 

ŠP p3 217 1,32 2,08 ŠP p3 293 1,23 1,79 

ŠP p4 217 1,37 2,90 ŠP p4 293 1,26 2,08 

ŠP p5 217 1,13 3,40 ŠP p5 293 1,03 2,83 

ŠPa p 217 5,23 52,00 ŠPa p 293 4,72 5,06 

N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, ; ŠO – šírka plantogramu ŠP – šírka prstu, ŠPa – šírka 
päty, p – pravá strana, l – ľavá strana, 1 – 5 – poradie prstov (palec – malíček) 

 

Z uvedených hodnôt môžeme vidieť, že u mužov sa najvyššia korelácia potvrdila 

medzi telesnou hmotnosťou a piatym diagonálnym rezom na pravom a ľavom plantograme. 

U žien je najvyšší korelačný koeficient medzi telesnou hmotnosťou a šírkou plantogramu 

pravého aj ľavého chodila. Na základe vykonanej analýzy možno konštatovať, že pre odhad 

telesnej hmotnosti v danom súbore je najpresnejšie použiť šírku plantogramu, šírku päty a oba 

diagonálne rezy. Štatisticky významná pozitívna koreláciu nebola preukázaná medzi telesnou 

hmotnosťou a šírkou prstov na ľavom a pravom plantograme, s výnimkou šírky druhého prstu 

u mužov i žien a štvrtého prstu u žien. Tieto korelácie sú, v porovnaní s korelačným 

koeficientom šírky plantogramu a päty, nižšie.  

 

Tab.4 Hodnoty korelačných koeficientov parametrov plantogramu a telesnej hmotnosti 
 

 Pravý 
plantogram 

Ženy (N = 64) Muži (N = 67) 
Ľavý 

plantogram  

Ženy (N = 64) Muži (N = 67) 

r     p-hodnota r     p-hodnota r     p-hodnota r     p-hodnota 

ŠO  0,42      0,00 0,41      0,00 ŠO  0,44      0,00 0,42      0,00 

ŠPa  0,33      0,01 0,42      0,00 ŠPa 0,31      0,01 0,48      0,00 

ŠP 1 0,07      0,57 0,29      0,02 ŠP 1 0,42      0,00 0,30      0,01 

ŠP 2 0,28      0,03 0,27      0,04 ŠP 2 0,18      0,18 0,22      0,10 

ŠP 3 0,07      0,58 0,22      0,10 ŠP 3 0,18      0,18 0,13      0,13 

ŠP 4 0,30      0,02 0,22      0,09 ŠP 4 0,23      0,08 0,04      0,76 

ŠP 5 0,20      0,12 0,15      0,29 ŠP 5 0,08      0,59 0,25      0,06 

DRS 1 0,35      0,01 0,40      0,00 DRS 1 0,42      0,00 0,41      0,00 

DRS 5 0,29      0,03 0,50      0,00 DRS 5 0,37      0,00 0,49      0,00 
TH – telesná hmotnosť; ŠO – šírka plantogramu  ŠP – šírka prstu, ŠPa – šírka päty , DRS – diagonálny rez, 

 1 – 5 – poradie prstov (palec - malíček), r – Pearsonov korelačný koeficient  
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Výsledky iných štúdii taktiež uvádzajú existenciu korelácii medzi šírkovými rozmermi 

plantogramov. Krishan (2008) [4] uvádza vysoké korelácie (r > 0,60) v šírkových rozmeroch 

plantogramu, päty a diagonálnych rezoch 1 a 5. Najvyššiu koreláciu zistil medzi telesnou 

hmotnosťou a diagonálnym rezom 1 (pre pravú r = 0,75, pre ľavú r = 0,74) u indických 

mužov, v našom súbore je to korelácia medzi telesnou hmotnosťou a piatym diagonálnym 

rezom pre mužov. 

U žien sú nami zistené korelačné koeficienty medzi telesnou hmotnosťou  

a diagonálnymi rezmi  nižšie v porovnaní so ženami z Austrálie, u ktorých Hemy et al. (2013) 

[9] udávajú korelácie vyššie ako r = 0,68. Medzi telesnou hmotnosťou a šírkou plantogramu 

a šírkou päty sú korelácie u austrálskych žien menšie ako sme zistili v našej štúdii [9]. 

 

Záver  

Na základe dostupnej literatúry sme predpokladali existenciu korelácie medzi telesnou 

hmotnosťou a vybranými rozmermi plantogramu. Z výsledkov štatistického spracovania  

možno potvrdiť existenciu signifikantne pozitívnej korelácie medzi telesnou hmotnosťou a 

šírkou plantogramu, päty, prvým a piatym diagonálnym rezom. Tieto parametre môžu byť 

následne využité pri odhade telesnej hmotnosti jedinca.  
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Abstrakt 

Clozapine is an atypical antipsychotic used in treatment of many psychiatric and neurologic diseases. 
Although there are many studies concerning the antipsychotics, only few of them are aimed to investigate the 
effect of stress on the impact of antipsychotics. The goal of our experimet was to find out whether stress 
exposure of animals may interfere with clozapine effect in selected parameters. Animals were exposed to 
different mild stressors for 14 days. From the 8th day they were daily injected with vehicle or clozapine. Open 
field was used as a stressor and also indicator of anxiety and sucrose preference test to measure the hedonic 
behavior. Clozapine suppressed body weight increase compared with vehicle controls. Animals with clozapine 
had smaller thymi and bigger adrenals than vehicle ones in unstressed group and only smaller thymi in stressed 
group. We did not find significant effect of stress or clozapine on anxiety and reward behavior. Our data indicate 
that mild stress does not affect clozapine impact in selected behavioral and physiological parameters. 
 

Kľúčové slová:  klozapín; stres; anxieta; hmotnosť zvierat; týmus; nadobličky; anhedónia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Klozapín je atypické antipsychotikum používané pri liečbe viacerých psychiatrických 

ochorení. Využíva sa najmä pri liečbe schizofrénie u pacietov neresponzívnych na typické 

neuroleptiká [1], ale aj ďalších ochorení ako sú rôzne iné typy psychóz alebo epilepsia [2]. 

Klozapín prechádza hematoencefalickou bariérou a pôsobí ako antagonista 

monoaminergických receptorov. Najvyššiu afinitu vykazuje k D4, α1, H1 a muskarínovým 

receptorom. Miernu afinitu vykazuje voči  D2, D1, α2 a 5-HT3 receptorom [3]. Účinok 

klozapínu je však sprostredkovaný predovšetkým jeho antagonistickým pôsobením 

na dopaminergické D2 a serotonergické 5-HT2a receptory [4]. Väzba na dopaminergické 

receptory je v porovnaní s väzbou na serotonergické receptory slabšia. Tento profil predurčuje 

mechanizmus účinku klozapínu aj jeho zaradenie k atypickým antipsychotikám [5]. 

Podanie klozapínu má vplyv na rôzne behaviorálne ukazovatele. Jedným z nich je 

ingestívne správanie a anhedónia. Štúdia na potkanoch ukázala, že podanie klozapínu 

spôsobuje iba mierne zvýšenie ingestívneho správania, ale výrazne ovplyvňuje „reward 

evaluation“ (odmeňovacie správanie) – má pro-hedonický účinok [6]. Toto zistenie koreluje 

s vedľajším účinkom klozapínu, ktorým je zvýšenie hmotnosti [7]. 
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Ďalšie štúdie poukazujú na mierny anxiolytický účinok klozapínu [8]. Klozapín 

zvyšuje sociálnu interakciu u hlodavcov [9]. U myší klozapín inhibuje aktívne správanie 

v „elevated plus maze“ (vyvýšenom bludisku v tvare plus), neovplyvňuje však hlavné 

ukazovatele anxiety (% vstupov do otvorených ramien a v nich strávený čas) [10]. Pri 

„conditioned fear – inducted freezing test“ (teste podmieneného strachu) klozapín inhiboval 

osvojenie si „freezing behaviour“ (podmieneného zamrznutia), ale nie jeho expresiu [11]. 

Sledovaniu účinkov antipsychotík je venovaných mnoho štúdií, ale len málo z nich 

skúma, či vystavenie stresu môže ovplyvniť pôsobenie antipsychotík. Van den Buuse (2003) 

[12] zistil, že akútne podaný klozapín v závislosti od dávky potlačuje zvýšenie krvného tlaku 

a tachykardiu vyvolané vložením potkanov do otvoreného poľa. V pokuse bol tiež 

zaznamenaný pokles lokomočnej aktivity zvierat, prejdenej vzdialenosti a rýchlosti pohybu. 

Cieľom našej práce bolo zistiť do akej miery dlhodobé vystavenie stresu ovplyvní 

účinok subchronicky podávaného klozapínu na vybrané fyziologické a behaviorálne 

ukazovatele u potkanov. 

 

Materiál a metódy 

Potkany (32 samcov kmeňa Wistar o hmotnosti 200 – 250 g) boli chované samostatne 

za štandardných podmienok (svetelný režim svetlo:tma 12:12 so začiatkom svetelnej fázy 

o 6.00 hod., teplota 22±2 °C, vlhkosť 55±10 %) s ad libitum prístupom k potrave a vode 

a boli pravidelne vážené. Zvieratá sme rozdelili do 4 skupín; (1) nestresované zvieratá, 

ktorým bolo intraperitoneálne (i.p.) podané vehikulum (0,1% kyselina octová (Slavus, 

Slovensko), 100 µl/100 g); (2) nestresované zvieratá, ktorým bol i.p. podaný klozapín (Sigma-

Aldrich, Nemecko) (10 mg/kg rozpustený vo vehikule); (3) stresované zvieratá, ktorým bolo 

podané vehikulum; (4) stresované zvieratá, ktorým bol podaný klozapín. 

Počas dvoch týždňov boli zvieratá zo skupín 3 a 4 vystavené každý deň rôznym typom 

stresorov: znehybnenie 30 – 90 min., chladová komora – 4°C, 30 min – 60 min, výmena 

klietok cez noc, „crowding“ (2 zvieratá boli dané do jednej klietky), „open field test“ (test 

otvoreného poľa), „forced swim test“ (test núteného plávania). Test otvoreného poľa sme 

zároveň vyhodnotili ako behaviorálny ukazovateľ anxiety. Od 8. dňa od prvého vystavenia 

stresu bolo zvieratám každodenne i.p. podávané vehikulum alebo klozapín počas 

nasledujúcich 7 dní. Na konci experimentu, 90 min. po pôsobení posledného stresora boli 

zvieratá transkardiálne perfundované 4% roztokom paraformaldehydu v 0,1 M fosfátovom 

pufri. Po perfúzií boli odobraté nadobličky, týmus a mozog na ďalšiu analýzu. Hmotnosti 

nadobličiek a týmusu sme vyjadrili vzhľadom k hmotnosti tela. 
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V teste otvoreného poľa sme použili tmavý box s rozmermi 100 x 100 cm, rozdelený 

na vonkajšiu a vnútornú (centrálnu) zónu s rozmermi 80 x 80 cm. Študované zvieratá sme 

umiestnili do stredu vnútornej zóny a po dobu 5 min ich nechali explorovať [13]. Ich 

správanie sme zaznamenali kamerou. Pri vyhodnocovaní testu sme sa zamerali na čas, 

strávený v jednotlivých zónach – tento čas odráža mieru anxiety. Anxióznejšie zvieratá trávia 

v porovnaní s menej anxióznymi viac času vo vonkajšej zóne boxu [14]. 

Ďalší z modelov animálnej depresie predstavuje anhedónia indukovaná dlhodobým 

pôsobením miernych stresorov [15]. Pri testovaní anhedónie mali zvieratá prístup k dvom 

fľašiam; prvá obsahovala vodu a druhá 1% roztok sacharózy. Aby sa zabránilo preferencii 

fľaše na základe jej polohy v klietke, boli ich umiestnenia každých 12 h navzájom vymenené. 

Spotreba jednotlivých tekutín sa merala po 24 h počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Ako 

parameter odrážajúci hedonické správanie sme zvolili percento spotreby sacharózy [16]. 

Výsledky sú prezentované ako priemer ± SEM. Boli vyhodnotené dvojcestnou 

ANOVou (faktory stres a podaná látka) v SigmaPlote. Vplyv bol považovaný za signifikantný 

pri p < 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

V rámci pokusu sme vyhodnotili hmotnostný prírastok zvierat, hmotnosť týmusov, 

nadobličiek, test otvoreného poľa a anhedóniu. 

Dvojcestná ANOVA potvrdila vplyv stresu a podanej látky na hmotnostný prírastok 

pokusných zvierat. Stresované zvieratá pribrali menej ako nestresované. Zvieratá, ktorým 

bolo podané vehikulum pribrali viac v porovnaní s tými, ktorým bol podaný klozapín (Obr. 

1). Hoci je priberanie na váhe všeobecným vedľajším účinkom antipsychotík [17], náš 

experiment tieto domnienky nepotvrdil. Štúdie zamerané na vplyv klozapínu na hmornosť 

však nie sú úplne konzistentné. Niektoré štúdie jeho vplyv na hmotnosť nepotvrdzujú [18]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Vplyv stresu a klozapínu na hmotnostný prírastok zvierat. Stres znížil hmotnostný prírastok u zvierat, 
ktorým bolo podané vehikulum. Klozapín signifikantne znížil hmotnosť zvierat v stresovanej aj nestresovanej 
skupine. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. (* p < 0,001 vs. nestresované vehikulum zvieratá, + p < 
0,001 vs. stresované vehikulum zvieratá, pklozapín  < 0,001) (dvojcestná ANOVA, SigmaPlot, n = 8 zvierat na 

skupinu). 
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U nadobličiek klozapín aj stres zvyšovali ich hmotnosť v porovnaní s nestresovanými 

zvieratami, ktorým bolo podané vehikulum (Obr. 2). 

Zvýšenie hmotnosti nadobličiek účinkom antipsychotík potvrdili už predošlé štúdie 

s chlórpromazínom [19]. Assié a kol. (2008) [20] po podaní klozapínu namerali zvýšenú 

hladinu plazmatického kortikosterónu. Je známe, že zvýšené hladiny ACTH a kortikosterónu 

spôsobujú hypertofiu nadobličiek a atrofiu týmusu, čo potvrdzujú aj naše výsledky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Vplyv stresu a klozapínu na hmotnosť nadobličiek experimentálnych zvierat. Klozapín zvýšil hmotnosť 
nadobličiek u stresovaných aj nestresovaných zvierat. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. (dvojcestná 

ANOVA, SigmaPlot, n = 8 zvierat na skupinu) 
 

Dvojcestná ANOVA preukázala vplyv podanej látky aj na hmotnosť týmusov 

u nestresovaných aj stresovaných zvierat. Klozapín u oboch skupín signifikantne znížil 

hmotnosť týmusov v porovnaní so zvieratami, ktorým bolo podané vehikulum (Obr. 3). 

Naše dáta sú konzistentné s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré preukázali, že podanie 

olanzapínu aj risperidónu znížilo hmotnosť týmusu experimentálnych zvierat [21]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Vplyv stresu a klozapínu na hmotnosť týmusu u experimentálnych zvierat. Klozapín signifikantne znížil 
hmotnosť týmusu u stresovaných aj nestresovaných zvierat. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. (* p < 

0,001 vs. nestresované vehikulum zvieratá, + p < 0,05 vs. stresované vehikulum zvieratá, pklozapín  < 0,001) 
(dvojcestná ANOVA, SigmaPlot, n = 8 zvierat na skupinu). 

 

V teste otvoreného poľa mali zvieratá liečené klozapínom tendenciu tráviť v centrálnej 

zóne menej času. Dvojcestná ANOVA však nenašla signifikantný vplyv klozapínu. Čas 

strávený v centrálnej zóne otvoreného poľa neovplyvnilo ani vystavenie stresu (Obr. 4). 
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Predchádzajúce štúdie skúmajúce anxiózne správanie u hlodavcov nie sú konzistentné. 

Niektoré z nich poukazujú na možný anxiolytický účinok klozapínu [8], zatiaľ čo v iných 

klozapín nevykazoval vplyv na potlačenie úzkostného správania [10]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Vplyv stresu a klozapínu na dĺžku pobytu experimentálnych zvierat v centrálnej zóne boxu 
v behaviorálnom teste otvoreného poľa. Klozapín neovplyvnil dĺžku pobytu zvierat v centrálnej zóne boxu. 

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. (dvojcestná ANOVA, SigmaPlot, n = 8 zvierat na skupinu). 
 

Dvojcestná ANOVA nenašla štatisticky významný vplyv stresu ani klozapínu 

na odmeňovacie správanie zvierat. Zvieratá, ktorým bolo podané vehikulum a boli vystavné 

stresu mali tendenciu piť menej sacharózy a nestresované zvieratá, ktorým bol podaný 

klozapín mali tiež tendenciu piť menej sacharózy (Obr. 5). 

Hoci predchádzajúce štúdie poukazujú na to, že klozapín zvyšuje odmeňovacie 

správanie [6], náš experiment tieto predpoklady nepotvrdil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Vplyv stresu a klozapínu  na anhedóniu u experimentálnych zvierat. Vystavenie stresu ani podanie 
klozapínu nemalo štatisticky významný vplyv na pitie 1% roztoku sacharózy. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer 

± SEM. (dvojcestná ANOVA, SigmaPlot, n = 8 zvierat na skupinu). 
 

Záver 

V našom experimente sme zistili, že subchronické podanie klozapínu signifikantne 

znižuje hmotnostný prírastok zvierat a znižuje hmotnosť týmusu. Dlhodobé vystavenie 

miernemu stresu neinterferovalo s efektom klozapínu ani v jednom zo sledovaných 

fyziologických a behaviorálnych parametrov. 
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Abstract 

 Telomeres and telomere-associated proteins are extensively studied in mammals and conventional yeast 

species, like Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe. However, very little is known about 

telomere-associated proteins of Yarrowia lipolytica, one of the deepest branching species in the phyllum of 

Saccharomycotina, exhibiting many unique characteristics, some of which are shared with higher eukaryotes. In 

this study, we searched for proteins interacting with Tay1p, the only described telomeric protein in this yeast. 

Since Tay1p is not homologous to typical yeast telomeric proteins and its two Myb domains exhibit high degree 

of similarity to Myb domains of mammalian telomeric factors TRF1 and TRF2, identification of its interaction 

partners might be instrumental in understanding of evolutionary changes, accompanying formation of shelterin 

in higher eukaryotes.  

 

Key words: telosome; Y. lipolytica; Tay1; Myb domain 

 

Introduction 

Telomeres are nucleoprotein elements, localized at the ends of linear chromosomes, 

ensuring chromosome stability during replication and protecting its ends from fusions or 

degradation. With every cell division, telomeres are shortened due to an incomplete 

replication of DNA termini, thus being regarded as key players in cellular aging. Typically, 

telomeric DNA consists of an array of short TG-rich repeats (5-25 bp), terminating with a  

3’ single-stranded overhang [1]. The exact length of telomeres varies from tens of nucleotides 

in ciliate Oxytricha to more than 100 000 bp in plants. In contrast to telomere length, the 

sequence of teomeric repeats is evolutionary conserved within most species [2,3]. 

Both, the double-stranded region and the single-stranded overhang are associated with 

proteins. Telomeric proteins might interact directly with the DNA repeats or form protein-

protein interactions. In mammals, DNA-binding proteins together with their interacting 

partners form a large complex, known as shelterin, which is responsible for protection of 

telomeric DNA and communication with other nuclear proteins [4]. The major components of 

mammalian shelterin are Myb domain containing proteins TRF1 and TRF2 [5]. Complexes 

similar to shelterin were observed also in other model organisms, such as budding yeast 
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Saccharomyces cerevisiae and fission yeast Schizosaccharomyces pombe [6,7]. Lately, 

genome of non-conventional yeast Y. lipolytica was searched for genes, encoding homologues 

of known telomeric proteins. Surprisingly, no candidates were identified when the sequences 

of whole telomeric proteins were used as a query. Only when the search was performed using 

Myb domains of the mammalian telomeric proteins TRF1/TRF2, an open reading frame 

(ORF) was identified, encoding a protein later shown to be telomere-binding factor in  

Y. lipolytica. Based on its putative function at telomeres, the protein was named Tay1 

(telomere associated in Y. lipolytica 1) [8]. 

It is not yet known, whether Tay1p is the only protein localized at the double-stranded 

region of telomeres in Y. lipolytica. However, to complete the concept of its telosome, we aim 

to identify additional telomere-associated proteins. One of the proteins possibly interacting 

with telomeric single-stranded overhang is glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH). It has been proven that this moonlighting protein, involved in several intracellular 

processes, such as glycolysis, vesicular transport and androgen receptor signalling in 

mammals, is able to bind single-stranded telomeric oligonucleotide of Y. lipolytica in vitro. 

However, there is no information about its binding to telomeres in vivo, or its cellular 

localization [9]. As an alternative approach, we initiated a search for proteins, interacting with 

Tay1p in vitro 

 

Material and methods 

 Full-length Tay1p, cloned into vector pEcoli-Nterm-6xHN (Life Technologies) and 

tagged with 6xHN epitope was heterologously expressed in Escherichia coli (BL21 

Star™(DE3) One Shot®, Life Technologies) and purified using Co2+ beads (His Select Cobalt 

Affinity Gel, Sigma-Aldrich).  

Inverse PCR was performed to prepare expression vector encoding a mutant variant of 

Tay1p, composed of DNA binding domains, lacking N-terminal and C-terminal regions and 

tagged with the 6xHN epitope. Mutant protein was expressed and purified as described above.  

DNA-binding ability of both, full-length and mutant type of Tay1p was analysed by 

electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Radioactively labelled double-stranded 

telomeric oligonucleotide was used as a substrate and samples were separated in 5% 

polyacrylamid gel (Mini-PROTEAN Tetra Cell electrophoresis system, BioRad).  

Protein interacting with Tay1p was identified by affinity chromatography. Protein 

extracts of bacterial cells expressing full-length and mutant version of Tay1p and control 

strain, bearing an empty vector, were incubated with Co2+ beads and applied on columns 
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(Poly-Prep Chromatography Columns, BioRad). Proteins associated with Co2+ beads were 

incubated with whole-cell protein extract of Y. lipolytica. Fractions of proteins, isolated before 

and after addition of Y. lipolytica protein extract were thereafter analysed by  

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. 

Results and discussion 

 In this study, our primary aim was to find proteins physically interacting with Tay1p. 

To differentiate between proteins interacting specifically with Tay1 and false positive results 

observed due to non-specific interactions between bacterial and/or yeast proteins and Co2+ 

beads, we performed two controls. First, bacteria were transformed with plasmid not carrying 

the TAY1 gene. Second, we constructed a plasmid carrying a mutant variant of TAY1, 

encoding only Myb domains, that are engaged in DNA binding and thus not expected to 

interact with other proteins. It is possible, that Myb domains of Tay1 participate in some kind 

of protein-protein interactions in Y. lipolytica. However, while the protein is attached to 

telomeres, Myb domains are no longer accessible to other proteins and all such interactions 

are expected to be mediated by the N-terminal and/or C-terminal region.         

The first step was to purify Tay1p and test its DNA-binding activity in vitro (Fig. 1, 

2). After purification, the DNA-binding activity of both, Tay1p and its mutant version was 

confirmed by EMSA. Differences in intensity of the signal obtained from shifted 

oligonucleotides between standard and mutant variant suggest that N-terminal and/or C-

terminal region of Tay1p might also play a role in DNA-protein interaction, or in Tay1p 

oligomerization.] 
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Figure 1: Full-length and mutant version of Tay1p were purified using affinity chromatography on Co2+ beads. 

A: A scheme of full-length Tay1p, size of bars in diagram represents the relative lengths of the corresponding 

protein domains. B: SDS-PAGE analysis of the full-length Tay1p (47 kDa) and the mutant version lacking  

N-terminal and C-terminal regions (20 kDa). 

 

 

 

 

Figure 2: Both, standard and mutant variant of Tay1p bind double-stranded telomeric oligonucleotide in vitro, 

as assayed by EMSA. Full-length protein exhibits stronger binding to telomeric probe than mutant (signal of 

shifted oligonucleotides is marked by the arrow). 
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Figure3: Affinity chromatography revealed a ~ 40 kDa protein present in the whole-cell protein extracts of  

Y. lipolytica that represents a potential interacting partner of Tay1p. The protein (marked by the arrow) was 

observed neither in fractions collected before addition of the Y. lipolytica protein extract (lanes 1, 3, 5) nor in 

fractions without the full-length Tay1p (lanes 3-6). 

 

Standard type of Tay1p was used as a ligand in affinity chromatography purification 

of a potential protein interaction partner present in whole-cell extract of Y. lipolytica. Mutant 

version of Tay1p consisting of only Myb domains was employed for identification of false 

positive results. Separation of proteins bound to the beads in SDS-polyacrylamide gel 

revealed a discrete band, present exclusively in fraction containing the Y. lipolytica protein 

extract loaded on a beads with full-length Tay1p (Fig. 3).  

 

Conclusions 

 In this study, we identified a protein, interacting with Y. lipolytica telomeric factor 

Tay1p in vitro. As this protein (provisionally called p40) was not observed in any of the 

control fractions (Fig. 3; lanes 1, 3-6), our data indicate that p40 might be associated with 

telomeric DNA through binding to Tay1p also in vivo. To confirm the interaction 

experimentally, a further analysis of the candidate protein will be needed. Our planned 

experiments begin with the identification of the protein by mass spectrometry and subsequent 
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verification of the possible interaction by independent experimental approach, such as  

co-immunoprecipitation or yeast two-hybrid system.  
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Abstract 

 Diatom and water chemistry samples were collected during the austral summer of 2007 from lakes, 
streams and bogponds on Ile Amsterdam (TAAF), a small island located in the southern Indian Ocean. A diverse 
diatom flora of 104 taxa was found, dominated by several Pinnularia taxa, Frustulia lebouvieri, Kobayasiella 
subantarctica, Eunotia paludosa, E. muscicola and Planothidium subantarcticum. Canonical Component 
Analysis was used to classify the samples based on their chemical characteristics, revealing that, specific 
conductance, sulphate and pH were the main factors dividing the samples into four different groups. 
 

Key words: Bacillariophyta; ecology; Ile Amsterdam; sub-Antarctic region  

 

Introduction 

Just north of the sub-Antarctic islands in the southern Indian Ocean, two small 

volcanic islands can be found, Ile Amsterdam (77°30’E, 37°50’S) and Ile Saint Paul (77°31’ 

E, 38°41’S) forming a separate district within the Terres Australes et Antarctiques Françaises 

(TAAF). Ile Amsterdam is a young, small volcanic island with a very isolated geographic 

position and is probably one of the remotest places in the world. Ile Amsterdam belongs to the 

so-called sub-Antarctic region, bordered by the Antarctic Convergence in the south and the 

subtropical Convergence in the north.  

The island has the shape of a small cone culminating at 880 m (Mont de la Dives) and 

has a temperate oceanic climate with a mean annual temperature of 14.0°C with minimum and 

maximum temperatures of 11.2°C in the coldest month (August) and 17.4°C in the warmest 

month (February). Relative humidity is high (> 80%) throughout the year, due to the 

frequency of low cloud ceilings. 

The climate on the island shows a clear gradient from cold-temperate at the lower 

altitudes to almost cold sub-Antarctic at the top of the caldera (880 m). Running water is 
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almost absent on the island, restricted to some small rivers on the southern side of the island.  

Most water bodies are located in the ancient caldera [1]. 

These geographic and physical features have resulted in the presence of a very typical 

diatom (Bacillariophyta) flora.  

 

Material and Methods 

Sampling locations were chosen in order to represent a maximum variability of habitat 

types ranging from small streams, lakes, bog ponds and temporary pools from all over the 

island. The samples were collected in PVC bottles and fixed with 3% formalin. Each sample 

is geographically localized using GPS and is accompanied by an elaborate site description.  

The permanent slides for observation were prepared following the method described in 

Van der Werff [2]. Small parts of the samples were cleaned by adding 37 % H2O2 and heated 

to 80°C for 1h after which the reaction was completed by addition of KMnO4. Following 

digestion and centrifugation (3 times 10 minutes at 3500 rpm), the material was diluted with 

distilled water to avoid excessive concentrations of diatom valves that could hinder reliable 

observations. Cleaned diatom valves were mounted in Naphrax®. Light microscope 

observations were conducted using an Olympus BX51 microscope equipped with Nomarski 

optics.  

Identifications of Antarctic species are compared with descriptions in Bourrelly & 

Manguin [3], Le Cohu & Maillard [4] and Van de Vijver et al. [5]. 

 

Results and discussion 

A total of 104 diatom taxa (including species, varieties and forms) belonging to 33 

genera has been found during the analysis of 95 freshwater samples. Using species richness 

estimators, it is possible to evaluate how well the sampling effort reflected the true diatom 

species richness. The expected total number of taxa in all samples is 110 (ICE) or 113 

(Chao2), suggesting that the counting protocol scored between 87 and 89% of the total taxa 

present in the samples overall. 

Species richness per sample ranged from 1 to 27. The distribution of species numbers 

per sample showed that most samples contained between 6 and 10 taxa per sample with an 

average number of taxa per sample of 11 ± 5. The five most abundant species made up 66.2% 

of all the diatoms counted: Frustulia lebouvieri (30.8%), Eunotia paludosa (9.8%), 

Kobayasiella subantarctica (9.7%), Planothidium subantarcticum (8.6%) and Eunotia 
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muscicola (7.3%). On the other side of the abundance scale, 83 taxa (more than 85% of all 

counted taxa) had a total relative abundance of less than 1%. The most species rich genera 

include Pinnularia (20 species), Nitzschia (11 species), Diadesmis (9 species), Luticola (6 

species) and Eunotia (5 species). 

Biogeographically, the Ile Amsterdam freshwater diatom flora is composed of 

cosmopolitan, sub-Antarctic and endemic elements. The biogeographical analysis showed that 

almost 17% of all observed taxa can be considered endemic to Ile Amsterdam with an 

additional 14% showing an exclusive sub-Antarctic distribution. The flora can be considered 

as typical for oceanic islands based on its disharmonic composition with several genera 

lacking and other being overrepresented. Detailed scanning electron microscopy analysis 

observations revealed the presence of several recently described species, mostly within the 

genus Pinnularia such as P. australogibba VAN DE VIJVER, CHATTOVÁ &  METZELTIN or P. 

amsterdamensis CHATTOVÁ , METZELTIN &  VAN DE VIJVER. Additionally, three recently 

described species were found during a survey of lava tube sample W033: Mayamaea 

cavernicola VAN DE VIJVER, Sellaphora barae VAN DE VIJVER and Orthoseira verleyenii VAN 

DE VIJVER. A large number of taxa (12%) could at present only be identified up to the genus 

level, mostly within the genera Amphora, Diadesmis and Luticola.  

 The major patterns of variation within the chemistry data are revealed based on a 

Principal Component Analysis (Fig. 1). Small angles between biplot arrows indicate generally 

high positive correlations. Environmental variables that explain most of the variation, are 

represented by the longest arrows aligned along the axes and hence are more important. PCA 

axis 1 accounts for 64% of the variance (λ1=0.643) in the data set and reflects two, strongly 

negatively correlated main gradients: on one hand altitude and on the other pH and specific 

conductance, the latter being highly linked to Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+ and SO4
2-. Axis 2 

seems less important and accounts for only 17% of the variance (λ2=0.165) and is most likely 

reflecting a nitrogen gradient. Two major groups of samples can be recognized. A first group 

contains all samples collected at Pointe Del Cano and Pointe d’Entrecasteaux showing high 

amounts of the above mentioned ions, whereas the second group is composed of all samples 

taken from the Caldera region in the centre of the island. The latter group can be subdivided 

into two parts. A first subgroup (2.1) contains only samples from the lowest plateau in the 

Caldera, immediately in the vicinity of the Museau de Tanche crater. These samples are 

characterized by elevated nitrogen values (1.0–10.2 mg/l) and are separated from all other 
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samples in the Caldera region forming subgroup 2.2, characterized by low nitrogen values 

(<0.8 mg/l).  

Canonical Component Analysis was used to classify the samples based on their 

chemical characteristics, revealing that, specific conductance, sulphate and pH were the main 

factors dividing the samples into four different groups. The CCA restrained to five selected 

variables explained only 28.7% of the species variance. This is low but typical for noisy data 

sets with many blank values. The first two axes account for 79.6% of the cumulative variance. 

The first two axes (λ1 = 0.709, λ2 = 0.228) were highly significant (p<0.001). CCA axis 1 is 

strongly correlated with specific conductance (inter-set correlation = 0.88) and to a lesser 

extent with pH (0.73) and Cl- (0.68) whereas CCA axis 2 is correlated with Cl- (0.52) and 

negatively with pH (-0.46). The CCA diagram (Fig. 2) shows three main groups of samples. 

 

 

Fig.1 A correlation biplot of samples and environmental variables resulting from the Principal Components 
Analysis of the water chemistry dataset. 
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Fig.2 Canonical Correspondence Analysis (CCA) correlation biplot of samples versus environmental variables 

based on species relative abundance data. 
 

Conclusion 

The freshwater diatom flora on Ile Amsterdam is unique in many aspects. This study 

showed the presence of a rather species poor diatom flora although for some genera such as 

Pinnularia a remarkable high diversity was found. The latter unbalanced diversity is most 

likely the result of the biogeographical isolation and the oceanic nature of the island. The 

combination of the subalkaline volcanism that shaped the island and the acidifying properties 

of Sphagnum most likely resulted in the actual composition of these quite contrasting diatom 

communities that were observed in this study.  
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Abstrakt  

 The racer goby Neogobius gymnotrachelus has a lot of characteristics, which improve its invasive 
potential. In spite of them he becomes invasive thousands of kilometers from its native Ponto-Caspian range. 
There was observed recent invasion in Slovak stretch of the Danube River since 1999. The main study was to 
evaluate invasive potential by the age and growth examination. Age from 0+ to 4+ (age groups I ─ IV), 
determined by scales was recorded in both sexes. Annulus was formed in April. Initial body length of scales 
creating was 12.17 mm LC. Positive allometric growth was observed in both sexes, which indicates somatic 
growth, typical for native populations. In comparison with another Slovak species of the genus Neogobius, the 
racer goby has the smallest length and similar lifespan to another ones.  

 

Kľúčové slová: býčko nahotemenný; invázny potenciál; slovenský úsek rieky Dunaj; vek a rast. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biologické invázie prebiehali od najstarších geologických období až dodnes a nie sú 

žiadnym neobvyklým javom v prírode. V posledných pár dekádach rokov sa však vplyvom 

človeka stávajú čoraz častejšie a neustále naberajú na intenzite. Vedú ku globálnej 

homogenizácií druhov, spôsobujú obrovské ekologické a ekonomické problémy a často krát 

sú zodpovedné až za vyhynutie pôvodných druhov [1]. Niektoré druhy rýb, tak isto ako celé 

spektrum ďalších organizmov sa môžu za pomoci človeka správať v nepôvodnom prostredí 

invázne [2]. Ukážkový príklad invázneho druhu ryby je býčko nahotemenný (Kessler, 1857), 

ktorý kolonizoval už viaceré európske povodia riek (Dunaj [3], Rýn [4], Dneper [5], Visla [6]) 

a bude s najväčšou pravdepodobnosťou kolonizovať aj Severnú Ameriku (Veľké jazerá).  

V introdukcii mu pravdepodobne, ako i vo väčšine európskych prípadoch napomôže balastná 

voda lodí plaviacich sa do týchto oblasti [7].  

Býčko nahotemenný sa na Slovensku vyskytuje od roku 1999 [8], má mimoriadny 

invázny potenciál a disponuje obrovským množstvom vlastností typických pre úspešný 

invázny druh [9, 10, 6, 11]. Spôsob, ktorým možno určiť invázny potenciál býčka 

v slovenskom úseku Dunaja je vyhodnotiť vek a rast jeho nedávno založenej populácie [12]. 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať vek a rast býčka nahotemenného v nepôvodnej 

oblasti a to v slovenskom úseku Dunaja.  
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Materiál a metódy 

Vzorky boli odoberané v období 6 rokov na 5 lokalitách (Karloveské rameno, 

Čuňovská zdrž, Veľkolélske rameno, ústie Ipľa, ústie Hrona) pomocou udice a elektrického 

agregátu typu Hans Grasll a následne nato boli fixované v 4% roztoku formaldehydu. Celková 

dĺžka tela (LT, longitudo totalis) a dĺžka tela (LC, longitudo corporis) bola zmeraná 

posuvným meradlom s presnosťou na 1 mm. Celková hmotnosť (Wt) bola odvážená 

elektrickou váhou KERN ABJ s presnosťou na 0,001 g. Pohlavie bolo určené podľa tvaru 

urogenitálnej papily. Šupiny v počte 4 až 7 boli odoberané z pravej strany tela býčka  

a to z hornej polovice tela z 8. radu, napočítaného od začiatku bázy 2. dorzálnej plutvy šikmo 

smerom ku hlave [13]. Šupiny boli zbavené zvyškov pokožky, slizu a vypreparované medzi 

dve podložné sklíčka, ktoré boli zlepené lepiacou páskou. Zo súboru šupín bola vybratá jediná 

šupina z ktorej bola prostredníctvom sústavy stereomikroskop Leica MZ 95 a digitálna 

kamera Leica EC3 vyhotovená fotografia. Na každej fotografií bola prostredníctvom softvéru 

AxioVs40LE V 4.5.0.0 zmeraná vzdialenosť od stredu focusu po najvzdialenejší výbežok 

šupiny zvislo nahor, prípadne mierne do strany (orálny polomer šupiny) a vzdialenosť  

od focusu po jednotlivé annuly (polomery jednotlivých annulov). Vek bol určovaný podľa 

počtu annulov a jedince boli následne zaradené do prislúchajúcich vekových skupín.  

Na jednej šupine bol spočítaný počet skleritov (štruktúry prírastku) a počet ktenii (tŕňovité 

štruktúry na kaudálnej časti ktenoidnej šupiny). 

Závislosť medzi LC a R bola vyjadrená lineárnou závislosťou v programe Microsoft 

Excel 2010. Vzťah medzi celkovou dĺžkou tela a celkovou hmotnosťou bol vyhodnotený 

v programe Štatistika. Tento vzťah bol vyjadrený rovnicou Wt = aLTb , kde a je priesečník, 

a b je koeficient rastu. Ak je koeficient rastu b = 3,  rast je izometrický, alebo b > 3 a b < 3, 

pozitívne respektíve negatívne alometrický rast (Froese, 1990). Porovnanie medzi dĺžko-

hmotnostnými vzťahmi oboch pohlaví bolo vyjadrené rovnicou Wt = aLT(b1+b2*c), kde b1 je 

koeficient rastu pre samice, b2 je rozdiel medzi koeficientmi rastu oboch pohlaví, c je 

kategorická premenná.  
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Výsledky a diskusia 

 Celková dĺžka tela (LT) 141 jedincov sa pohybovala od 32 do 113 mm (priemer 68 

mm) a dĺžka tela (LC) bola v rozmedzí od 25 do 91 mm (priemer 54 mm). Dĺžka 84 samcov 

sa pohybovala od 46 do 113 mm, priemer 75 mm LT (38 až 91 mm, priemer 59 mm LC). 

Dĺžka tela 47 samíc bola v rozmedzí od 41 do 99 mm, priemer 61 mm LT (34 až 80 mm, 

priemer 49 mm LC). Dĺžka tela 10 juvenilných jedincov bola od 32 do 48 mm, priemer 42 

mm LT (25 až 40 mm, priemer 34 mm LC). 

Orálny polomer šupiny sa pohyboval v rozmedzí od 0,31 do 1,27 mm (priemer 0,70 

mm). Závislosť medzi dĺžkou tela a orálnym polomerom šupiny bola vyjadrená rovnicou LC 

= 59,75R+12,17; r2 = 0,74. Z uvedeného vyplýva, že dĺžka tela, pri ktorej sa u býčka 

nahotemennom zakladajú šupiny v mieste odberu, je 12,17 mm (Obr. 1). Aj keď je býčko 

nahotemenný najmenší zo slovenských býčkov rodu Neogobius, tak dĺžka pri ktorej tento 

druh zakladá šupiny je prekvapujúco najväčšia. Bolo pozorované, že annulus sa u býčka 

nahotemenného zakladá v mesiaci apríl. 

 

 

 
Obr. 1 Závislosť medzi dĺžkou tela (LC) a orálnym polomerom šupiny (R) u býčka nahotemenného Neogobius 

gymnotrachelus zo slovenského úseku Dunaja. 
 

Jedince býčka nahotemenného boli klasifikované do 4 vekových skupín (I ─ IV, Obr. 

2), pričom najpočetnejšie boli jedince vo vekovej skupine I. Najintenzívnejšie rástli jedince 

vekovej skupiny I a s pribúdajúcim vekom sa prírastky zmenšovali. Najstarší vek 4+ bol 

zistený u oboch pohlaví. 
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Obr. 2 Graf vekovej distribúcie býčka nahotemenného Neogobius gymnotrachelus zo slovenského úseku 

Dunaja, pre všetky jedince (vľavo), pre samice, F; samce, M; juvenily, J (vpravo). 
 

Celkovo sa počet skleritov pohyboval od 10 do 72 (44 ─ 83 mm LC) a počet ktenii  

od 5 do 20 (38 ─ 20 mm LC, Obr. 3).  

 

 

 
Obr. 3 Počet skleritov a počet ktenii (ks), prítomných len po jednotlivé annuly v závislosti od dĺžky tela (LC) 

 u býčka nahotemenného Neogobius gymnotrachelus zo slovenského úseku Dunaja. 
 

 Celková hmotnosť (Wt) všetkých jedincov bola od 0,26 do 15,41 g (32 ─ 113 mm LT), 

priemerne 3,54 g. Vzťah medzi Wt a LT  bol pozitívne alometrický [Wt = (0,206*10-5)LT3,349; 

r2 = 0,98]. Keďže 95 % interval spoľahlivosti pre b (3,266; 3,433) neobsahoval hodnotu 3, 

hypotéza o izometrickom raste bola zamietnutá. Celková hmotnosť samcov bola od 0,89  

do 15,41 g (46 ─ 113 mm LT), priemerne 4,49 g. Vzťah medzi Wt a LT bol pozitívne 

alometrický [Wt = (0,159*10-5)LT3,406; r2 = 0,98]. Nakoľko 95 % interval spoľahlivosti pre  

b (3,288; 3,524) neobsahoval hodnotu 3, hypotéza o izometrickom raste bola zamietnutá. 
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Celková hmotnosť samíc bola od 0,53 do 10,40 g (41 ─ 99 mm LT), priemerne 2,47 g. Vzťah 

medzi Wt a LT bol pozitívne alometrický [Wt = (0,313*10-5)LT3,262; r2 = 0,98]. Nakoľko 95 % 

interval spoľahlivosti pre b (3,144; 3,379) neobsahoval hodnotu 3, hypotéza o izometrickom 

raste bola zamietnutá. Pri porovnaní medzi dĺžko-hmotnostnými vzťahmi oboch pohlaví 95 % 

interval spoľahlivosti pre parameter b2 (-0,017; 0,001) obsahoval hodnotu 0. Nulová hypotéza 

o rovnakom parametri b tak nebola zamietnutá 

 

 
 

Obr. 4 Graf závislosti celkovej dĺžky tela (LT) od váhy (Wt) býčka nahotemenného Neogobius gymnotrachelus 
zo slovenského úseku Dunaja pre všetky jedince (vľavo) pre samice a samce (vpravo). 

 

Záver 

 Z hľadiska integrity ekosystému sú riečne biotopy oveľa viac citlivejšie ako 

suchozemské, a preto je potrebné klásť veľký dôraz na ich ochranu. Býčko nahotemenný je 

ryba s mimoriadnym inváznym potenciálom schopná na niektorých miestach využiť takmer 

všetky rekvizity prostredia. Preto sú jednotlivé súčasné opatrenia, predikcie do budúcnosti a 

ďalšie štúdie tohto druhu nevyhnutné. Jedna z možností ako vyhodnotiť invázny potenciál 

býčka je zameranie sa práve na štúdium veku a rastu. 
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Abstrakt 

Plasmids are extrachomosomal genetic elements, that have great importance in molecular biology and 
biotechnology. Therefore, it is important that we fully understand their mechanism of replication in organism for 
further use in both fields. We characterised the replication protein Rep20 which plays an essential role in pAG20 
plasmid replication. Rep proteins recognize specific sequences at the origin of replication, and generate a 
nucleoprotein initiation complex in which essential macromolecular interactions take place (Rep-DNA, Rep-Rep, 
and Rep with other initiation proteins of the host). In addition, many Rep proteins can generate complexes that 
negatively regulate their synthesis and the frequency of initiation. We were focusing, specifically, on the eight 
leucines on the C-terminal end of the protein, which may play an important role in protein dimerization, We 
clonned gene of the Rep20 protein into vectors from BACTH two hybrid system and visually observed the 
protein-protein interaction.  
 

Kľúčové slová: Rep20; proteín-proteín interakcie; BACTH. 

 

Úvod a formulácia cieľa  

 Štúdium replikácie bakteriálneho chromozómu a extrachromozomálnych 

plazmidových molekúl prebieha už niekoľko desaťročí, pričom sa stále objavujú nové 

skutočnosti obohacujúce naše poznatky o tomto procese a ďalších procesoch s ním 

asociovanými. Táto práca je zameraná na štúdium replikácie plazmidu pAG20, ktorý bol 

izolovaný z buniek octových baktérií Acetobacter aceti CCM 3620. 

 Pre iniciáciu replikácie bakteriálnych plazmidov sú nevyhnutné iniciačné replikačné 

proteíny, ktoré sú väčšinou kódované samotným plazmidom. Tieto replikačné proteíny sa 

viažu v oblasti počiatku replikácie, kde dochádza k formovaniu iniciačného nukleo-

proteínového komplexu, v ktorom sa uskutočňujú esenciálne makromolekulárne interakcie 

typu DNA-proteín a proteín-proteín [1]. Tieto iniciačné proteíny vo svojej štruktúre spravidla 

zahŕňajú oblasť v podobe prerušovaného α-helixu (HTH motívu), ktorú využívajú na 

interakciu s molekulou DNA [2;3] a oblasť, ktorá zväčša obsahuje väčšie množstvo leucínov 

schopných vzájomnej interakcie, čo vytvára motív leucínového zipsu umožňujúceho 

dimerizáciu proteínov a vzájomnú interakciu proteínov v priebehu samotného replikačného 

procesu [4;5]. 

 Plazmid pAG20 kóduje Rep20 proteín, ktorý bol charakterizovaný ako iniciátor 

replikácie. EMSA (Electromobility shift assay) metódou a nerádioaktívnou fragmentovou 

BIOLÓGIA

140



analýzou sa preukázalo, že tento replikačný proteín interaguje s 9 nt dlhými repetíciami 

situovanými v regulačnej oblasti plazmidu a cielenou mutagenézou sa dokázalo, že tieto 

repetitívne sekvencie sú nevyhnutné pre replikácie plazmidu. 

 Replikačný proteín Rep20 vo svojej sekundárnej štruktúre zahŕňa HTH motív 

pozostávajúci zo 4 α-helixov a 6 β-skladaných listov. HTH motív je lokalizovaný na N-

terminálnom konci proteínu a zabezpečuje jeho interakciu s repetitívnymi sekvenciami. 

Cielenou mutagenézou sa zistilo, že za jeho väzbu na molekulu DNA je zodpovedný tretí α-

helix, kde dôležitú úlohu zohráva 63Lys spolu s 52Asn lokalizovaným v priľahlom β2-

skladanom liste. Na C-terminálnom konci proteínu sa nachádza väčšie množstvo Leu, ktoré 

svojím usporiadaním pripomínajú motív leucínového zipsu [6]. 

 Naším cieľom bolo zistiť či sa Rep20 proteín v procese iniciácie replikácie plazmidu 

pAG20 uplatňuje v monomérnej alebo dimérnej forme, a keďže sa preukázalo, že proteín 

vytvára dimérnu molekulu, rozhodli sme sa preveriť či za dimerizáciu sú zodpovedné Leu 

nachádzajúce sa na jeho C-terminálnom konci, prípadne identifikovať oblasť, ktorú proteín 

využíva na dimerizáciu. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a plazmidy 

V práci sme použili bakteriálne kmene E. coli XL1-Blue, E. coli BTH101, klonovacie 

vektory pUT18C, pKT25 a konštrukt pET30a+-rep20. 

Príprava konštruktu pUT18C- rep20 a pKT25-rep20 

 Z pripraveného konštruktu pET30a+-rep20 sme metódou PCR použitím špecifických 

primerov (Tab.1) amplifikovali sekvenciu rep20 génu a klonovali do vektorov pKT25 a 

pUT18C. 

Tab. 1 Primery 
 

Primery Nukleotidová sekvencia v smere 5'-3' 

Rep20KT25L  AAACTGCAGGGATGAAGCCAAAACACGTTGGA 

Rep20KT25R CCGGGATCCTCCTATTTTTCGGTGGCCGG 

Rep20UT18L CTGCAGGATGAAGCCAAAACACGTTGGATT 

 Rep20UT18R CCGGGATCCTCCTATTTTTCGGTGGCCGG 

 

Cielená mutagenéza rep20 génu  

 Pripravený konštrukt pKT25-rep20 sme využili v PCR ako templát pre cielenú 

mutagenézu rep20 génu použitím špecifických primerov (Tab. 2) s cieľom získať 
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substitučných a delečných derivátov replikačného proteínu Rep20. 

 

Tab. 2 Primery 
 

Primery Nukleotidová sekvencia v smere 5'-3' 

PG-20C1L GGGTTGTTCATCGTCTGACAGCAGCACAGCGGCAGAAAACACG 

PG-20C1R GATAAGACCGAAATTGGCGCACAGCCGCCTGTACAGGCCATTC 

PG_20C2R CACCACCATCTCAGCCTTCTTTCGACGGCATGGAACCAGACGTG 

PG_20C2L GTACGCCGGGGCCGGTAGGTACCTGCTTCTCTCCCGGATACACGTCAG 

PG_20CAL GACCGGGTAGCTTGGTCC 

PG_20CAR GCTGTGCTGCTCTCAGACGA 

PG_20CBL GGCAGAAAACAGGCAGTAGCG 

PG_20CBR GATAAGACCGAAATTGGCGCACAG 

PG_20CCL GGGTTGTTCATCGTCTGAGAGC 

PG_20CCR CTACAGGCCATTCCAGACCTG 

PG_20CDL AGGCGGCTGTGCGCCAATTT 

PG_20CDR GAGAAGCAGCTACCTACCGG 

PG_20CEL TCCCGGATACAGGTCTGGAATG 

PG_20CER CCACCACCATCTCAGCCTTCT 

PG_20CFL TAAGCCGGGGCCGGTAGG 

PG_20CFR ATGGAACCAGACTTGCCGGC 

 

Kotransformácia buniek E. coli BTH101 rekombinantnými plazmidmi 

 Bunky E. coli BTH101 deficientné v adenylát cyklázovej aktivite sme samostatne 

kotransformovali dvoma vytvorenými rekombinatnými plazmidmi pUT18C a pKT25. 

Skríning a selekcia transformantov 

 Transformantov sme skrínovali na LB médiu (+ X-gal, IPTG) v prítomnosti 

príslušných antibiotík (Amp, Kan) pri 30°C, po dobu 24-72 hod. a selektovali na minimálnej 

pôde M63 (+maltóza, X-gal, IPTG) s príslušnými antibiotikami (Amp, Kan) pri 30°C po dobu 

4-6 dní.  

 

Výsledky a diskusia 

 Bioinformatickou analýzou bola identifikovaná sekundárna štruktúra Rep20 proteínu. 

Na N-terminálnom konci proteínu sa nachádza HTH motív a na C-terminálnom konci je 

umiestnených osem leucínov, ktoré svojim usporiadaním predstavujú potenciálny motív 

leucínového zipsu (Obr.1).  

 Schopnosť Rep20 proteínu vytvárať dimérne formy a dimerizovať prostredníctvom 

vzájomnej interakcie Leu na jeho C-terminálnom konci sme sa rozhodli študovať in vivo 
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prostredníctvom BACTH (Bacterial Adenylate Cyclase Two-Hybrid) systému od firmy 

Euromedex. 

 

 

Obr. 1 Sekundárna štruktúra Rep20 proteínu s vyznačenými α-helixami, β-skladanými listami a Leu na C-
terminálnom konci proteínu  

 

 Tento systém je založený na rekonštitúcii adenylát cyklázovej aktivity buniek E. coli. 

Adenylát cykláza pozostáva z dvoch komplementárnych fragmentov T18 a T25. Keď sú tieto 

fragmenty fúzované navzájom interagujúcimi proteínmi, heterodimerizáciou týchto hybrid-

ných proteínov dôjde k funkčnej komplementácii fragmentov T18 a T25, následne dochádza k 

syntéze cAMP, ktorý vytvára komplex s CAP a spúšťa tak expresiu génov zahrnutých v 

metabolizme maltózy alebo laktózy.  

 Z pripraveného konštruktu pET30a+-rep20 sme amplifikovali sekvenciu rep20 génu a 

klonovali do vektorov pKT25 a pUT18C. Bunky E. coli BTH101 deficientné v adenylát 

cyklázovej aktivite sme kotransformovali rekombinantnými plazmidmi, ktoré umožnili 

koexpresiu daných replikačných proteínov vo fúzii s fragmentmi T18 a T25. Ako pozitívnu 

kontrolu pre komplementáciu sme použili plazmidy pUT18C-zip a pKT25-zip a ako 

negatívnu kontrolu plazmidy pUT18C a pKT25. Transformantov sme selektovali na 

minimálnom médiu M63 s prídavkom maltózy, X-gal a IPTG (Obr. 2) a skrínovali na LB 

médiu s prídavkom X-gal a IPTG (Obr. 3). Vzhľadom nato, že transformanty rástli na 

minimálnom médiu a vytvárali modré kolónie na LB médiu, usúdili sme, že pravdepodobne 

dochádza k dimerizácii Rep20 proteínu. 

 Keďže sme predpokladali, že za dimerizáciu proteínu je zodpovedný C-terminálny 

koniec obsahujúci väčšie množstvo Leu, cielenou PCR mutagenézou sme v konštrukte 

pKT25-rep20 využitím špecificky navrhnutých primerov (Tab.2) postupne menili jednotlivé 

Leu v dvojici za Val substitúciou spravidla jedného nukleotidu v triplete. Vytvorili sme 

konštrukt pKT25-rep20 (L→V), ktorý sme spolu s nezmeneným konštruktom pUT18C-rep20 

opäť využili v bakteriálnom dvojhybridnom systéme pri analýze proteín-proteínových 
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interakcií. Po vysiatí na minimálnom médiu M63 sme zistili, že transformanty, ktoré obsahujú 

pKT25-rep20(L→V) a pUT18C-rep20, nerastú na minimálnej pôde a zároveň po vysiatí na 

LB pôdu s X-gal+IPTG, nám vyrástli biele kolónie. Z tohto výsledku predpokladáme, že Leu 

prítomné na C-terminálnom konci sa podieľajú na dimerizácii Rep20 proteínu (Obr.2 a 

Obr3.). 

 

 
 

Obr. 2 Selekcia transformantov nesúcich rekombinantné plazmidy na minimálnej pôde M63.  
a) negatívna kontrola pKT25+pUT18C, b) pKT25-rep20+pUT18C-rep20, c) pKT25-rep20 (L→V)+pUT18C-

rep20, d) pozitívna kontrola pKT25-zip+pUT18C-zip 
 

 

 
Obr. 3 Selekcia transformantov nesúcich rekombinantné plazmidy na LB médiu  

a) negatívna kontrola pKT25+pUT18C, b) pKT25-rep20+pUT18C-rep20, c) pKT25-rep20 (L→V)+pUT18C-
rep20, d) pozitívna kontrola pKT25-zip+pUT18C-zip 

 

 Ďalšou cielenou PCR mutagenézou sme v konštrukte pKT25-rep20 použitím 

kombinácie vždy jedného páru špecificky navrhnutých primerov (Tab.2) postupne deletovali 

cieľové sekvencie, ktoré zahŕňali približne 10 aa dlhé oblasti v C-terminálnej časti proteínu, 

ako to prezentuje Obr. 4. Výsledkom mutagenézy bolo vytvorenie 6 derivátov konštruktu 

pKT25-rep20: pKT25-rep20 (del. A), pKT25-rep20 (del. B), pKT25-rep20 (del. C), pKT25-

rep20 (del. D), pKT25-rep20 (del. E), pKT25-rep20 (del. F). Tieto pripravené konštrukty a 

nezmenený konštrukt pUT18C-rep20 chceme ďalej využiť v bakteriálnom dvojhybridnom 
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systéme na identifikáciu oblasti, ktorú Rep20 proteín využíva na dimerizáciu. 

 
 

Obr. 4  Aminokyselinová sekvencia C-terminálnej časti Rep20 proteínu s vyznačenými  A-F deletovanými 
oblasťami 

 

Záver 

 V predloženej práci sme využitím BACTH systému, konvenčne využívanom pri 

analýze proteín-proteínových interakcií, preukázali schopnosť dimerizácie Rep20 proteínu. Za 

dimerizáciu replikačného proteínu Rep20 sú pravdepodobne zodpovedné Leu prítomné na C-

terminálnom konci proteínu. 

 V súčasnosti sa ďalšou mutagenézou a opäť využitím BACTH systému snažíme 

lokalizovať oblasť, ktorú Rep20 proteín využíva na dimerizáciu.  

 Výsledky, doposiaľ dosiahnuté kolorimetrickou metódou pomocou BACTH systému, 

overujeme stanovením enzýmovej aktivity β-galaktozidázy buniek E. coli BTH101 nesúcich 

kombinácie jednotlivých rekombinantných plazmidov. 
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Abstrakt 

A biofilm is a well organized, cooperating community of microorganisms. Biofilm is composed 
primarily of microbial cells and extracellular polymeric substance. Advantages of biofilm formation can include 
cell protection, nutrient benefits and phenotypic changes in colony morphology, antibiotic resistance and 
production of extracellular polymers. In natural environments, biofilms are an important survival factor, enabling 
microorganisms to adapt to changing conditions collectively instead of as single cell. However biofilm can cause 
a variety of health problems ranging from chronic bacterial infection to colonization of implanted medical 
devices. The present study detected the biofilm formation by clinical isolates Klebsiella pneumoniae and aquatic 
isolates Enterobacter spp. All of those strains formed a biofilm, many of them with high density.  
 
Kľúčové slová: biofilm; Enterobacter; Klebsiella; faktor virulencie 

 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biofilm je pevne prichytená štruktúra mikrobiálnych buniek, ktoré sú obklopené 

odolnou polysacharidovou vrstvou. Schopnosť tvorby biofilmu umožňuje lepšiu adaptáciu na 

podmienky okolitého prostredia a efektívnejšie využitie živín [1]. Z hľadiska klinickej 

mikrobiológie sa považuje za dôležitý faktor virulencie, pretože sa dokážu prichytiť na povrch 

implantovaných chirurgických náhrad a môžu byť príčinou ťažkých chronických infekcií [2]. 

Zároveň bunky biofilmu vykazujú vyššiu hladinu rezistencie ako planktonické bunky, pretože 

gény rezistencie sa v biofilme môžu šíriť až 1000-krát účinnejšie [3]. Mikroorganizmy sa 

v biofilme vyznačujú vysokou prirodzenou rezistenciou voči účinkom antibiotík a zvýšenou 

odolnosťou voči dezinfekčným látkam a obranným mechanizmom hostiteľa [4, 5].  

Rod Enterobacter a Klebsiella sú Gram-negatívne nesporulujúce baktérie, oxidáza 

negatívne a kataláza pozitívne tyčinky, ktoré patria do čeľade Enterobacteriaceae [6]. Obidva 

rody sú charakterizované ako fakultatívne patogény, ktoré vyvolávajú ochorenie hlavne 

u osôb so zníženou imunitou. Rod Enterobacter sa najčastejšie vyskytuje v pôde, vo vode, 

v intestinálnom trakte živočíchov a človeka a na povrchu ľudskej kože. Ako oportúnny 

patogén je príčinou hlavne bakterémie, septikémie, urinárnych infekcií a pneumónie [6]. Rod 

Klebsiella je ubikvitne rozšírený aj v prírode aj v hltane a gastrointestinálnom trakte človeka. 

Tvorí mukoidný polysacharid, ktorý chráni bunku pred fagocytózou a umožní adherenciu na 
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povrch dýchacieho, močového a zažívacieho traktu [7]. Na odlíšenie rodu Enterobacter od 

rodu Klebsiella sa robia testy na dôkaz pohyblivosti (Enterobacter spp. sú pohyblivé, 

Klebsiella spp. sú nepohyblivé), schopnosti dekarboxylovať ornitín (Enterobacter spp. 

dekarboxylujú ornitín, Klebsiella spp. nie), test produkcie ureázy (Enterobacter spp. 

produkujú ureázu, Klebsiella spp. nie) a sleduje sa rezistencia proti antibiotikám 

(Enterobacter spp. sú rezistentné proti cefalotínu a cefoxitínu, Klebsiella spp. sú na tieto 

liečivá prirodzene citlivé). Niektoré druhy rodu Enterobacter nemusia vykazovať uvedené 

vlastnosti, pretože medzi jednotlivými druhmi enterobakterov je značná fenotypová variabilita 

[8, 9].  

Cieľom prezentovanej práce je stanovenie schopnosti tvorby biofilmu 

u testovaných klinických izolátov Klebsiella pneumoniae a akvatických izolátov Enterobacter 

spp.  

 

Materiál a metódy 

V experimentoch boli použité klinické izoláty Klebsiella pneumoniae (6 izolátov) 

získané od pacientov rôznych oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-

Ružinov v období rokov 2004 – 2006. Všetky testované izoláty boli identifikované ako 

Klebsiella pneumoniae pomocou diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Erba Lachema, 

Česká republika) [10]. Ďalší testovaný súbor tvorili akvatické izoláty Enterobacter spp. (82 

izolátov) pochádzajúce z jaskýň Slovenského Krasu (Milada, Domica, Gombasecká jaskyňa, 

Krásnohorská jaskyňa). Všetky testované akvatické izoláty boli identifikované ako 

Enterobacter spp. pomocou diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Erba Lachema, Česká 

republika) [11]. Štandardné kmene (Klebsiella pneumoniae CCM 4985, Enterobacter cloacae 

CCM 1903) baktérií pochádzajú z Českej zbierky mikroorganizmov (CCM, Brno, Česká 

republika).    

Schopnosť baktérií tvoriť biofilm bola stanovená metódou podľa Christensena [12]. 

Z čerstvej 18-hodinovej kultúry testovaného izolátu sa pripravila suspenzia vo fyziologickom 

roztoku, ktorej hustota sa upravila tak, aby zodpovedala stupňu 1 McFarlandovej stupnice 

(3.108 b/ml). Z tejto suspenzie sa očkovalo 100 µl do 3 ml média M63. Do jamiek 

mikrotitračnej platničky sa nanieslo po 200 µl naočkovaného média. Platnička sa inkubovala 

pri teplote 37°C 48 hodín. Po inkubácii sa obsah jamiek odsal a jamky sa štyrikrát premyli 

200 µl roztoku 1x PBS. Po premytí sa do jamiek pridalo po 100 µl 0,1% roztoku kryštálovej 

violete a platnička sa inkubovala pri laboratórnej teplote 20 minút. Potom sa jamky premyli 

prúdom vody a nechali sa vysušiť pri laboratórnej teplote 24 hodín. Do jamiek sa pridalo po 
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160 µl zmesi acetón:etanol v pomere 1:4 a platnička sa inkubovala pri laboratórnej teplote  20 

minút. Z každej jamky sa prenieslo po 100 µl roztoku do novej mikrotitračnej platničky, 

v ktorej sa zmerala absorbancia roztoku spektrofotometrom MRX TC Revelation 

(ThermoLabsystems, USA) pri vlnovej dĺžke 570 nm. Pre každý testovaný izolát sa získali 

štyri hodnoty absorbancie, z ktorých sa vypočítal aritmetický priemer a smerodajná odchýlka. 

Testované baktérie boli na základe schopnosti tvoriť biofilm rozdelené do 3 skupín:  

1. Baktérie s nízkou schopnosťou tvorby biofilmu:         O.D. (570 nm) < 0,2 

2. Baktérie so strednou schopnosťou tvorby biofilmu:    O.D. (570 nm) = 0,2 až 0,4 

3. Baktérie s vysokou schopnosťou tvorby biofilmu:      O.D. (570 nm) > 0,4 

 

Výsledky a diskusia 

Schopnosť tvorby biofilmu je významným faktorom virulencie pre patogénne 

a oportúnne patogénne mikroorganizmy, ku ktorým patria aj viacerí zástupcovia čeľade 

Enterobacteriaceae, ako sú napríklad aj Enterobacter a Klebsiella. Formovanie biofilmu má 

význam aj pre environmentálne kmene, pretože im umožňuje lepšiu adaptáciu na podmienky 

okolitého prostredia a efektívnejšie využitie živín. 

U všetkých šiestich testovaných klinických izolátov K. pneumoniae bola zistená 

schopnosť tvoriť biofilm, pričom 5 izolátov sa vyznačovalo vysokou a 1 izolát nízkou 

schopnosťou tvorby biofilmu (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1 Schopnosť tvorby biofilmu u klinických izolátov Klebsiella pneumoniae stanovená spektrofotometrickou 

metódou po farbení kryštálovou violeťou; vysoká schopnosť tvorby biofilmu (červené), stredná schopnosť 
tvorby biofilmu (žlté), nízka schopnosť tvorby biofilmu (zelené) 
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U všetkých osemdesiatich dvoch testovaných akvatických izolátov Enterobacter spp. 

bola zistená schopnosť tvoriť biofilm, pričom 13 izolátov sa vyznačovalo vysokou, 34 

izolátov strednou a 35 izolátov nízkou schopnosťou tvoriť biofilm (Obr. 2).  

U oboch štandardných kmeňov  E. cloacae CCM 1903 a K. pneumoniae CCM 4985 

bola zistená vysoká schopnosť tvorby biofilmu.  
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Obr. 2 Schopnosť tvorby biofilmu u akvatických izolátov Enterobacter spp. stanovená spektrofotometrickou metódou po farbení kryštálovou violeťou; vysoká schopnosť 
tvorby biofilmu (červené), stredná schopnosť tvorby biofilmu (žlté), nízka schopnosť tvorby biofilmu (zelené) 

 

 

 

 

BIOLÓGIA

150



Záver 

Zástupcovia rodu Klebsiella patria medzi klinicky významné patogény a schopnosť 

tvorby biofilmu je pre nich významným faktorom virulencie. Spomedzi našich testovaných 

izolátov bola väčšina schopná vysokej tvorby biofilmu. Pre zástupcov rodu Enterobacter nie 

je typickou vlastnosťou tvorba biofilmu. Z prezentovaných výsledkov avšak vyplýva, že 

testované izoláty sú schopné tvoriť biofilm, dokonca niektoré izoláty preukázali vysokú 

schopnosť tvorby biofilmu.  
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Abstrakt 

The drop culture method, in which the embryo culture medium is covered by mineral oil, is now a 
standard method in many IVF laboratories. Mineral oil (MO) cover prevents the culture medium from 
evaporating and maintains the appropriate pH and osmotic pressure during in vitro fertilization (IVF). On the 
other hand, the use of MO can damage oocytes and embryos because of toxic contamination or deterioration of 
oil quality. Peroxide contamination of laboratory grade MO was reported due to exposure to heat, UV light and 
extended storage. The sensitivity to in vitro culture stress varies between mouse and human embryos. Because 
decontamination of area for IVF manipulation is made by UV light, the aim of this study was to analyse the effect 
of MO (USB-ultrapure, Cleveland) exposure to UV light on bovine gametes in the IVF droplet and embryo 
development in the first 48 hours of fertilization. The MO upon 24h exposure to UV light is toxic to bovine 
gametes during fertilization and development of bovine embryos coated with a drop of this oil. 
 

Kľúčové slová: minerálny olej; UV žiarenie; oplodnenie; vývoj embryí. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kultivačný systém je kľúčovým krokom technológií asistovanej reprodukcie 

ovplyvňujúci úspech oplodnenia in vitro (IVF) a následnú implantáciu embrya. Pri in vitro 

oplodnení sa najčastejšie používa metóda kultivácie v mikrokvapkách s prekrytím kvapiek 

olejom (napr. minerálny olej (MO)). Kultivácia v týchto kvapkách umožňuje lepšiu kontrolu 

malého množstva embryí, znižuje hromadenie toxických zložiek v médiu, indukuje bunkovú 

interakciu prostredníctvom cytokínov uvoľňovaných embryami a všeobecne umožňuje lepší 

vývoj embryí [1]. Prekrytie mikrokvapiek MO zabraňuje odparovaniu kultivačného média, 

udržiava jeho správne pH a osmotický tlak. Na druhej strane, môže použitie MO spôsobiť 

poškodenie oocytov a embryí z dôvodu toxického znečistenia alebo zhoršenia kvality oleja 

počas skladovania a manipulácie [2].  

Minerálny olej je jedna z frakcií vznikajúca pri destilácii surovej ropy. Ak proces 

čistenia MO nie je prísne kontrolovaný, môže dôjsť ku kontaminácii multicyklickými 

aromatickými uhľovodíkmi, nenasýtenými uhľovodíkmi a aromatickými uhľovodíkmi. 

Prítomnosť týchto nenasýtených uhľovodíkov v MO, robí olej náchylnejší k oxidácii [3],        

a tým vzniku voľných radikálov. Predpokladá sa, že prítomnosť voľných radikálov môže 

vyvolať reťazové reakcie, čo v konečnom dôsledku spôsobuje ďalšie zvýšenie množstva 

peroxidov [4]. Vzhľadom k tomu, že peroxidy sú produktom oxidácie oleja, môžu vzniknúť 
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kedykoľvek v priebehu doby používania oleja, v závislosti od pôsobenia tepla, dĺžky 

skladovania, výrobcu, čísla šarže, vplyvu slnečného a UV svetla počas manipulácie [3,4,5]. 

Nakoľko priestory, v ktorých sa uskutočňuje príprava a niektoré kroky in vitro oplodnenia, sú 

obvykle ožarované UV svetlom kvôli dekontaminácii, môže dôjsť ku krátkodobému 

(niekoľko hodinovému) ožiareniu MO. Na základe uvedených poznatkov sme skúmali, či 

ovplyvnenie oleja UV žiarením môže spôsobiť poškodenie gamét počas oplodnenia a narušiť 

vývoj embryí. Okrem uvedeného bola zistená rozdielna citlivosť na IVF stres (napr. detekcia 

kontaminantov) medzi rôznymi kmeňmi myší pri testovaní kvality MO. Ľudské gaméty 

a embryá v porovnaní s myšími, vykazujú zvýšenú citlivosť voči IVF stresu. To bolo 

potvrdené aj následným vylúčením niektorých minerálnych olejov z klinických laboratórií 

zaoberajúcich sa IVF u ľudí, hoci vyhovovali kritériám testov kvality výrobcu na myšiach [6]. 

Z uvedených dôvodov predpokladáme aj rozdiely v citlivosti na IVF stres u hovädzieho 

dobytka. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv minerálneho oleja (USB-ultrapure, Cleveland), 

ktorý sme vystavili pôsobeniu UV svetla, na oplodnenie a vývoj bovinných embryí v prvých 

48hod od oplodnenia.  

 

Materiál a metódy 

Izolácia, selekcia a dozrievanie bovinných oocytov in vitro 

 Vaječníky odobraté od kráv porazených na bitúnku sme pred spracovaním premyli     

1-krát v 70% etanole (Slavus, SR) a 2-krát v teplom fyziologickom roztoku (0,9% NaCl 

(Sigma, SR)). Následne sme aspiráciou pomocou ihly (18G) a striekačky získavali oocyty       

s kumulárnymi bunkami z folikulov v priemere 2-8mm, preniesli do Petriho misiek                 

a vyhľadávali pod svetelným mikroskopom Olympus SD30 (Olympus, Nemecko). Vhodné 

oocyty sme pomocou mikrokapiláry preniesli do maturačného média (médium TCM 199 + 

Earle´s + GlutaMAXTM (Life Technologies, SR) s prídavkami 10% FCS, 0,05mg/ml 

gentamycínu (Biotech, SR), 25mmol.l-1 pyruvátu sodného (Sigma, SR), 5UI/ml HCG 

a 5UI/ml PMSG (Pluset (MiniTübe, Nemecko)), ekvilibrovaného 2hod pred použitím pri 

39°C a vlhkej atmosfére s 5% obsahom CO2 (CO2 Inkubátor Binder 150, Nemecko). In vitro 

dozrievanie (do metafázy II) prebiehalo v 500µl kvapkách maturačného média v päť-

jamkových doštičkách (24hod, 39°C, 5% CO2) (max. 50 oocytov na kvapku). Kumulárne 

bunky sme z oocytov odstránili vortexovaním 5min v médiu HEPES-TALP (113,8mmol.l-1 

NaCl + 3,2mmol.l-1 KCl + 2,0mmol.l-1 NaHCO3 + 2,7mmol.l-1 NaH2PO4 + 0,02mmol.l-1 Na 
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laktát (60% sirup) + 0,01mol.l-1 HEPES + 2,3mmol.l-1 CaCl2.2H2O + 0,05mmol.l-1 

MgCl2.6H2O, s prídavkami 3mg.ml-1 BSA, 8µl.ml-1 25mM pyruvátu sodného (Sigma, SR), 

0,05mg/ml gentamycínu). Očistené oocyty sme ďalej spracovávali. 

In vitro oplodnenie 

 Spermie sme 2-krát premyli v SP-TL médiu (MiniTübe, Nemecko) temperovanom 

2hod pri 37°C, odstredením pri 245xg 6min pri laboratórnej teplote. Sediment sme 

rozsuspendovali v SP-TL médiu, odstredili pri 245xg 5min pri laboratórnej teplote. Získaný 

sediment sme rozsuspendovali v príslušnom množstve IVF-TL média (MiniTübe, Nemecko) 

tak, aby bola výsledná koncentrácia spermií 0,5.106 na jednu oplodňovaciu kvapku (na 25 

oocytov). K oocytom do oplodňovacej kvapky sme pridávali 25µl spermií.  

Experiment 1- Vplyv ožiareného MO na oplodnenie  

Maturované očistené oocyty sme rozdelili na skupiny, preniesli do kvapiek IVF-TL 

média, následne preniesli do oplodňovacích kvapiek s PHE (D-penicilamínu, hypotaurínu 

a epinefrínu (Sigma, SR)), pridali príslušné množstvo spermií a gaméty inkubovali (24hod, 

39°C, 5% CO2). 

1. skupina - oplodňovacia kvapka 70µl prekrytá 0,8ml MO ultrapure (USB, Cleveland) 

2. skupina - oplodňovacia kvapka 70µl prekrytá 0,8ml MO ultrapure (USB, Cleveland), 

ožiareného UV svetlom (24hod)        

3. skupina - oplodňovacia kvapka 400µl bez prekrytia olejom 

Na odstránenie spermií sme embryá vortexovali 1min v 0,5ml HEPES-TALP, očistené 

embryá preniesli do ISM1 média (EAST PORT, Praha), následne do 40µl kvapky ISM1 

média prekrytej 0,8ml MO ultrapure (USB, Cleveland) a inkubovali (24hod, 39°C, 5% CO2). 

Embryá sme fixovali v 3,8% paraformaldehyde 7-15min, premyli, preniesli na podložné 

sklíčko, zakvapli prípravkom Vectashield-DAPI (Vector laboratories, Veľká Británia)           

na DNA farbenie a prikryli krycím sklíčkom. Stav oplodnenia oocytov sme vyhodnocovali 

pod epifluorescenčným mikroskopom LeicaDM5500 B s digitálnou kamerou Leica DFC340 

FX  pri 400 násobnom zväčšení s využitím Leica Advanced Fluorescence software (Leica 

Mikro, SR).  

Experimentálne údaje sme vyhodnotili Mann-Whitney Rank Sum Testom s využitím 

programu Sigma Plot 10.0. 

Experiment 2 - Vplyv ožiareného MO na vývoj embryí 

Maturované očistené oocyty sme rozdelili na skupiny, preniesli do kvapiek IVF-TL 

média, následne preniesli do oplodňovacích kvapiek s PHE, pridali príslušné množstvo 
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spermií a inkubovali (24hod, 39°C, 5% CO2). Na odstránenie spermií sme embryá vortexovali 

1min v 0,5ml HEPES-TALP, očistené embryá preniesli do ISM1 média, následne do kvapky 

ISM1 média prekrytej príslušným minerálnym olejom resp. neprekrytej olejom a inkubovali 

(48hod, 39°C, 5% CO2).  

1. skupina - 40µl kvapka ISM1 média  prekrytá 0,8ml MO ultrapure (USB, Cleveland) 

2. skupina - 40µl kvapka ISM1 média prekrytá 0,8ml MO ultrapure (USB, Cleveland) 

ožiareného UV svetlom (24hod)          

3. skupina - 200µl kvapka ISM1 média bez prekrytia olejom 

Embryá sme fixovali, spracovali a vyhodnocovali štádium vývoja embryí ako pri 

experimente 1.   

 

Výsledky a diskusia 

Minerálny olej sme krátkodobo vystavili vplyvu UV svetla, na základe čoho možno 

predpokladať vznik peroxidov rozpadom nenasýtených väzieb mastných kyselín oleja. 

Z literárnych údajov je zrejmé, že s predlžovaním doby, počas ktorej je MO vystavovaný UV 

svetlu, sa zvyšuje aj množstvo peroxidov [3] a toxicita voči oocytom, spermiám a embryám. 

V našom experimente sme pozorovali vplyv oleja na gaméty hovädzieho dobytka 

v oplodňovacej kvapke (experiment 1) a na vývoj embryí počas 48 hod v kvapke ISM1 média 

(experiment 2) po prekrytí minerálnym olejom. Ako ďalšiu kontrolu nezávislú od vplyvu oleja 

sme kultivovali gaméty vo väčšom objeme média bez prekrytia olejom. 

Pri samotnom procese oplodnenia (n = 120 oocytov, 40 na skupinu) sme zistili 

signifikantný pokles (P≤0,001) v počte oplodnených bovinných oocytov v kvapkách 

prekrytých ožiareným (12,5%) a neožiareným olejom (96,4%) tej istej šarže. Pri kvapke 

neprekrytej olejom (91,5%) a kvapke prekrytej neožiareným olejom sme nepozorovali 

významný rozdiel (Obr. 1). Za oplodnené sme pokladali oocyty, ktoré boli minimálne v štádiu 

prvojadra (viditeľné DNA štruktúry dvoch pólových teliesok a jedna prvojadrová štruktúra).  

V kvapkách prekrytých ožiareným olejom sme zistili vysoký podiel rozpadnutých oocytov 

(82,4%) (Obr. 2). Okrem vplyvu peroxidov na oocyty je predpokladaný aj vplyv na spermie. 

Hodnotili sme aj percento dozrievania všetkých oocytov zaradených do experimentu 1 (86%). 

Nedozreté oocyty boli pri konečnom hodnotení vyradené.   
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Obr. 1  Vplyv ožiareného oleja na počet oplodnených oocytov 
Signifikantný rozdiel (*** - P≤0,001) skupina prekrytá ožiareným olejom vs. neožiareným olejom resp. bez oleja 

 

 
 

Obr. 2 Vplyv ožiareného oleja na počet rozpadnutých oocytov 
Signifikantný rozdiel (*** - P≤0,001) skupina prekrytá ožiareným olejom vs. neožiareným olejom resp. bez oleja 

 
Pri porovnávaní vývoja sme pozorovali do akých štádií sa dostanú oplodnené oocyty 

po 48hod kultivácii od oplodnenia (Tab. 1 a 2). V skupine prekrytej ožiareným olejom 

štádium prvojadier dosiahli len 4 embryá, pričom v skupine pod neožiareným olejom 20 a pri 

skupine neprekrytej olejom 15 embryí. Štádium 2 a viac buniek  sme v skupine pod ožiareným 

olejom pozorovali len pri dvoch 2 embryách a pri neožiarenom oleji pri 15 embryách.            

V skupine pod ožiareným olejom došlo k rozpadu vysokého počtu oocytov (79%). Potvrdili sa 

aj predošlé zistené výsledky, že prekrytie olejom je dôležité pre ďalší vývoj embryí, pretože   

v skupine oocytov, v ktorej nebola kvapka média ISM1 prekrytá MO sa nevyvinulo do štádia 

buniek ani jedno embryo, dosiahli len štádium prvojadier alebo sa rozpadli. 

*** 
*** 

*** 

*** 
*** 

*** 
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Tab. 1 Vyhodnotenie oplodnenia a rozpadnutých oocytov pri experimente 2 
 

Prekrytie kvapky ISM 1 
počet 

oocytov 

počet 
oplodnených 

oocytov 

percento 
oplodnenia 

počet 
rozpadnutých 

oocytov 

percento 
rozpadnutých 

oocytov 
Bez prekrytia olejom 59 41 91.1% 30 50.8% 

Prekryté ožiareným USB olejom 62 40 97.6% 49 79.0% 

Prekryté neožiareným USB olejom 61 43 89.6% 9 14.8% 

 
Tab. 2 Vyhodnotenie vývoja embryí počas 48hod od oplodnenia pri experimente 2 

 

Prekrytie kvapky ISM1 
počet oocytov        

v štádiu prvojadier 
percento oocytov        

v štádiu prvojadier 
počet oocytov       
v štádiu buniek 

percento oocytov 
v štádiu buniek 

Bez prekrytia olejom 15 36.6% 0 0.0% 

Prekryté ožiareným 
USB olejom 

4 10.0% 2 5.0% 

Prekryté neožiareným 
USB olejom 

20 46.5% 18 41.9% 

 

Záver 

Už krátkodobé pôsobenie UV žiarenia na minerálny olej (USB-ultrapure, Cleveland) 

indukuje vznik peroxidov pôsobiacich toxicky na gaméty hovädzieho dobytka počas IVF  

a vývoj bovinných embryí v kvapke prekrytej týmto olejom.  
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Vplyv životného štýlu a zdravotných faktorov na výskyt menopauzálnych 
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Abstrakt 

 Menopause is accompanied by characteristic symptoms such as hot flushes, night sweats, and more. 
These symptoms negatively affect women´s life, and are influenced by demographic, health, and lifestyle 
factors. The aim of this work is to assess whether the chosen diseases and other factors, such as age, education, 
and smoking are associated with hot flushes, night sweats, dizziness, needles in hands, palpitation, and pain in 
muscles.  This study classified 367 women (39 – 61 years old) from the western and central Slovakia. Data were 
collected through questionnaire. Logistic regression showed that menopausal status affects the incidence of 
menopausal symptoms with the exception of dizziness. In addition to menopause, smoking affects the increased 
incidence of hot flushes and night sweats. Needles in hands was associated with education (P=0.001). Women 
who have had palpitations often suffered from cardiovascular disease (P=0.001). The results show that smoking, 
menopausal changes and the presence of cardiovascular diseases have a significant impact on the development of 
menopausal symptoms. 
 

Kľúčové slová: menopauza; vazomotorické symptómy; hypertenzia; fajčenie. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Menopauza je primárne charakterizovaná ako trvalé ukončenie menštruácie v dôsledku 

straty aktivity ovariálnych folikulov a následným znížením syntézy pohlavných hormónov – 

estrogénov a ich metabolitov [1]. Je sprevádzaná charakteristickými symptómami ako sú 

návaly tepla, nočné potenie spojené s poruchami spánku, bolesti svalov a kĺbov, mravčenie 

v rukách a nohách a iné [2]. Návaly tepla sa vyskytujú až u 70,6 % peri- 

a postmenopauzálnych slovenských žien [3]. Prítomnosť uvedených symptómov negatívne 

ovplyvňuje spoločenský život žien, psychické zdravie, pocit pohody a schopnosť pracovať 

[4].  

Frekvencia a kritickosť menopauzálnych symptómov významne ovplyvňujú 

demografické, reprodukčné a zdravotné faktory, ale aj faktory životného štýlu [5]. U žien 

s nízkym sociálno-ekonomickým statusom a vzdelaním [6] bolo zistené väčšie riziko 

prítomnosti vazomotorických symptómov [7]. Negatívny vplyv na manifestáciu 

menopauzálnych symptómov majú aj fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity a depresívne 

nálady [8]. 

Hypertenzia je rizikový faktor, ktorý ovplyvňuje ženy v prvých rokoch po menopauze. 

U 30 – 50 % žien sa hypertenzia objavuje pred 60. rokom života a jej nástup môže spôsobiť 
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celý rad príznakov, ktoré sú často pripisované menopauze [9]. Hypertenzia môže spôsobiť 

ťažkosti ako sú zvýšená podráždenosť [10], poruchy spánku, nešpecifická bolesť na hrudníku, 

bolesti hlavy, búšenie srdca, návaly tepla a ďalšie [11]. Hypertenzia môže okrem iného zvýšiť 

aj kardiovaskulárne riziko a je aj silným prediktorom pre vývoj ochorenia diabetes mellitus II. 

typu [12]. 

Cieľom tejto štúdie je posúdiť, či sú vybrané civilizačné ochorenia (kardiovaskulárne 

ochorenia (KVO), hypertenzia (HT), diabetes, dýchacie problémy (DCHP)) a nezávislé 

parametre (vek, vzdelanie, menopauzálny status (MS), fajčenie, cvičenie, hormonálna 

substitučná terapia (HST)) spojené s výskytom návalov tepla, nočného potenia, bolesti svalov 

a kĺbov, so závratmi, mravčením v rukách a nohách a s búšením srdca. 

 

Materiál a metódy 

Vyšetrovaný súbor pozostával z 367 žien vo veku od 39 do 61 rokov, pochádzajúcich 

z rôznych oblastí západného a stredného Slovenska. Vyšetrenie a zber údajov sa uskutočnil 

v spolupráci so všeobecnými lekármi. Zapojenie do štúdie ženy deklarovali podpísaným 

Informovaným súhlasom. Podľa kritérií WHO [13] boli ženy rozdelené na pre-, peri- 

a postmenopauzálne. 

Prostredníctvom odborného dotazníka (The Menopause – Specific Questionnaire) som 

zistila všeobecné údaje o ženách, informácie o ich životnej úrovni a životnom štýle, 

o zdravotnom stave a problémoch spojených s menopauzou, o kvalite života a reprodukčnej 

histórii. Dotazník zameraný na menopauzu bol vytvorený a v praxi overený v Poľsku [14]. 

Získané údaje boli spracované štatistickým programom SPSS verzia 17.0 (Chicago, 

IL). Asociáciu medzi výskytom menopauzálnych symptómov a zdravotnými parametrami 

(HT, diabetes, KVO ochorenia, DCHP) som testovala pomocou Pearsonovho chí-kvadrát 

testu. Vplyv nezávislých parametrov (vek, MS, vzdelanie, fajčenie, cvičenie, HST a zdravotné 

faktory) na menopauzálne symptómy som zisťovala pomocou logistickej regresnej analýzy 

(metóda Stepwise). Rozdiely na hladine významnosti p < 0,05 som považovala za štatisticky 

signifikantné. 

 

Výsledky a diskusia 

 Tabuľka 1 ukazuje vzťah medzi vybranými civilizačnými ochoreniami (HT, KVO, 

DCHP, diabetes) a návalmi horúčavy a nočným potením. Štatisticky významné rozdiely sa 

vyskytujú v týchto parametroch: ženy trpiace KVO majú štatisticky signifikantne častejší 

výskyt návalov tepla, ako ženy bez KVO (67,6 % vs. 44,4 %; p = 0,007); rovnaké výsledky 
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môžeme pozorovať aj pri nočnom potení. U žien s KVO je štatisticky signifikantne častejší 

výskyt nočného potenia, ako u žien bez KVO (63,9 % vs. 45,8 %; p = 0,039). 

 

Tab. 1 Vplyv vybraných zdravotných faktorov na návaly tepla a nočné potenie 
 

Nie Áno p Nie Áno p
n(%) n(%) n(%) n(%)

Hypertenzia

Nie 130 (56,5) 100 (43,5) 127 (55,0) 104 (45,0)

Áno 61 (47,3) 68 (52,7) 61 (47,7) 67 (52,3)

Diabetes

Nie 187 (54,0) 159 (46,0) 184 (53,2) 162 (46,8)

Áno 3 (27,3) 8 (72,7) 3 (27,3) 8 (72,7)

KVO

Nie 178 (55,6) 142 (44,4) 174 (54,2) 147 (45,8)

Áno 12 (32,4) 25 (67,6) 13 (36,1) 23 (63,9)

DCHP

Nie 178 (53,6) 154 (46,4) 176 (53,0) 156 (47,0)

Áno 11 (47,8) 12 (52,5) 10 (43,5) 13 (56,5)

p – p-hodnota; n – počet jedincov

0,591

0,183

0,090

0,039

0,376

Návaly tepla Nočné potenie

0,092

0,080

0,007

 

 

Tabuľka 2 ukazuje, že ženy s hypertenziou štatisticky signifikantne častejšie trpia 

bolesťami svalov a kĺbov, ako ženy bez hypertenzie (70,5 % vs. 60,2 %; p = 0,050). 

V tabuľke 2 tiež môžeme vidieť vzťah medzi KVO a závratmi, kde štatisticky signifikantne sa 

častejšie závrate vyskytujú u žien s KVO, ako u žien bez KVO (52,6 % vs. 35,4 %; p = 

0,038). 

 
Tab. 2 Vplyv vybraných civilizačných ochorení na bolesti svalov a kĺbov a závrate 

 

Nie Áno p Nie Áno p
n(%) n(%) n(%) n(%)

Hypertenzia

Nie 92 (39,8) 139 (60,2) 146 (62,9) 86 (37,1)

Áno 38 (29,5) 91 (70,5) 82 (63,1) 48 (36,9)

Diabetes

Nie 126 (36,3) 221 (63,7) 221 (63,6) 128 (36,7)

Áno 3 (27,3) 8 (72,7) 5 (45,5) 6 (54,5)

KVO

Nie 121 (37,7) 200 (62,3) 208 (64,6) 114 (35,4)

Áno 8 (21,6) 29 (78,4) 18 (47,4) 20 (52,6)

DCHP

Nie 124 (37,2) 209 (62,8) 215 (64,0) 121 (36,0)

Áno 4 (17,4) 19 (82,6) 11 (50,0) 11 (50,0)

p – p-hodnota; n – počet jedincov

0,055

0,978

0,227

0,038

0,188

Bolesti svalov a kĺbov Závrate

0,050

0,539

0,054
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Tabuľka 3 ukazuje vzťah medzi vybranými zdravotnými problémami a mravčením 

v nohách a rukách a búšením srdca. Preukázalo sa, že u žien trpiacich KVO sa štatisticky 

signifikantne častejšie vyskytuje mravčenie v rukách a nohách ako u žien bez KVO (62,2 % 

vs. 42,2 %; p = 0,021). Ženy s KVO majú tiež štatisticky signifikantne častejší výskyt búšenia 

srdca, ako ženy, ktoré netrpia KVO (76,3 % vs. 41,4 %; p = 0,001) a to môžeme pozorovať aj 

u žien s dýchacími problémami. U žien s DCHP sa štatisticky signifikantne častejšie 

vyskytuje búšenie srdca, ako u žien bez dýchacích problémov (69,6 % vs. 43,1 %; p = 0,014). 

 

Tab. 3 Vplyv vybraných civilizačných ochorení na mravčenie v nohách a rukách a búšenie srdca 
 

Nie Áno p Nie Áno p
n(%) n(%) n(%) n(%)

Hypertenzia

Nie 128 (55,2) 104 (44,8) 135 (58,4) 96 (41,6)

Áno 74 (57,4) 55 (42,6) 64 (49,2) 66 (50,8)

Diabetes

Nie 196 (56,3) 152 (43,7) 192 (55,2) 156 (44,8)

Áno 4 (36,4) 7 (63,6) 5 (45,5) 6 (54,5)

KVO

Nie 186 (57,8) 136 (42,2) 188 (58,6) 133 (41,4)

Áno 14 (37,8) 23 (62,2) 9 (23,7) 29 (76,3)

DCHP

Nie 189 (56,6) 145 (43,4) 190 (56,9) 144 (43,1)

Áno 10 (43,5) 13 (56,5) 7 (30,4) 16 (69,6)

p – p-hodnota; n – počet jedincov

0,021

0,221

0,091

0,524

0,001

0,014

Mravčenie v nohách a rukách Búšenie srdca

0,688

0,190

 
 

Výsledky v tabuľke 4 ukazujú, že menopauzálny status vplýva na sledované 

symptómy (návaly tepla, nočné potenie, bolesti svalov, mravčenie, búšenie srdca; p < 0,050) 

s výnimkou závratov. Na výskyt návalov tepla a nočného potenia štatisticky významne vplýva 

okrem MS aj fajčenie (p = 0,037; p = 0,030). Výsledky sú v zhode so závermi Cochran et al. 

[15], ktorí zistili, že fajčenie cigariet patrí k rizikovým faktorom návalov tepla. Závrate neboli 

v našej práci asociované so žiadnym z uvedených parametrov. Mravčenie v nohách a rukách 

bolo štatisticky signifikantne asociované so vzdelaním (p = 0,001) a búšenie srdca s výskytom 

KVO (p = 0,001). 
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Tab. 4 Vplyv nezávislých parametrov na návaly tepla, nočné potenie, bolesti svalov a kĺbov, závrate, mravčenie 
v nohách a rukách a búšenie srdca 

 

Zavislá premenná Nezávislá premenná B S.E.p Exp(B) Lower Upper

MS 0,759 0,128 0,001 2,136 1,662 2,745

fajčenie 0,338 0,1620,037 1,402 1,021 1,942

MS 0,446 0,121 0,001 1,561 1,231 1,981

fajčenie 0,333 0,1540,030 1,395 1,032 1,885

MS 0,339 0,125 0,007 1,403 1,099 1,792

závrate - - - - - -

MS 0,326 0,126 0,010 1,386 1,083 1,773

vzdelanie -0,495 0,1360,001 0,610 0,468 0,795

MS 0,269 0,122 0,027 1,309 1,031 1,662

KVO 1,481 0,426 0,001 4,396 1,909 10,125
   Vylúčené parametre: vek, vzdelanie, HT, HST, cukrovka, DCHP, cvičenie, fajčenie

95 % C.I. for Exp(B)

návaly tepla

nočné potenie

bolesti svalov a kĺbov

mravčenie v nohách a rukách

búšenie srdca

Vylúčené parametre: vek, vzdelanie, cukrovka, cvičenie, HST, HT, DCHP

Vylúčené parametre: vek, vzdelanie, cukrovka, cvičenie, HST, HT, DCHP, KVO

Vylúčené parametre: vek, vzdelanie, HT, HST, cukrovka, DCHP, KVO, cvičenie, fajčenie

 Vylúčené parametre: vek, HT, HST, cukrovka, DCHP, KVO, cvičenie, fajčenie

 
MS – menopauzálny status; KVO – kardiovaskulárne ochorenia, DCHP – dýchacie problémy,  

HT – hypertenzia, HST – hormonálna substitučná terapia; B – B-koeficient; S.E. – standard error; p – p-hodnota; 
Exp(B) – exponentiation of the B coeficient; 95 % C.I. for Exp(B) – 95 % confidence interval for Exp(B); 

závrate neboli asociované so žiadnym s uvedených parametrov ( - ) 
 

Menopauzálne symptómy sú okrem vzdelania, fajčenia a ďalších parametrov 

ovplyvnené aj nízkou fyzickou aktivitou [16], čo však v tejto práci nebolo preukázané. 

 Naše výsledky preukázali vplyv menopauzálneho statusu na návaly tepla. Prevalencia 

a intenzita návalov tepla sa počas menopauzálneho prechodu líši, najvyššia je v skorých 

postmenopauzálnych rokoch. Návaly tepla sa však môžu objaviť tiež pred samotnou 

menopauzou – až 20 % premenopauzálnych žien hlási výskyt návalov tepla [17]. Gold et al. 

[18] taktiež zistili, že ženy s nižším vzdelaním hlásia častejší výskyt vazomotorických 

symptómov, čo je v zhode aj s našimi výsledkami, konkrétne s mravčením v rukách a nohách.  

 
Záver 

 Faktory, ako napríklad fajčenie, menopauzálny status alebo KVO majú negatívny 

vplyv na rozvoj menopauzálnych symptómov. Výsledky práce sú dôležité pre včasnú 

diagnostiku žien s rizikom vzniku nežiaducich menopauzálnych symptómov a sú dôležité tiež 

pre úpravu životného štýlu, čo je najlepšou prevenciou.  
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Abstrakt 

Biological soil crust (BSC) is a community of spatially and energy-related bacteria, cyanobacteria, micromycetes, 
algae, moss or lichen that by their presence and growth affect the properties of the occupied soil. The BSC is able 
to change soil texture, content of organic fraction, soil hydrological properties, microrelief and influence the 
character and evolution of the ecosystem. The main research of BSC, however, is focused on arid, semiarid and 
polar regions and little is known about the BSC in the other climate regions. The main problem in study of BSC 
remains very general determination of phototrophic components of BSC, when authors describe only mosses and 
lichens in detail. Information about species composition of cyanobacteria and algae are very poor or missing. 
Therefore, the aim of our research was to determine the species composition of the BSC on study site Mláky II 
near Sekule, Záhorská nížina Lowland whit an emphasis on cyanobacteria and algae and assess the role of BSC 
on the development of entire ecosystem. 
 

Kľúčové slová: biologická pôdna krusta; fototrofné organizmy; piesočnatá pôda; sukcesia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pod pojmom pôdna krusta rozumieme istým spôsobom (mechanicky alebo biologicky) 

pozmenený povrch pôdy, ktorý sa líši nielen svojou textúrou, ale vykazuje rozdielne hodnoty 

hydrologických parametrov oproti nepozmenenej okolitej pôde. Ak je tvorená špecifickým 

spoločenstvom fototrofných organizmov, baktérií a pôdnych mikroskopických húb, ktoré 

koexistujú v úzkom spojení s povrchom pôdy, jedná sa o biologickú pôdnu krustu (BPK). 

Odohráva sa tu vzájomný tok informácií, energie a látok. BPK ovplyvňuje tvorbu agregátov 

a štruktúrovanosť pôdy, hydrologický režim, alebo obsah organickej hmoty v pôde [1, 2]. 

Štruktúra biologických pôdnych krúst môže byť veľmi rozdielna a závisí od klímy, pôdnej 

textúry, chemických vlastností pôdy, veternej expozície alebo rozrušovania terénu. Od nej 

neraz závisí, ako pôdna krusta vplýva na hydrológiu celého ekosystému, vzťahy cievnatých 

rastlín a vodnú či veternú eróziu [3]. 

Krusty sa vyskytujú takmer vo všetkých biómoch sveta [4], no k najlepšie 

preskúmaným oblastiam stále patria atraktívne púštne oblasti Severnej Ameriky, Austrálie, 

Izraela, alebo polárne oblasti, z ktorých pochádza väčšina svetových štúdií [5, 6, 7, 8]. Tu je 

však výrazne potlačený rozvoj spoločenstiev cievnatých rastlín a BPK obvykle predstavuje 

vrchol sukcesného vývoja rastlinného spoločenstva na pôde. Okrem toho sa ešte stále venuje 
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väčšia pozornosť makroskopickým zložkám - machom a lišajníkom a chýbajú presné 

informácie o mikroskopických zložkách pôdnych krúst. Ako načrtli  Belnap et al. [9], v prvom 

rade ide o komplikovanú identifikáciu samotných druhov, pretože mnohé sa vyskytujú len 

v malom množstve a pre presnejšie stanovenie je nutné ich kultivovať. Veľa z nich je schopný 

určiť len špecialista s použitím mikroskopu. Poznatky o BPK sa často publikujú v časopisoch 

s úzkym zameraním (fykologických, lichenologických, hydrologických, pedologických, 

ekologických a pod.), kde sa uvádzajú rozdielne zložky krúst a nie je bežné spisovať 

špecializované zoznamy, ktoré by zahŕňali všetky taxonomické skupiny prítomné v komunite 

krusty. Porovnanie informácií o druhovom zložení BPK je preto veľmi zložité. 

Z týchto dôvodov je veľmi dôležité dopĺňať poznatky o druhovom zložení a úlohe 

BPK vo všetkých klimatických pásmach a pri popise druhového zloženia zahŕňať aj 

mikroskopické zložky BPK. Na Slovensku sa doposiaľ nerealizovala žiadna komplexná 

botanická štúdia s dôrazom na výskum cyanobaktérií a rias v pôdnej kruste, preto našim 

hlavným cieľom bolo zistiť druhové zloženie PBK na študovanej lokalite a popísať možný 

sukcesný vývoj tohto spoločenstva. 

 

Materiál a metódy 

Študované územie Mláky II. sa nachádza v blízkosti obce Sekule na Záhorskej nížine 

na juhozápadnom Slovensku. Územie patrí k teplej, mierne suchej klimatickej oblasti, má 

rovinatý charakter s nadmorskou výškou približne 155 m n. m. Priemerná ročná teplota 

vzduchu pre danú oblasť sa pohybuje v rozmedzí 9 – 11 °C (údaj SHMÚ). Pôda na danom 

území je ľahká, piesočnatá, tvorená nekarbonátovým viatym pieskom, typickým pre oblasť 

Záhorskej nížiny. Na mnohých miestach prechádza do regozeme modálnej s nízkym obsahom 

humusu a pH ≈ 5,5. Regozem je mladá dvojhorizontová A-C pôda s iniciálnym pôdotvorným 

procesom a býva dobre priepustná pre vodu. Jej vývoj býva narúšaný rôznymi faktormi 

a podmienkami, predovšetkým eróznymi procesmi na strmších svahoch alebo činnosťou vetra 

[10]. Študovaná piesočnatá čistina je porastená riasovou (názvy podľa dominujúceho 

organizmu) biologickou pôdnou krustou, ktorá je smerom k okrajom hustejšie porastená 

lišajníkmi a machmi a prechádza do borovicového lesa. 

Zber údajov a súpis druhov na lokalite sme realizovali počas vegetačných sezón 

2011 – 2013, pričom sme najväčší dôraz kládli na determináciu cyanobaktérií a rias v pôdnej 

kruste, ktoré bolo potrebné najskôr laboratórne kultivovať. Časti BPK z povrchu pôdy sme 

priamo analyzovali pod mikroskopom, alebo sme malý obsah vzorky preniesli do tekutého 
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média Z podľa Zehndera [11], dôkladne premiešali a časť tejto suspenzie očkovacou kľučkou 

rozotreli na agarové platne (Z médium + 2% agar) v Petriho miskách. Takto pripravené 

vzorky sme kultivovali pri stálej teplote 25 °C a osvetlení 50 µmol m–2 s–1. Pre detailnejšie 

štúdium životných cyklov a morfologických znakov sme niektoré kolónie preočkovali na nové 

médium. Izoláty sú uložené v pracovnej zbierke kultúr cyanobaktérií a rias Laboratória 

experimentálnej fykológie na Katedre botaniky PriF UK v Bratislave. Na determináciu sme 

použili štandardné určovacie kľúče a atlasy [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Algologický materiál sme 

pozorovali vo svetelnom mikroskope Leica DM 2500 s použitím Nomarskeho interferenčného 

kontrastu, pomocou kamery Leica DFC 290 HD sme vyhotovili mikrofotografie a sledované 

objekty zakreslili. Nomenklatúra taxónov cyanobaktérií a rias je zjednotená podľa 

determinačných kľúčov [14, 15, 17], nomenklatúra machov, lišajníkov a vyšších rastlín je 

zhodná so zoznamom nižších a vyšších rastlín Slovenska [18]. 

 

Výsledky a diskusia 

Viate piesky Záhorskej nížiny predstavujú otvorený priestor pre uchytenie pilotných 

organizmov a sukcesný rozvoj celého ekosystému. Piesočnatú pôdu na skúmanej lokalite ako 

prvé osídľujú vláknité riasy Cylindrocapsa cf. involuta, doprevázdaná viacerými zástupcami 

z rodu Klebsormidium. Vláknité druhy sú doplnené prítomnosťou kokálnych rias, najmä 

Choricystis minor, Chlorella ellipsoidea, Coelastrella terrestris, C. vacuolata, Ettlia bilobata, 

Eustigmatos magnus, Interfilum terricola, Myrmecia incisa, Stichococcus bacillaris, 

S. minutus alebo Tetracystis sp. (obr. 1). Cyanobaktérie sa v záujmovej oblasti vyskytujú skôr 

sporadicky (najmä Pseudophormidium hollerbachianum) a netvoria celistvú pôdnu krustu. Ich 

výskyt môže byť obmedzený aj vzhľadom na nízke pH pôdy, pretože cyanobaktérie, 

na rozdiel od rias, vo všeobecnosti preferujú skôr zásaditý substrát. Je zaujímavé, že sukcesný 

vývoj pôdnej krusty na sledovanej lokalite prebieha od riasových spoločenstiev ku machovo-

lišajníkovým spoločenstvám, na rozdiel od krustových spoločenstiev v arídnych 

a semiarídnych oblastiach. V týchto oblastiach s evidentne menším prísunom zrážok sa 

presadzujú najskôr cyanobaktérie neskôr sprevádzané riasami a pri vhodných klimatických 

podmienkach sa ku kolonizátorom postupne pridávajú machy a lišajníky [19]. Vláknité riasy 

sú totiž typické organizmy pôdnych krúst na kyslých piesočnatých pôdach Európy 

a na nestabilných substrátoch, akými sú napríklad vnútrozemské piesočnaté duny alebo 

pohyblivé piesky [20]. Podrobný zoznam identifikovaných cyanobaktérií a rias prítomných 

v BPK na skúmanej lokalite vrátane nových druhov pre flóru Slovenska uvádzame 
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v publikácii [21]. 

V záujmovom území pokračuje sukcesný vývoj krustového spoločenstva od riasovej 

krusty k hrubšej, štruktúrovanejšej machovej až machovo lišajníkovej kruste. Z machov sú 

v kruste zastúpené najmä druhy Dicranum polysetum, Ditrichum heteromallum, Hypnum 

cupressiforme, Polytrichum fumosum, P. piliferum a z lišajníkov Cladonia sp. div. (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Sukcesný vývoj biologickej pôdnej krusty na lokalite Mláky II pri obci Sekule; a) iniciálna riasová pôdna 
krusta, b) staršia a hrubšia riasová pôdna krusta s nápadným hnedým sfarbením vláknitej riasy Cylindrocapsa cf. 

involuta, c) machová pôdna krusta, d) zmiešaná machovo-lišajníková pôdna krusta, e) trsy tráv 
prerastajúce biologickú pôdnu krustu. 

 

Skoré štádium vývoja BPK dominantne tvorené vláknitými riasami spevňuje len 

vrchné milimetre pôdy, pričom piesočnatá pôda pod riasovou krustou obsahuje málo 

organického materiálu a v suchom stave je sypká. Staršia machovo-lišajníková krusta spája 

pôdne častice do väčšej hĺbky (niekoľko centimetrov) a dodáva do pôdy väčšie množstvo 

organických látok, či už fixáciou, alebo z rozkladu odumretých stielok. Preto piesočnatá pôda 

pod machovo-lišajníkovou krustou obsahuje zreteľne viac organickej hmoty a je kompaktná aj 

po vysušení [21]. Do spoločenstva BPK sa postupne pridávajú vyššie rastliny (obr. 1)., najmä 

Corynephorus canescens, ojedinele Spergula morisonii alebo huba Thelephora terrestris. 

Z dlhodobého hľadiska predpokladáme, že pokiaľ nedôjde k opätovnému rozrušeniu terénu 

na danej lokalite, sukcesný vývoj by mohol pokračovať smerom k zapojeným trávnatým 

spoločenstvám, aké sa nachádzajú na priľahlých plochách (dominancia Calamagrostis 

epigejos, Agrostis capillaris, Poa angustifolia), ale je aj vysoko pravdepodobné 

pravdepodobné, že celé krustové spoločenstvo časom ustúpi okolitému borovicovému lesu 

(Pinus sylvestris). 
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Záver 

Prezentovaný výskum potvrdil, že sukcesný vývoj biologickej pôdnej krusty 

vo vybranej oblasti prebieha od riasových krúst cez machové po machovo-lišajníkové pôdne 

krusty, ktoré sú schopné do pôdy pridávať väčšie množstvo organického materiálu, čím sa 

výrazne podieľajú na vývoji pôdy a tvorbe humusového horizontu. Zároveň dokážu 

ovplyvňovať vodný režim, svojim členitým povrchom redukujú veternú a vodnú eróziu a tieto 

mechanizmy podporujú uchytenie a rast vyšších rastlín a predurčujú vývoj ekosystému 

k trávnatým spoločenstvám, ktoré je možno pozorovať na priľahlých plochách. 
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Abstrakt 

The analysed population of 239 individuals consisted of 98 adults of the male sex, 68 adults of the 
female sex and 73 adult and non-adult individuals of indifferent sex. The majority of the individuals were 
classified into the age groups of adultus II (25.10%), and adultus I (16.74%). Eight dimensions in the craniums 
were measured. Four diameters were statistically higher in males. We found significant interpopulation 
differences in four diameters. Eight epigenetic traits in the craniums were detected. The most common epigenetic 
features in the studied sample are ossa sut. lambdoidea dex., ossa sut. lambdoidea sin., and sutura metopica 
persistens. Intersexual differences in the presence of epigenetic traits were not observed.  

 

Kľúčové slová: antropologická analýza; anatomické variety; intersexuálne rozdiely. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Systematický archeologický výskum v Pincinej (okres Lučenec) sa začal v roku 1981 

a pokračoval do roku 1983. Výskum realizoval Archeologický ústav SAV spolu 

s Novohradským múzeom v Lučenci. Skúmaná lokalita sa nachádza na strednom Poiplí 

v Lučenskej kotline približne 250 m južne od štátnej cesty z Lučenca do Rimavskej Soboty. 

Skúmal sa neskororománsky tehlový jednoloďový kostol s polkruhovitou apsidou spolu s jeho 

cintorínom. Kostol patrí k bežným stavbám rustikálneho typu, aké sa budovali v Uhorsku 

v 12. – 13. storočí. Na základe nálezov, orientácie a stratigrafie boli určené tri fázy 

pochovávania. Najmladšie hroby sú z polovice 17. storočia. Staršie hroby orientované SV – 

JZ sú datované mincami aj iným materiálom do 15. a 16. storočia. Najstaršie hroby sú 

rozmiestnené okolo sakrálnej stavby a pochádzajú z 12. – 13. storočia, orientáciu mali zhodnú 

s dlhšou osou sakrálnej stavby a to v smere SV – JZ [1].  

Cieľom nášho výskumu bolo antropologicky zhodnotiť kostrové pozostatky jedincov 

z pohrebiska Pinciná. V predloženej štúdii prezentujeme výsledky analýzy metrických 

charakteristík a prítomnosti epigenetických znakov na lebke. V rámci analýzy sme zisťovali 

intersexuálne rozdiely sledovaných charakteristík, ktoré sme štatisticky porovnali 

s populáciou z pohrebiska Borovce (okr. Piešťany) datovaného do 8. – 12. storočia n. l. 
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Materiál a metódy 

Skúmaný súbor zahŕňal kostrové pozostatky 239 jedincov rôzneho stupňa 

zachovalosti. Vzorka vyšetrených jedincov je uvedená v tab.1.  

 

Tab. 1 Demografická štruktúra populácie z lokality Pinciná 
 

Vekové kategórie 
Nedospelí Muži Ženy Neurčení SPOLU 

N % N % N % N % N % 
Circumnatale 2 0,84       2 0,84 
Infans I 19 7,95       19 7,95 
Infans II 24 10,04       24 10,04 
Juvenis 14 5,86       14 5,86 
Adultus I   17 7,11 22 9,20 1 0,42 40 16,74 
Adultus II   32 13,39 28 11,71   60 25,10 
Maturus I   26 10,88 8 3,35 1 0,42 35 14,64 
Maturus II   11 4,60 5 2,09   16 6,70 
Senilis   6 2,51 3 1,26 1 0,42 10 4,18 
Dospelí neurčení   6 2,51 2 0,84 11 4,60 19 7,95 
SPOLU 59 24,69 98 41,00 68 28,45 14 5,86 239 100,00 

N – počet jedincov 
 

Pohlavie jedincov sme stanovili na základe opisných charakteristík lebky podľa 

Acsádiho a Nemeskériho (1970) [2], Martina a Sallera (1957) [3] a Vlčeka (1971) [4]. Vek 

dospelých jedincov sme odhadli podľa obliterácie švov metódou Masseta (1989) [5]. 

Na osteometrickú analýzu sa použili metódy podľa Martina a Sallera (1957) [3] a Knuβmanna 

(1988) [6]. Zisťovali sme osem rozmerov na lebke pomocou posuvného meradla 

a kefalometra.  

Sledovala sa aj prítomnosť epigenetických znakov, konkrétne sutura metopica, os 

Incae, os asteriacum, os apicis, os interparietale, ossa sut. lambdoidea dex., ossa sut. 

lambdoidea sin. a  ossa sut. sagittalis. Ich prítomnosť sa hodnotila vizuálne. Frekvencia 

epigenetických znakov sa vypočítala podľa vzorca: p = (n * 100)/N  [I.] 

kde n je počet jedincov s prítomným epigenetickým znakom a N je počet hodnotených 

jedincov. 

Na zistenie intrapopulačných a interpopulačných rozdielov metrických charakteristík 

bol použitý dvojvýberový Studentov T-test. Pre určenie závislosti výskytu epigenetického 

znaku na pohlaví bol použitý Fisherov test. Rozdiely na hladine významnosti 0,05 sme 

považovali za štatisticky signifikantné (*), na hladine 0,01 za vysoko signifikantné (**) 

a na hladine 0,001 za veľmi vysoko signifikantné (***). 
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Kostrové pozostatky sú deponované v Antropologickom oddelení SNM v Bratislave.  

 

Výsledky a diskusia 

V tabuľke č. 2 sú uvedené priemerné hodnoty nameraných rozmerov na lebkách 

mužov a žien. Muži majú oproti ženám väčšiu priemernú hodnotu vo všetkých meraných 

rozmeroch okrem najmenšej šírky čela (M9). Tým sa potvrdilo, že mužské lebky sa vyznačujú 

väčšími absolútnymi rozmermi. Na základe kraniometrie boli mužské lebky v priemere 

krátke, úzke a stredne vysoké. Priemerná ženská lebka bola stredne dlhá, úzka a stredne 

vysoká. Muži mali štastisticky významne väčšie štyri rozmery lebky – dĺžku mozgovne od 

metopionu (M1c), výšku lebky (M17), výšku a šírku ramus mandibulae (M70 a M71).  

 
Tab. 2 Intersexuálne rozdiely metrických charakteristík 

 

Rozmery lebky 
Muži Ženy   

N Priemer SD N Priemer SD  p   
Najväčšia dĺžka mozgovne (M1) 12 170,75 6,04 6 169,67 6,89 0,770 n.s. 
Dĺžka mozgovne od metopionu (M1c) 9 180,20 8,09 4 170,25 4,66 0,029 * 
Najväčšia šírka mozgovne (M8) 10 136,40 16,47 9 130,67 11,55 0,414 n.s. 
Najmenšia šírka čela (M9) 10 101,40 4,05 7 106,71 18,25 0,509 n.s. 
Výška lebky (M17) 7 131,00 3,70 6 122,83 5,43 0,021 * 
Bigoniálna šírka (M66) 5 106,80 5,78 6 95,50 10,56 0,076 n.s. 
Výška ramus mandibulae (M70) 24 61,96 5,20 21 55,57 5,13 0,000 ***  
Šírka ramus mandibulae (M71) 41 31,54 2,42 29 29,78 3,61 0,029 * 

 N = počet jedincov; SD = smerodajná odchýlka; n.s. = nesignifikantný rozdiel; p = p-hodnota ; 
 * = signifikantný;*** = veľmi vysoko signifikantný  Rozmery sú uvádzané v mm. 

 

Pri sledovaní interpopulačných rozdielov bola najmenšia šírka čela (M9) signifikantne 

väčšia u mužov z Pincinej a výška lebky (M17) bola signifikantne väčšia u mužov aj žien z 

Boroviec . Veľmi vysoko signifikantný rozdiel sme zaznamenali v najväčšej dĺžke mozgovne 

(M1) v prospech mužov z Boroviec (tab. 3). 

V tabuľke č. 4 sú uvedené frekvencie výskytu sledovaných epigenetických znakov. 

Najčastejšie sa vyskytovali ossa sut. lambdoidea dex., ossa sut. lambdoidea sin. a perzistujúca 

sutura metopica. Os Incae a  sutura metopica pod bregmou sa v danom súbore nevyskytovala 

ani u jedného jedinca. 

Pri výskyte epigenetických znakov môžeme predpokladať istú genetickú závislosť. 

Každý znak je determinovaný komplexom génov a podmienkou fenotypovej manifestácie je 

dosiahnutie určitej prahovej hodnoty, ktorá je ovplyvnená vonkajšími aj vnútornými faktormi. 

Z toho vyplýva, že v jednom prostredí sa určitý znak vyskytne, zatiaľ čo v inom sa nemusí. 

Vyššia frekvencia znakov, najmä v menej početných populáciách môže indikovať príbuzenské 

BIOLÓGIA

172



vzťahy medzi jedincami. V našom súbore sa vo vyššej frekvencii vyskytli ossa sut. 

lambdoidea dex., ossa sut. lambdoidea sin. a perzistujúca sutura metopica Štatisticky 

významné intersexuálne rozdiely sa nepreukázali ani v jednom zo skúmaných epigenetických 

znakov. 

 

Tab. 3 Interpopulačné rozdiely  metrických charakteristík  
 

Muži 

Rozmery lebky 
Pinciná Borovce 

p-hodnota N Priemer SD N Priemer SD 

Najväčšia dĺžka mozgovne (M1) 12 170,75 6,04 92 186,87 7,19 0,0001 ***  

Najväčšia šírka mozgovne (M8) 10 136,40 16,47 86 140,10 8,67 0,5021 n.s. 

Najmenšia šírka čela (M9) 10 101,40 4,05 108 97,91 4,84 0,0265 * 

Výška lebky (M17) 7 131,00 3,70 72 136,00 6,13 0,0112 * 

Bigoniálna šírka (M66) 5 106,80 5,78 78 102,18 9,74 0,1611 n.s. 

Výška ramus mandibulae (M70) 24 61,96 5,20 94 63,00 6,88 0,4196 n.s. 

Ženy 

Rozmery lebky 
Pinciná Borovce 

p-hodnota N Priemer SD N Priemer SD 

Najväčšia dĺžka mozgovne (M1) 6 169,67 6,89 110 177,05 6,67 0,0507 n.s. 

Najväčšia šírka mozgovne (M8) 9 130,67 11,55 113 135,50 5,33 0,2487 n.s. 

Najmenšia šírka čela (M9) 7 106,71 18,25 43 94,80 4,04 0,1363 n.s. 

Výška lebky (M17) 6 122,83 5,43 85 129,40 5,06 0,0347 * 

Bigoniálna šírka (M66) 6 95,50 10,56 104 94,56 6,09 0,9400 n.s. 

Výška ramus mandibulae (M70) 21 55,57 5,13 114 57,28 5,51 0,1759 n.s. 
N = počet jedincov; SD = smerodajná odchýlka; n.s. = nesignifikantný rozdiel; * = signifikantný;  
*** = ve ľmi vysoko signifikantný. Rozmery sú uvádzané v mm. 

 

Tab. 4 Frekvencie výskytu  a intersexuálne rozdiely sledovaných epigentických znakov 
 

N n %  (f) n N n %  (f) p

CRANIUM

Perzistujúca sutura metopica 78 9 46 32 3 9,38 0,7297

Sutura metopica medzi očnicami 78 2 46 32 2 6,25 0,1652

Sutura metopica bod bodom bregma 78 0 46 32 0 0,00 1,0000

Os Incae 57 0 35 18 0 0,00 1,0000

Os asteriacum 57 3 35 22 2 9,09 0,5526

Os apicis 57 2 35 22 1 4,55 1,0000

Os interparietale 57 1 35 22 1 4,55 0,3860

Ossa sut. lambdoidea dex. 57 14 35 22 6 27,27 0,7584

Ossa sut. lambdoidea sin. 59 14 36 23 7 30,43 0,3628

Ossa sut. sagittalis 58 1 36 22 0 0,00 1,0000

24,56 8 22,86

23,73 7 19,44

1,72 1 2,77

5,26 1 2,86

3,51 1 2,86

1,75 0 0,00

2,56 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

Celý súbor Muži Ženy

N %  (f)

11,54 6 13,04

 
N = počet hodnotených jedincov; n = počet jedincov s prítomným epigenetickýcm znakom;  
f = frekvencia výskytu; p = p-hodnota 
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Pri porovnaní kostrových pozostatkov jedincov z Pincinej a Boroviec sme sledovali 

rozdiely vo výskyte ôsmich znakov na lebke.  U jedincov z pohrebiska Borovce neboli 

rozlišované ossa sut. lambdoidea dex. a ossa sut. lambdoidea sin., preto bol ich výskyt 

zlúčený do jednej kategórie. Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii sme zistili len u 

mužov (tab. 5).  

 

Tab. 5 Interpopulačné rozdiely vo výskyte epigenetických znakov 
 

  
Muži 

  
Pinciná Borovce 

Cranium N n % (f) N n % (f) p - hodnota 
Perzistujúca sutura metopica 46 6 13,04 121 7 5,79 0,1914 n.s. 
Sutura metopica medzi očnicami 46 0 0,00 121 31 25,62 0,0001 ***  
Os asteriacum 35 1 2,86 96 16 13,22 0,0409 * 
Os apicis 35 1 2,86 96 16 13,22 0,0409 * 
Os interparietale 35 0 0,00 103 9 7,44 0,1114 n.s. 
Ossa suturarum v sut. lambdoidea 36 15 41,66 60 50 41,32 0,0001 ***  
Os Incae 35 0 0,00 121 1 0,83 1,0000 n.s. 

  
Ženy 

  
Pinciná Borovce 

Cranium N n % (f) N n % (f) p - hodnota 
Perzistujúca sutura metopica 32 3 9,38 143 15 10,49 1,0000 n.s. 
Sutura metopica medzi očnicami 32 2 6,25 143 20 13,99 0,3756 n.s. 
Os asteriacum 22 2 9,09 118 19 13,29 0,5283 n.s. 
Os apicis 22 1 4,55 115 22 15,38 0,1232 n.s. 
Os interparietale 22 1 4,55 129 7 4,90 1,0000 n.s. 
Ossa suturarum v sut. lambdoidea 23 13 56,52 71 56 39,16 0,0554 n.s. 
Os Incae 18 0 0,00 143 1 0,70 1,0000 n.s. 
N = počet hodnotených jedincov; n = počet jedincov s prítomným epigenetickým znakom; f = frekvencia 
výskytu; * = signifikantný *** = veľmi  vysoko signifikantný 

 

Muži z pohrebiska Borovce sa vyznačovali vyšším výskytom sutura metopica medzi 

očnicami, os asteriacum, os apicis a ossa suturarum v sut. lambdoidea. U oboch populácií sa 

nevyskytol znak sutura metopica pod bodom bregma. 

 

Záver 

Na základe antropologickej analýzy súboru kostrových pozostatkov z prikostolného 

cintorína v Pincinej (okres Lučenec) sa zistilo, že priemerný muž mal krátku, úzku a stredne 

vysokú lebku. Priemerná ženská lebka bola stredne dlhá, úzka a stredne vysoká. Vyššie 

hodnoty mužskej časti populácie boli preukázané v dĺžke mozgovne od metopionu (M1c), 

vo výške lebky (M17), vo výške ramus mandibulae (M70) a v šírke ramus mandibulae (M71). 
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Pri sledovaní interpopulačných rozdielov bola najmenšia šírka čela (M9) signifikantne väčšia 

u mužov z Pincinej a výška lebky (M17) bola signifikantne väčšia u mužov aj žien 

z Boroviec . Veľmi vysoko signifikantný rozdiel sme zaznamenali v najväčšej dĺžke 

mozgovne (M1) v prospech mužov z Boroviec. Najčastejšie sa vyskytujúce epigenetické 

znaky v populácií sú ossa sut. lambdoidea dex., ossa sut. lambdoidea sin. a perzistujúca 

sutura metopica. Štatisticky významné intersexuálne rozdiely sa nepreukázali ani v jednom 

zo skúmaných epigenetických znakov. Zistilo sa, že populácia z pohrebiska Borovce sa 

vyznačovala vyšším výskytom sutura metopica medzi očnicami, os asteriacum, os apicis 

a ossa suturarum v sut. lambdoidea u mužov. 
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Abstract 
 Telomerase is an enzymatic complex that adds telomeric DNA repeats to the ends of linear chromosomes in the 
nuclei of eukaryotic organisms. Moreover, catalytic subunit of telomerase (TERT) performs many other telomere-
independent functions such as regulation of gene expression, regulation of apoptosis, DNA damage response or DNA 
repair. In addition to its nuclear roles, under oxidative stress mammalian TERT can shuttle from the nucleus to 
mitochondria. Although the functions of TERT in mitochondria are still unknown, it is supposed to be involved in the 
regulation of the level of reactive oxygen species and protection of mitochondrial DNA (mtDNA). We decided to unveil 
the role of human version of the protein (hTERT) in the heterologous host, yeast Saccharomyces cerevisiae. We exposed 
cells ectopically expressing hTERT to hydrogen peroxide that induces oxidative stress and found that hTERT increased 
tolerance of cells to this agent. Our studies might contribute to reveal the functions of hTERT in mitochondria that might 
be relevant also for telomerase positive cancer and stem cells. 
 
Kľúčové slová: hTERT; mitochondrie; oxidačný stres; Saccharomyces cerevisiae. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Nukleoproteínový enzymatický komplex telomeráza sa u eukaryotických organizmov  

podieľa na syntéze DNA na koncových častiach (telomér) lineárnych chromozómov. 

Prostredníctvom tejto funkcie prispieva telomeráza k zachovaniu integrity a stability genómu. 

Telomerázový komplex pozostáva z dvoch základných podjednotiek - z proteínovej podjednotky s 

reverzno-transkriptázovou aktivitou (TERT u cicavcov a Est2 u S. cerevisiae) a z telomerázovej 

RNA (TR u cicavcov a TLC1 u S. cerevisiae) [1]. Pomocou týchto podjednotiek dochádza k syntéze 

telomerických DNA repetícií na telomérach. Okrem tejto klasickej úlohy však proteínová 

podjednotka TERT vykazuje viac funkcií, nesúvisiace s telomérami. Zistilo sa napríklad, že 

prispieva k regulácii expresie viacerých génov, moduluje signálne dráhy, odpoveď buniek na stres 

inhibíciou vonkajšej (Fas-receptor sprostredkovanej) a vnútornej (mitochondriálnej) apoptickej 

dráhy a moduluje mechanizmy odpovede bunky na poškodenie DNA [2, 3]. Prekvapujúci bol i 

objav duálnej bunkovej lokalizácie proteínu TERT, ktorý je pod vplyvom oxidačného stresu 

exportovaný z jadra do mitochondrií cicavčích buniek [4]. Vzhľadom na to, že mitochondriálna 

DNA (mtDNA) cicavcov je cirkulárna, TERT v týchto organelách zohráva pravdepodobne inú úlohu 

ako na jadrových telomérach. Väčšina doteraz uskutočnených experimentov poukázala na 

protektívny účinok TERT na mitochondriálne funkcie, ktorý sa prejavuje znížením koncentrácie 

reaktívnych foriem kyslíka (ROS), nižšou úrovňou poškodení v rámci mtDNA, zvýšením 

mitochondriálneho membránového potenciálu a rezistenciou na apoptické signály u rôznych typov 
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buniek  [5, 6]. Podobné výsledky boli pozorované u rakovinových buniek, ktoré po importe hTERT 

do mitochondrií vykazovali zníženú produkciu ROS, menej DNA poškodení po ovplyvnení 

exogénnym oxidačným agensom ako aj rezistenciou k apoptickým signálom [3, 7]. Tieto zistenia 

naznačujú, že rakovinové bunky prirodzene exprimujúce hTERT by mohli vykazovať zvýšenú 

rezistenciu na protinádorové terapie nielen vďaka funkciám proteínu na telomérach, ale aj v 

dôsledku posilnenia mitochondriálnych funkcií. 

 Na skúmanie úlohy ľudskej verzie proteínu (hTERT) v mitochondriách sme si z viacerých 

dôvodov ako modelový organizmus zvolili kvasinku S. cerevisiae. Jednoduchá kultivácia, široké 

spektrum molekulárnych nástrojov a schopnosť bunky prežívať bez mtDNA patria medzi 

najvýznamnejšie charakteristiky. Naším cieľom je analyzovať efekt prítomnosti hTERT u kvasiniek 

po ovplyvnení látkami, ktoré za prirodzených podmienok vyvolávajú oxidačný stres, narúšajú 

homeostázu mitochondrií a viabilitu buniek. Predpokladáme, že hTERT u S. cerevisiae by mohol 

mať pozitívny efekt na mitochondriálne funkcie a tým aj na viabilitu buniek, ako je známe u 

cicavcov [5, 6, 7]. Túto hypotézu sme testovali vystavením buniek peroxidu vodíka, ktorý spôsobuje 

oxidačný stres. Molekulárny mechanizmus účinku proteínu na mitochondrie je pravdepodobne 

sprostredkovaný schopnosťou reverznej transkripcie, keďže strata tejto funkcie vedie k strate efektu 

proteínu na mitochondrie u cicavčích buniek [8]. Do experimentov sme zahrnuli aj kmeň S. 

cerevisiae exprimujúci mitochondriálnu reverznú transkriptázu Foxc2 pôvodom z organizmu 

Fusarium oxysporum. Tento kmeň slúži ako kontrola, ktorá by nám mala napovedať, či je 

schopnosť regulovať oxidačný stres univerzálnou vlastnosťou reverzných transkriptáz v 

mitochondriách alebo špecifikom katalytickej podjednotky telomerázy. 

 

Materiál a metódy 

 Mikroorganizmy: Escherichia coli kmeň DH5α (supE44, ∆lacU169 (φ80lacZ∆M15), 

hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1); Saccharomyces cerevisiae kmeň W303-1A (MATa; 

ade2-1; ura3-1; his3-11, 15; trp1-1; leu2-3, 112; can1-100) 

 Vektory: pYES/2CT-hTERT (Obr. 1.) 

 

Obr. 1 Mapa vektora pYES/2CT-hTERT 
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Príprava rekombinantného vektora pYES/2CT-hTERT 

Otvorený čítací rámec hTERT bol amplifikovaný metódou PCR pomocou primerov, ktoré obsahujú 

EcoRI a HindIII reštrikčné miesta za účelom klonovania génu do plazmidu pYES/2CT. Plazmid a 

PCR produkt boli štiepené spomenutými reštrikčnými endonukleázami (EcoRI, Thermo Scientific; 

HindIII, Thermo Scientific) 2 hod pri 37°C. Plazmid bol defosforylovaný alkalickou fosfatázou 

Shrimp alkaline phosphatase (SAP, Thermo Scientific) 15 min pri 37°C. Fosfatáza bola následne 

inaktivovaná 5 min pri 65°C. Štiepené vzorky boli analyzované na 0,8% (w/v) agarózovom géle a 

prečistené pomocou kitu NucleoSpin Gel Extraction Kit (Macherey-Nagel). Ligácia bola vykonaná 

v molekulovom pomere 1:1 (plazmid : inzert) pomocou T4 DNA ligázy (Thermo Scientific) cez noc 

pri 16°C. Ligačná zmes bola prečistená na dialyzačných diskoch (Millipore „V“ Series Membranes, 

Merck Millipore) podľa protokolu dodávateľa a ďalej použitá na transformáciu buniek E. coli. 

 Transformácia E. coli: K suspenzii buniek E. coli kmeň DH5α bola pridaná 1/5 objemu 

ligačnej zmesi. Transformácia prebehla elektroporáciou v prístroji GenePulser Xcell II  (Bio-Rad) 

pri 25 µF, 200 Ω a 1,8 V. Po pridaní tekutého LB média boli bunky inkubované 1 hod pri 37°C. 

Následne boli vysiate na selekčné LBA médium a kultivované cez noc pri 37°C. 

 Izolácia plazmidovej DNA: Transformované kolónie E. coli boli kultivované v tekutom LBA 

médiu cez noc pri 37°C. Po premytí buniek v deionizovanej vode (ddH2O) bolo k peletu pridaných 

100 µl roztoku GET (10 mM EDTA pH 8,0; 50 mM D-glukóza; 25 mM Tris-HCl pH 7,5) a bunky 

boli rozsuspendované vortexovaním. Následne bolo pridaných 200 µl alkalického SDS (1% (w/v) 

SDS; 0,2 M NaOH), zmes bola premiešaná a inkubovaná 5 min pri laboratórnej teplote. Suspenzia 

bola po pridaní 150 µl roztoku octanu draselného (3 M octan draselný; 5 M kyselina octová) 

inkubovaná 5 min na ľade a centrifugovaná (15 min, 13000 x g). Supernatant bol inkubovaný 10 

min pri 65°C. Po ochladení na laboratórnej teplote bolo k supernatantu pridaných 400 µl 2-

propanolu a zmes bola inkubovaná 5 min na ľade. Po centrifugácii (15 min, 13200 x g) bolo k 

peletu pridaných 100 µl 70% (v/v) etanolu. Zmes bola centrifugovaná (10 min, 13200 x g) a po 

odsatí supernatantu bol sediment sušený vo vákuovom koncentrátore 10 min (RC 10.09, Jouan). 

Vzorky boli rozpustené v 50 µl ddH2O s prídavkom RNázyA 30 min pri 37°C. 

 Overenie správnosti orientácie inzertu: správna orientácia inzertu bola potvrdená reštrikčnou 

analýzou veľkosti fragmentov plazmidovej DNA a následným sekvenovaním. 

 Transformácia kvasiniek: Transformácia kvasiniek bola vykonaná podľa protokolu [9]. 

Kmeň W303-1A kvasinky S. cerevisiae bol kultivovaný v selekčnom SD médiu cez noc pri 28°C. 

Kultúra bola centrifugovaná (5 min, 1700 x g) a premytá v 1 ml ddH2O. Po centrifugácii (20 sek, 

13000 x g) bol bunkový pelet rozsuspendovaný v 1 ml 100 mM octanu lítneho a suspenzia bola 

inkubovaná 10 min pri 30°C. Suspenzia bola centrifugovaná (10 sek, 1700 x g) a rozsuspendovaná 

v 500 µl 100 mM octanu lítneho. Zo vzorky bolo odobratých 50 µl a po centrifugácii (10 sek, 13000 
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x g) bolo k peletu pridaných 240 µl 50% (w/v) PEG-3350, 36 µl 1 M LiAc, 25 µl 2 mg/ml 

denaturovanej salmon sperm DNA (ssDNA), 300-500 ng plazmidovej DNA a príslušné množstvo 

ddH2O. Po krátkom vortexovaní bola transformačná zmes inkubovaná 30 min pri 30°C a následne 

vystavená teplotnému šoku 20 min pri 42°C. Po centrifugácii (5 sek, 1700 x g) bol bunkový pelet 

premytý a rozsuspendovaný v ddH2O. Bunky boli vysiaté na selekčné médiá a kultivované pri 28°C, 

3 dni. 

 Potvrdenie expresie hTERT: Kultúry S. cerevisiae transformované vektorom pYES/2CT-

hTERT boli kultivované v médiu s prídavkom 2% (w/v) galaktózy. Následne boli z buniek 

izolované proteíny a uskutočnené SDS-PAGE na separáciu proteínov podľa protokolu [10]. 

Expresia proteínu hTERT bola detekovaná pomocou Western blot analýzy podľa protokolu [11] s 

využitím špecifických protilátok rozpoznávajúcich hTERT (1:800; Rockland). 

 Test na determináciu životaschopnosti S. cerevisiae: Nočná kultúra kvasiniek bola pestovaná 

v tekutom SD médiu s prídavkom aminokyselín 20 hod pri 28°C. Po premytí v ddH2O bola 

preočkovaná do S-Gal média a indukcia expresie hTERT z galaktózového promótora vektora 

pYES/2CT-hTERT prebiehla 20 hod pri 28°C. Ďalší deň boli bunky premyté v ddH2O a nariedené 

na 5x106 buniek v 1 ml S-Gal média. K suspenzii bol pridaný peroxid vodíka na výslednú 

koncentráciu 30 mM. Bunky boli inkubované 1 hod pri 28°C. Bunkový pelet bol premytý a 

rozsuspendovaný v 1 ml ddH2O. Ďalej bola suspenzia zriedená desiatkovým riedením pričom 

výsledné riedenia boli: 5x106, 5x105, 5x104 a 5x103 buniek/ml a z každej koncentrácie bolo 5 µl 

nanesených na pevné SD médium s prídavkom aminokyselín. Miera tolerancie stresu bunkami 

exprimujúcimi/neexprimujúcimi hTERT bola hodnotená na základe schopnosti rastu na SD médiu. 

 

Výsledky a diskusia 

 Kvasinky S. cerevisiae transformované vektorom pYES/2CT-hTERT boli po rozpestovaní v 

SD médiu preočkované do S-Gal média s prídavkom 2% (w/v) galaktózy, ktorá indukuje expresiu 

hTERT z vektora pYES/2CT-hTERT. Expresia proteínu u S. cerevisiae bola overená 

imunohistochemickou metódou s využitím špecifických protilátok rozpoznávajúcich hTERT. Vo 

dvoch vzorkách, kde bola expresia hTERT indukovaná, sme detekovali signál, ktorý by mohol 

predstavovať hTERT (127 kDa) (Obr. 2., dráha 1 a 5). 

 Zaujímalo nás, či má hTERT u S. cerevisiae rovnako ako u cicavcov, efekt na viabilitu 

buniek po ovplyvnení peroxidom vodíka [5, 6, 7]. V súlade s experimentami u cicavcov vykazovali 

tri nezávislé kmene nesúce vektor pYES/2CT-hTERT (označené ako 1, 2 a 3) lepšiu viabilitu po 

ovplyvnení peroxidom vodíka v porovnaní s kmeňom nesúcim prázdny plazmid pYES/2CT (Obr. 

3. A. a B., riadky 2). Podobne bola lepšia životaschopnosť buniek pozorovaná aj u kmeňa 

exprimujúceho reverznú transkriptázu Foxc2 (Obr. 3. B., riadok 6), čo naznačuje, že by mohlo ísť o 

BIOLÓGIA

179



univerzálnu vlastnosť mitochondriálnych reverzných transkriptáz. Na základe rastovej schopnosti 

týchto kmeňov predpokladáme, že hTERT by mohol mať protektívny účinok na funkciu 

mitochondrií a viabilitu buniek po vystavení oxidačnému stresu. 

Obr. 2 Analýza heterologickej expresie hTERT detekovaná primárnymi protilátkami (TERT antibody (H-231):sc-7212, 
Rockland) a sekundárnymi protilátkami (Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase secondary antibody produced in 

goat, Sigma-Aldrich) z buniek S. cerevisiae W303-1A. Dráhy 1, 3, 5 a 7 – indukované vzorky; dráhy 2, 4, 6 a 8 – 
neindukované vzorky. 

 

Obr. 3 Analýza efektu heterologicky exprimovaného hTERT na viabilitu S. cerevisiae W303-1A po ovplyvnení 
peroxidom vodíka. 

 

Záver 

 Nekonvenčným úlohám katalytickej podjednotky telomerázy sa v súčasnosti dostáva čoraz 

viac pozornosti. Naším cieľom bola konštrukcia vektora pYES/2CT-hTERT zabezpečujúceho 

heterologickú expresiu hTERT v bunkách S. cerevisiae, potvrdenie tejto expresie a skúmanie úlohy 

proteínu v mitochondriách kvasiniek pod vplyvom oxidačného stresu. Naša hypotéza bola, že 
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hTERT môže mať protektívny účinok na mitochondriálne funkcie a tým aj na viabilitu buniek, 

pričom táto úloha je pravdepodobne zabezpečená reverznou transkripciou. V porovnaní s 

kontrolným kmeňom exprimujúcim prázdny plazmid, kmene nesúce na vektore gén pre hTERT 

alebo FOXC2 vykazovali lepšiu životaschopnosť po ovplyvnení peroxidom vodíka (Obr. 3. A. a B., 

dráhy 4 a 6). Je preto možné, že schopnosť chrániť mitochondrie pred účinkami oxidačného stresu 

je univerzálnou vlastnosťou mitochondriálnych reverzných transkriptáz.  
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Abstrakt 

 Shift work or night work forces people to be active in a phase of the light-dark (LD) cycle during which 
normally they would be sleeping. In the liver, clock genes are proposed to influence metabolic rhythms. Clock 
genes in the liver are driven by the suprachiasmatic nucleus (SCN) via autonomic and humoral pathways but 
under conditions of restricted feeding food intake is the strongest Zeitgeber. We used Wistar rats that were 
exposed to the LD cycle mimicking the rotating shift work with phase advances to study the per2, bmal1, rev-
erbα and pparα expression in the liver. Clock gene expression was measured by real time PCR. We found that 
LD regimen mimicking shift work with 8h phase advances every other day caused significant decrease of 
amplitude of per2, bmal1 and rev-erbα rhythmic expression. Pparα expression was arrhythmic in the liver of rats 
exposed to rotating LD regimen. We suppose that changes daily pattern of clock and metabolic genes in the liver 
of rats exposed to irregular LD cycle can negatively influence liver functioning. 
 

Kľúčové slová: fázový posun; metabolizmus; cirkadiánny; práca na smeny; svetelný režim..  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Fyziologické procesy, ktoré sa dynamicky menia v čase, vykazujú biologické oscilácie 

alebo rytmy. Cirkadiánne rytmy sa vyznačujú dĺžkou periódy, ktorá je približne 24 hodín pri 

konštantných environmentálnych podmienkach, z čoho bol odvodený názov „cirkadiánne“. 

Najlepšie sú preštudované z hľadiska mechanizmov, ktoré ich generujú a procesov 

synchronizácie  s cyklami svetla a tmy. Aj keď sú tieto rytmy endogénne, cirkadiánny systém 

je nastavovaný externými signálny ako sú svetlo a potrava. Tento proces synchronizácie 

nazývame “entrainment“. Exogénne faktory prostredia komplexe nazývame “Zeitgeber“ [1]. 

Cirkadiánny systém, ktorého centrum je v suprachiazmatických jadrách hypotalamu 

(SCN), synchronizuje mnoho periférnych oscilátorov, ako je pečeň a srdce, pre zabezpečenie 

časovej koordinácie správania a metabolizmu [2]. Aj keď SCN slúži ako hlavný 

synchronizátor celého systému, cyklus príjmu potravy môže  odpojiť periférne hodiny spod 

kontroly SCN [3]. 

 SCN neuróny prijímajú informácie o intenzite svetla v prostredí cez priame 

synaptické spojenie so sietnicou [3]. Keď svetlo aktivuje fotoreceptory, predovšetkým 

fotosenzitívne gangliové bunky sietnice, ktoré exprimujú fotopigment melanopsín, nervové 

impulzy sú vedené priamo cez retinohypotalamický trakt (RTH) do SCN [4].  
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SCN má endogénny mechanizmus tvorený transkripčno-translačnou spätnoväzobnou 

slučkou (TSS), zloženou zo skupiny hodinových génov. TSS sa skladá z pozitívnej 

a negatívnej časti, ktoré sú navzájom prepojené. Pozitívna časť je reprezentovaná dvoma 

základnými helix-loop-helix transkripčnými faktormi CLOCK (circadian locomotor output 

cycles kaput) a BMAL1 (brain and muscle ARNT-like protein 1), ktoré po vytvorení 

heterodiméru spúšťajú expresiu hodinových génov period (per 1-3) a cryptochrome (cry 1-2) 

naviazaním sa na regulačné miesto E-box (5´-CACGTG-3´) a ktoré tvoria negatívnu časť 

spätno-väzobnej slučky [5]. 

 Ľudia pracujúci na zmeny alebo nočné zmeny sú aktívny vo fáze LD cyklu, počas 

ktorej by mali normálne spať. Je dokázané že práca na zmeny a nočná práca podporuje zmeny 

v stravovacích návykoch, výsledkom čoho je vzrastajúci príjem jedla počas normálnej 

pokojovej fázy [6]. Pracujúci na zmeny inklinujú k príjmu stravy v čase ich pracovnej doby 

a vo všeobecnosti si vyberajú stravu bohatú na karbohydráty. V posledných rokoch sa 

ukázalo, že stravovacie návyky majú silný vplyv na periférne oscilátory, na správanie, 

vnútorné a metabolické rytmy [7]. Vnútorná desynchronizácia je charakterizovaná 

nedostatkom spánku a tlmením metabolických a endokrinných rytmov a tiež môže viesť ku 

kardiovaskulárnym a gastroenterologickým ochoreniam, obezite, cukrovke, neplodnosti 

a niektorým druhom rakoviny [8, 9, 10]. 

 Časté a dlhodobé vystavovanie organizmov viac hodín trvajúcim fázovým posunom 

svetelného režimu má za následok dereguláciu denných rytmov v organizme a následne aj 

dereguláciu procesov regulovaných periférnymi oscilátormi v pečeni. Preto cieľom našej 

práce bolo definovať zmeny, ktoré nastávajú pri rytmickej expresii hodinových génov v 

pečeni a následne analyzovať, ktoré metabolické procesy sú nimi ovplyvnené. 

 

Materiál a metódy 

Na pokus bolo použitých 72 samcov potkanov kmeňa Wistar vo veku 5 týždňov. 

Zvieratá boli rozdelené do dvoch miestností po 36 jedincov s odlišným svetelným režimom. 

Kontrolná skupina mala štandardný svetelný režim svetlo: tma (LD) 12:12. Experimentálna 

skupina mala v chovnom zariadení svetelný režim simulujúci prácu na zmeny v rýchlom 

rotačnom režime, v ktorom začiatok svetelnej fázy dňa bolo 6:00 h a koniec o 18:00 h, 

Zeitgeber time (ZT0 - ZT12). Počas pokusu sa každý druhý deň uskutočnil posun o 8 hodín 

smerom dopredu (phase advance), teda fáza tmy bola kratšia o 8 hodín. Zvieratá mali prístup 

k potrave a vode ab libitum. Po 12 týždňoch boli odoberané vzorky v čase, keď zvieratá boli 

vystavené rovnakému LD (svetlo 6:00 – 18:00). Odbery boli uskutočnené v 4 h intervaloch so 
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začiatkom o 12:00 (ZT6). Počas tmavej fázy dňa boli vzorky odoberané pri červenom svetle. 

Tkanivá boli zamrazené tekutým dusíkom a vzorky boli uložené pri -80 °C až do izolácie 

RNA. 

Celkovú RNA z pečene potkana sme vyizolovali použitím monofázického roztoku 

fenolu a guanínizocyanátu Tri-Reagent (Total RNA Isolation Reagent, MRC, USA). 

Vyizolovanú RNA sme pomocou reverznej transkriptázy (kit ImPromII Reverse Transcription 

system, Promega, USA) použili na syntézu komplementárnej cDNA. Prostredníctvom 

polymerázovej reťazovej reakcie priebežne monitorovanej v cykleri s detekciou 

fluorescenčného signálu sme kvantifikovali génovú expresiu nami vybraných hodinových 

génov. Analyzovali sme aj expresiu house keeping génu, v našom prípade to bol ribl1 

(ribozomálny proteín large P1). Pomocou tohto génu sme normalizovali expresie sledovaných 

génov. PCR reakcia prebiehala s použitím hot start polymerázy (Quanti Test SYBR Green 

PCR Kit, Qiagen, Nemecko) v cykleri Step-One System (Applied Biosystems, USA). 

Program prebieha v troch krokoch. Prvým krokom je iniciácia Hot start polymerázy 

a denaturácia dvojreťazcových DNA molekúl pri 95°C po dobu 15 min. Druhý krok mal 50 

cyklov, kde sa opakovala 15 s denaturácia pri teplote 94°C, 30 s anelácia pri stanovenej 

anelačnej teplote (per2, rev-erbα, pparα 49°C; bmal1 55°C) a 30 s elongácia pri teplote 72°C. 

Posledným krokom bolo dosyntetizovanie reťazcov pri teplote 72°C ktoré trvalo 2 min. Z  

kalibračnej krivky jednotlivých vzoriek , ktorá bola pripravené logaritmickým riedením 

vybranej vzorky, sme odrátali relatívnu expresiu meraných génov. Špecifickosť reakcie sme 

potvrdili pomocou analýzy topenia, ktorá sa uskutočnila ako posledný krok v cykleri. 

Súčasťou kitu je farbička ROX, ktorá slúži ako interný štandard na normalizáciu SYBR Green 

I fluorescenčného signálu. Táto farbička slúži aj na normalizáciu možných nepresností pri 

pipetovaní reakčného mixu.  

Kosínorovou analýzou sme vyhodnocovali rytmicitu denného profilu génovej 

expresie nami vybraných génov. Ak nafitovaná kosínusová krivka signifikantne korelovala 

s vyhodnocovanými dátami, boli vypočítané parametre amplitúdy, akrofázy a mezoru. 

Amplitúda je definovaná ako polovica rozdielu medzi minimálnou a maximálnou hodnotou 

rytmu. Akrofáza predstavuje čas, kedy rytmus dosahuje maximum vo vzťahu k presne 

určenému časovému bodu, v našom prípade od začiatku svetelnej fázy dňa, a mezor je stredná 

hodnota rytmu. Čas je uvádzaný ako Zeitgeber time (ZT), pričom ZT0 predstavuje začiatok 

svetlej fázy 24h cyklu. 
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Výsledky a diskusia 

 V kontrolnej skupine vystavenej svetelnému režimu 12L:12D sme pozorovali 

signifikantný denný rytmus expresie per2 s vrcholom na začiatku tmavej fázy 24h cyklu (ZT 

15:21, cosinor P<0,0001). Podobne, iné práce [10,11] ukázali, že expresia per2 vykazuje v 

pečeni svoje maximum na začiatku tmavej fázy. U potkanov vystavených rotačnému 

svetelnému režimu sme tiež pozorovali signifikantný denný rytmus per2 mRNA, ktorý sa líšil 

vo svojich parametroch v porovnaní s kontrolou. Rytmus expresie per2 vykazoval u jedincov 

vystavených rotačnému svetelnému režimu signifikantne zníženú amplitúdu a akrofáza bola 

posunutá o takmer štyri hodiny (ZT 19:09, cosinor P<0,0001).  

 Denný rytmus expresie bmal1 v pečeni kontrolných potkanov bol v antifáze 

v porovnaní s expresiou per2. Kontrolná skupina, ktorá bola vystavená svetelnému režimu 

12L:12D vykazovala signifikantný denný rytmus s vrcholom na začiatku svetelnej fázy 24h 

cyklu (ZT 1:00, cosinor P<0,0001). Tieto výsledky sú v súlade s prechádzajúci štúdiami 

popisujúcimi vrchol expresie bmal1 na začiatku svetlej fázy 24h cyklu [9,11]. Potkany 

vystavené rotačnému svetelnému režimu vykazovali tiež signifikantný denný rytmus expresie 

bmal1, kde expresia bmal1 dosahovala najvyššie hladiny na začiatku svetlej fázy 24h cyklu. 

Rytmus expresie bmal1 vykazoval u jedincov vystavených rotačnému svetelnému režimu 

signifikantne zníženú amplitúdu (cosinor P<0,0001). 

 Kontrolná skupina, ktorá bola vystavená svetelnému režimu 12L:12D vykazovala 

signifikantný denný rytmus v expresii rev-erbα s vrcholom na konci svetlej fázy 24h cyklu 

(ZT 9:03, cosinor P<0,0001). Naše výsledky v kontrolnej skupine sú v súlade s prechádzajúci 

štúdiami [8,11]. U potkanov vystavených posúvajúcemu sa svetelnému režimu smerom 

dopredu po dobu 10 týždňov maximum expresie rev-erbα tiež vykazovalo signifikantný 

denný rytmus, ktorý sa líšil zníženou amplitúdou aj mezorom, a akrofáza bola posunutá 

takmer o tri hodiny (ZT 11:41, cosinor P<0,01). 

V súlade s už publikovanými dátami [10,11], potkany v kontrolnej skupine, ktoré boli 

vystavené svetelnému režimu 12L:12D vykazovali signifikantný denný rytmus v expresii 

pparα s vrcholom na konci svetlej fázy 24h cyklu (ZT 11:17, cosinor P<0,0001). Jedince 

vystavené rotačnému svetelnému režimu nevykazovali signifikantný denný rytmus, čiže 

vplyvom zmeneného svetelného režimu došlo k strate rytmicity v expresii mRNA pparα 

(cosinor). 

V našej práci sme pozorovali podobné zmeny v expresii per2 a bmal1 ako boli za 

rovnakých podmienok popísané v srdci potkana [12,13]. V oboch prípadoch bol pozorovaný 

pokles amplitúdy a znížená robustnosť rytmickej expresie, aj keď v srdci došlo aj k 
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signifikantnému poklesu mezoru rytmickej expresie per2 a bmal1, zatiaľ čo v pečeni sme 

pozorovali len trend.  

Zmeny v robustnosti oscilácií hodinových génov mali za následok aj zníženú rytmicitu 

hodinami kontrolovaných génov v srdci [12,13] aj v pečeni . 

Rotačný svetelný režim s fázovými posunmi dozadu spôsoboval výraznú zmenu 

akrofázy, ale mal malý vplyv na mezor a amplitúdu rytmickej expresie per2 a bmal1 v srdci a 

pečeni potkana [11]. Expresia rev-erbα bola výraznejšie ovplyvnená fázovými posunmi 

dozadu ako dopredu, lebo rotačný svetelný režim s posunmi dozadu mal za následok nie len 

zmenu amplitúdy a mezoru, ale ovplyvnil aj akrofázu rytmickej expresie rev-erbα v pečeni a 

srdci potkana [11]. Rotačný svetelný režim s fázovými posunmi dozadu spôsoboval skôr 

zmenu v akrofáze expresie hodinami kontrolovaných génov a rotačný svetelný režim s 

fázovými posunmi dopredu spôsoboval skôr pokles robustnosti rytmicity (až elimináciu 

rytmu) v periférnych oscilátoroch potkana. 

 

Záver 

Záverom možno konštatovať, že spôsob rotačného svetelného režimu ovplyvňuje 

génovú expresiu hodinových génov a pozorované zmeny sú v srdci aj pečeni podobné. 

Metabolické gény vykazovali výraznú tkanivovú špecifickosť v expresii aj v responzívnosti 

na rotačný svetelný režim. 
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Abstrakt 

 Lyme borreliosis, also called Lyme disease in North America, is the most spread zoonosis transmitted by 
ticks in the northern hemisphere. In some cases, it can be very difficult and time-consuming to make a diagnosis 
from the clinical samples of the patients. Because transmission of Lyme borreliosis is mediated by ticks, it is 
possible to detect the presence of the agent's nucleic acid in the tick's samples. 
 

Kľúčové slová: kliešť; lymská borelióza; Borrelia burgdorferi; detekcia; 16S rRNA  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prvá zmienka o lymskej borelióze pochádza z roku 1883, kedy Alfred Buchwald 

popísal degeneratívnu poruchu kože nazývanú acrodermatitis chronica atrophicans (ACA). 

Takmer o sto rokov neskôr v  roku 1982 Willy Burgdorfer a jeho spolupracovníci objavili 

pôvodcu lymskej boreliózy Borrelia burgdorferi [1]. 

Komplex Borrelia burgdorferi sensu lato zahŕňa najmenej 17 genotypov, pričom 

neustále sa objavujú nové genotypy, takže tento počet pravdepodobne nie je definitívny. Pre 

človeka sú patogénne 3 genotypy – Borrelia afzelii, Borrelia garinii a Borrelia burgdorferi 

sensu stricto [2]. V Európe môžu byť všetky tri spomínané genotypy nájdené u pacientov 

s lymskou boreliózou, zatiaľ čo v USA sa spája s chorobou iba Borrelia burgdorferi sensu 

stricto. V Európe je najvýznamnejším vektorom lymskej boreliózy Ixodes ricinus [3]. V USA 

sú vektormi Ixodes scapularis a Ixodes pacificus [4]. Borrelia burgdorferi je gramnegatívna 

baktéria špirálovitého tvaru so šírkou 0,2-0,3 µm a dĺžkou 4-30 µm. Jej optimálna rastová 

teplota je 34-37 °C s generačným časom 8-12 hodín pri teplote 35 °C [5]. Borrelia 

burgdorferi vlastní fragmentovaný genóm, ktorý je pre baktérie neobvyklý. Obsahuje lineárny 

chromozóm a väčšie množstvo lineárnych a kruhových plazmidov. Linearita genómových 

fragmentov sa udržiava telomérami, ktoré predstavujú krátke inverzné opakovania 

s kovalentne uzavretými koncami a u baktérií sa zvyčajne nevyskytujú [6]. Lymská borelióza 

predstavuje najčastejšie diagnostikovanú kliešťami prenášanú chorobu v Európe a  v Severnej 

Amerike. Vzhľadom k vysokému percentuálnemu zastúpeniu infikovaných kliešťov na našom 
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území, sme sa zamerali na detekciu prítomnosti nukleovej kyseliny Borrelia burgdorferi s.l. 

vo vzorkách kliešťov pomocou PCR metódy využitím komerčne dostupných kitov.  

 

Materiál a metódy 

Naša práca pozostávala z terénneho zberu kliešťov a  ich následného prenesenia do 

laboratória, kde boli testované na prítomnosť pôvodcu lymskej boreliózy.  K tomuto účelu 

sme využili komerčne dostupné kity – izolačný kit RIBO-prep (na izoláciu RNA), 

REVERTA-L (na prepis RNA do cDNA) a PCR kit AmpliSens® Borrelia burgdorferi sensu 

lato-EPh, ktorý predstavuje in vitro amplifikačný test nukleovej kyseliny pre kvalitatívnu 

detekciu 16S rRNA Borrelia burgdorferi s.l. [7]. 

Zber kliešťov sme urobili v mesiacoch júl a október 2013 v katastrálnom území obcí 

Jelenec a  Zlatno v okrese Zlaté Moravce. V oboch lokalitách sa nachádzajú listnaté lesy  

v nadmorskej výške od 250 m.n.m. do 700 m.n.m. Obec Jelenec je lokalizovaná pod pohorím 

Tribeč, obec Zlatno na južnej strane pohoria Tribeč. Pri zbere kliešťov sme použili metódu 

zberu na vlajku. Použili sme vlajku z flanelovej tkaniny bielej farby o rozmeroch 100 x 80 cm 

pripevnenú na palicu o dĺžke 130 cm. Vzorkovanie sme robili v časovej jednotke 2 hodiny. 

Vlajku sme pomalými pohybmi ťahali po vegetácii a to najmä po spodnej strane listov. Po 

každom ťahu sme vlajku prezreli a kliešte sme zbierali pomocou hladkej anatomickej pinzety 

do plastových skúmaviek. Pre zabezpečenie prežitia kliešťov, sme do skúmaviek vložili steblo 

trávy kvôli udržaniu vlhkosti a uzavreli sme ich vatou a to tak, aby bol zabezpečený prístup 

vzduchu. Na skúmavky sme vyznačili dátum zberu.  

Naša laboratórna práca, prostredníctvom ktorej sme v  analyzovaných vzorkách 

kliešťov chceli dokázať, respektíve vylúčiť prítomnosť spirochéty Borrelia burgdorferi s.l. 

pozostávala z  prípravy vzoriek na analýzu, izolácie 16S rRNA baktérie, ktorej predchádzala 

homogenizácia kliešťov; reverznej transkripcie, ktorá umožnila prepis RNA do DNA; 

namnoženia DNA pomocou PCR reakcie. Následne bola urobená vizualizácia pomocou 

elektroforetickej separácie namnoženej DNA v agarózovom géli s následným vyhodnotením 

testu.  

 

Výsledky a diskusia 

 Analýza jednotlivých vzoriek je založená na prítomnosti alebo absencii špecifických 

fragmentov amplifikovanej DNA v agarózovom géli. Dĺžka špecifických fragmentov 

amplifikovanej DNA je : 
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- Borrelia burgdorferi sensu lato - 370 bp 

- IC Borrelia burgdorferi sensu lato-rec - 571 bp 

 

 

 
Obr. 1 Vyhodnotenie výsledkov po elektroforetickej separácii  (vzorky 1 a 2 boli uhynuté nymfy, vzorky 3 a 4 
boli živí adulti a vzorky 5 a 6 živé nymfy;  m100 – marker molekulových hmotností, C+ - pozitívna kontrola 

amplifikácie,  370 bp; NCA - negatívna kontrola amplifikácie, bez fragmentov; PCE - pozitívna kontrola 
extrakcie RNA, 370 bp, 571 bp; C- - negatívna kontola extrakcie RNA, 571 bp) 

 

 
Tab. 1 Interpretácia výsledkov 

 

KONTROLA KONTROLOVANÝ KROK 
FRAGMENT 

DĹŽKY 
370 bp 

FRAGMENT 
DĹŽKY 
571 bp 

PCE extrakcia RNA áno áno 

C- extrakcia RNA nie áno 

NCA amplifikácia nie nie 

C+ amplifikácia áno nie 

 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že vzorky kliešťov č.1, 3 a 5 boli pozitívne, pretože po 

agarózovej elektroforéze sme detegovali oba fragmenty (370 bp aj 571 bp) amplifikovanej 

DNA, zatiaľ čo vzorky kliešťov č.2, 4 a 6 boli negatívne, keďže sme v géli identifikovali iba 

fragment dĺžky 571 bp. 

 Naša práca bola zameraná na detekciu (prítomnosť/neprítomnosť) patogéna vo vzorke, 

preto sme na analýzu vzoriek kliešťov zvolili polymerázovú reťazovú reakciu s tzv. rýchlym 

štartom a následnou vizualizáciou výsledkov využitím agarózovej elektroforézy. Táto metóda 

je jednoduchá, vysoko citlivá a dosiahli sme jej využitím jednoznačné výsledky. Na rozdiel od 

Real-time PCR nám neposkytuje kvantitatívnu analýzu t.j. neurčíme ňou množstvo 

patogénnych mikroorganizmov. Ďalším cieľom bolo zistiť, či je možné pomocou uvedenej 
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metódy detegovať prítomnosť Borrelia burgdorferi s.l. nielen v živých kliešťoch, ale tiež 

v uhynutých. Zistili sme, že baktériu Borrelia burgdorferi s.l. je možné identifikovať 

i v kliešťoch, ktoré boli v čase izolácie RNA už 8 dní uhynuté. Tiež sme podrobili analýze 

vzorku kliešťa, ktorý bol v čase jeho odberu aktívne prisatý na dolnej končatine človeka, ktorý 

sa pohyboval v ohniskovej oblasti bez využitia protektívnych prostriedkov. Aj v tomto 

prípade bola aplikácia použitej metódy úspešná, pričom boli naamplifikované fragmenty 

internej kontroly. 

 Za veľkú výhodu možno považovať prácu s komerčne dostupnými kitmi. Použité 

súpravy obsahujú všetky potrebné chemikálie a enzýmy, potrebné pre uskutočnenie analýzy. 

V prípade súprav využitých vo finálnej fáze metódy (amplifikácia) ide o vopred otestované 

a certifikované kity, ktoré zaručujú presnosť a spoľahlivosť získaných výsledkov. Nami 

využívaná metóda zahŕňa uskutočnenie viacerých krokov, pričom produkty po každom kroku 

možno uskladniť v chladničke prípadne v mrazničke na dlhšiu dobu a teda sa nevyžaduje 

nepretržitá činnosť pri jednotlivých fázach spracovania vzoriek.   

 Doposiaľ bolo vyvinutých množstvo metód na detekciu Borrelia burgdorferi s.l., ale 

svoje uplatnenie v klinickej praxi majú iba niektoré. Kultivácia vzoriek pacientov je napríklad 

príliš zdĺhavá, pretože sa vyžaduje veľmi dlhá inkubácia vzoriek a je tiež finančne náročná. 

Limitujúcim faktorom v tomto prípade je použitie vzoriek od neliečených pacientov, pretože 

pozitivita kultúry je rýchlo narušená podaním niekoľkých dávok antibiotík [8]. Hlavný prínos 

nami využitej metódy spočíva v priamej detekcii baktérie vo vzorke kliešťa a v prípade 

potvrdenia pozitivity umožňuje včasné zahájenie liečby, resp. venovanie zvýšenej pozornosti 

sledovaniu rozvoja sprievodných klinických príznakov lymskej boreliózy. Ak je výsledok 

negatívny, nie je potrebné uskutočniť odber vzoriek pacienta na serologické testovanie.  To 

síce umožňuje  určiť prítomnosť špecifických protilátok proti Borrelia burgdorferi s.l., ale 

taktiež môže vykazovať najmä v začiatočnej fáze choroby, kedy ešte nie sú vytvorené 

špecifické protilátky, falošnú negativitu komplikujúcu stanovenie diagnózy. Negatívny 

výsledok vo vzťahu k prítomnosti baktérie je tiež významný z hľadiska psychiky postihnutej 

osoby, keďže nemusí byť monitorovaná po prípadné objavenie sa príznakov choroby. 
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Záver 

Zistili sme, že PCR metódu je možné použiť na detekciu prítomnosti Borrelia 

burgdorferi s.l. na základe jej nukleovej kyseliny nielen vo vzorkách živých kliešťov, ale 

takisto i v uhynutých a v tých, ktoré boli v čase odberu prisaté na človeku.  
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Abstrakt 

Parkinson's disease is a fairly common multifactorial neurodegenerative disorder. Frequency of the 
disease increases with increasing age of the population. Although originally thought not to be hereditary, in 
recent years, there have been identified several causative genes of Parkinson's disease that can help to clarify the 
molecular basis of disease, would allow its more accurate diagnosis and would also help in treatment and 
prevention. The aim of our study was to detect the effect of hypericin, a substance isolated from the plant 
Hypericum perforatum L., on expression level of genes involved in the pathogenesis of Parkinson's disease. 
Experiments were carried out on the A549 cell line using microarray analysis and qPCR. We detected changes in 
gene expression in SNCA, LRRK2, CYCS and other genes associated with development of Parkinson's disease. 
 

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba; microarray; qPCR; expresia; hypericín. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Parkinsonova choroba je pomerne časté, chronické, neurodegeneratívne ochorenie, 

charakteristické selektívnou stratou dopaminergických neurónov zo substantia nigra 

a prítomnosťou Lewyho teliesok [1]. Medzi hlavné príznaky tohto ochorenia patrí tras v 

pokoji, svalová rigidita, bradykinéza a ďalšie príznaky súvisiace s pohybovým aparátom [2]. 

Diagnóza tohto ochorenia v skorom štádiu je pomerne náročná a aj po správnej diagnóze je 

jediná liečba založená na zvyšovaní nedostatočnej hladiny dopamínu v mozgu, ktorá však 

neodstráni všetky príznaky [3]. 

 Na rozvoj Parkinsonovej choroby vplývajú najmä faktory prostredia, gény a vek 

mozgového tkaniva [4, 5] nakoľko frekvencia ochorenia stúpa so vzrastajúcim vekom 

populácie. Približne 4 % populácie nad 80 rokov trpí touto chorobou. Diagnóza ochorenia 

v skoršom veku je však pomerne náročná a súčasné poznatky molekulárnej podstaty 

neurodegenerácie sú limitované [6]. 

 V uplynulých rokoch, boli identifikované niektoré kauzálne gény Parkinsonovej 

choroby ako napr. α-synuclein (SNCA), Parkin (PARK2), UCHL-1 (PARK5), PINK1 

(PARK6), DJ-1 (PARK7), LRRK2 (PARK8) a ATP13A2 (PARK9) [7, 8]. Práve tieto molekuly 

sú kandidátnymi biomarkermi Parkinsonovej choroby [9].  
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 Cieľom našej práce bolo študovať zmeny expresného profilu kandidátnych 

génov/biomarkerov Parkinsonovej choroby (SNCA, LRRK2, Parkin, PINK, CYCS, DDC, 

UCHL1, APAF1) po ovplyvnení rôznych typov buniek hypericínom. 

 

Materiál a metódy 

Experimenty sme uskutočňovali na bunkových líniách A549 (bunky ľudského 

karcinómu odvodené od alveolárnych epiteliálnych buniek) a 42-MG-BA (bunky ľudského 

gliomblastómu). 

 Bunky A549 sme ovplyvňovali hypericínom s koncentráciou 100 ng.ml-1, 

fotoaktivovali podľa publikácií viacerých autorov [10, 11, 12] a v časoch 1, 24, 48 a 96 hodín 

po fotoaktivácii sme monitorovali expresný profil sledovaných buniek pomocou metódy 

microarray. Táto metóda nám umožnila detegovať zmenu expresie génov zapojených 

v metabolickej dráhe ochorenia po ovplyvnení monitorovaných buniek sledovaným liečivom. 

Metódu microarray sme realizovali podľa postupu zverejneného na [13]. Na realizáciu 

experimentu sme použili Whole Human Genome Microarray Kit, 4x44K od firmy Agilent, 

pomocou ktorého sme boli schopní detegovať expresný profil 27958 génov. 

 S cieľom potvrdiť výsledky získané microarray analýzou sme využili metódu qPCR 

(quantitative real time PCR), ktorou sme detegovali množstvo vzniknutého PCR produktu. 

Táto metóda nám umožnila sledovať rozdiely v expresii SNCA, LRRK2, Parkin, PINK, CYCS, 

DDC, UCHL1, APAF1 génov medzi jednotlivými časovými intervalmi a sledovanými typmi 

buniek. Experiment sme realizovali na bunkách A549 a 42-MG-BA podľa postupu uvedeného 

na príslušnom kite (Maxima SYBR Green qPCR, Fermentas). Expresia génov bola meraná 

v časoch 0, 10, 24, 48, 120, 168 hod po fotoaktivácii a tiež pri kontrolných, neovplyvnených 

vzorkách. 

Izoláciu a purifikáciu RNA sme realizovali pomocou Total RNA Isolation Mini Kit. 

Prepis RNA na cDNA sme realizovali prostredníctvom RevertAid First Strand cDNA 

Synthesis Kit, Fermentas. 

 

Výsledky a diskusia 

Z našich výsledkov získaných pomocou microarray analýzy vyplýva, že hypericín 

v čase 1 hod po fotoaktivácii znižuje expresiu SNCA génu (1,8156 krát), čo sme potvrdili aj 

prostredníctvom qPCR na oboch typoch sledovaných bunkových línií. Peptidy, ktoré sú 

výsledkom expresie SNCA génu sú hlavným komponentom amyloidných plakov u pacientov 

s Alzheimerovou chorobou. Zistili sme tiež, že vplyvom pôsobenia fotoaktivovaného 
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hypericínu zároveň dochádza k signifikantnej regulácii expresie génov ubiquitínovej dráhy 

a tiež génov cieľových molekúl určených na ubiquitinačnú degradáciu. V čase 1 hodiny po 

fotoaktivácii sme po vyhodnotení microarray a qPCR analýzy detegovali zníženú expresiu 

LRRK2 génu (2,4683 krát) v porovnaní s negatívnou kontrolou a teda neovplyvnenými, 

fotoaktivovanými A549 a 42-MG-BA bunkami. Gén LRRK2 je schopný fosforylovať proteíny 

kľúčové pre parkinsonovu chorobu. Z výsledkov našich experimentov tiež vyplýva, že tesne 

po ovplyvnení A549 buniek sledovanou látkou dochádza k znižovaniu expresie 

PINK1 (1,7492 krát) a zvyšovaniu expresie génu CYCS (4,2670 krát), ktorého jednou 

z najvýznamnejších úloh je indukcia apoptózy. Predpokladá sa, že úloha PINK1 spočíva 

v ochrane mitochondrií počas stresového obdobia. Na základe qPCR však môžeme tvrdiť, že 

v prípade buniek glioblastómu sme po 1 hodine pôsobenia fotoaktivovaného hypericínu 

nedetegovali štatisticky významné zmeny v expresii génov CYCS a PINK v porovnaní 

s negatívnou kontrolou. Z našich výsledkov získaných metódou microarray vyplýva, že 

zvolená koncentrácia hypericínu v čase 1 hod po fotoaktivácii zvyšuje expresiu DDC génu 

(1,3155 krát), ktorý katalyzuje dekarboxyláciu L-3,4-dihydroxyfenylalanínu (DOPA) na 

dopamín, L-5-hydroxytryptofánu na serotonín a L-tryptofánu na tryptamín. Tieto výsledky sa 

nám však nepodarilo potvrdiť prostredníctvom qPCR ani na A549 ani na 42-MG-BA 

bunkových líniách. [14].  

V čase 24 hodín po fotoaktivácii buniek sme detegovali zvýšenú expresiu génu DDC 

(1,1815 krát), avšak podobne ako v čase 1 hod sme tieto vysledky microarray analýzy neboli 

schopní potvrdiť qPCR metódou. Potvrdili sme však na oboch typoch bunkových línií 

zvýšenú expresiu CYCS (3,4546 krát) a zníženú expresiu PINK1 (1,7021 krát) aj v čase 24 

hod, ktoré poukazujú na vstup buniek do apoptózy [14]. 

Po 48 hodinách od fotoaktivácie sme detegovali podobne ako v prípade 24 hod 

izolácie štatisticky významne zvýšenú expresiu CYCS (5,4405 krát) a zníženú expresiu PINK1 

(1,9947 krát) génov v porovnaní s negatívnou kontrolou. Štatisticky významne sa zvýšila aj 

expresia UCHL1 (2,4502 krát) a APAF1 (2,5931 krát). UCHL1 je schopný hydrolyzovať 

peptidy viazané na C-terminálny glicín ubiquitínu. Mutácia v tomto géne je asociovaná 

s Parkinsonovou chorobou. APAF1 je iniciátorom apoptózy. Po uvoľnení cytochrómu c 

z mitochondrií vytvára spolu s inaktívnou kaspázou 9 holoenzým apoptozóm a indukuje 

apoptózu [14]. 

 Po 96 hodinách sme detegovali taktiež zníženú expresiu LRRK2 (1,0293 krát) na 

oboch sledovaných bunkových líniách a zvýšenú expresiu CYCS (4,2670 krát) a APAF1 

(4,2001 krát). Avšak prostredníctvom microarray analýzy sme detegovali tiež zvýšenú 
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expresiu TH (2,0073 krát) génu, ktorý je zapojený v konverzii tyrozínu na dopamín a tiež 

Parkin génu (2,6509 krát), ktorý je súčasťou komplexu E3 ubiquitin ligázy, ktorá 

sprostredkováva proteozomálnu degradáciu substrátových proteínov. Zmenu expresie Parkin 

génu sme však metódou qPCR nepotvrdili [14]. 

 

Záver 

Z našich výsledkov jednoznačne vyplýva, že fotoaktivovaný hypericín má vplyv na 

expresiu kandidátnych génov zapojených v prejave Parkinsonovej choroby. Avšak zvolená 

koncentrácia hypericínu (100 ng.ml-1) je príliš vysoká a indukuje apoptózu sledovanej 

bunkovej línie, krátko po jej vystavení svetelnej energii. Je dôležité konštatovať, že expresný 

profil spomínaných kandidátnych génov je v dvoch bunkových líniách v jednotlivých časoch 

izolácie rozdielny, a zároveň, že bunky glioblastómu nereagujú na fotoaktivovaný hypericín 

identicky ako alveolárne bunky pľúcneho karcinómu. Preto je nevyhnutné v ďalšej práci 

otestovať vhodnú koncentráciu hypericínu, aby nedochádzalo k indukcii bunkovej smrti so 

zameraním sa na viaceré typy mozgových buniek a podrobne detegovať zmeny v expresii 

génov zapojených v Parkinsonovej dráhe. 
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Abstract 
The PDR16 gene is an important factor in the multidrug resistance phenomenon of pathogenic and non-

pathogenic yeasts. We prepared pdr16∆ mutant strain of the biotechnologically important yeast Kluyveromyces 
lactis in which we found the reduction of ergosterol content. This change leads to increased diffusion of various 
toxic substances into the cell, what we were able to observe by measurement of radioactive labeled fluconazole 
diffusion. We observed also higher sensitivity to alkali metal cations proved by measurement of lithium cations 
accumulation in yeast cells by atomic absorption spectrometry. Increased sensitivity to lithium is very interesting 
and it was not described in any other yeast species lacking PDR16 gene. Our hypothesis is that higher uptake of 
alkali metal cations into the mutant yeast cell is caused by cell membrane hyperpolarization. 
 
Kľúčové slová: KlPDR16; ergosterol; akumulácia toxických látok 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Gén PDR16 bol prvýkrát identifikovaný pri skríningu genómu kvasiniek S. cerevisiae 

zameranom na identifikáciu génov regulovaných transkripčným faktorom ScPdr1p, ktorý je 

hlavným regulátorom génov zodpovedných za vznik fenotypu mnohonásobnej rezistencie 

voči cytotoxickým látkam u kvasiniek. Produkt génu PDR16 patrí do rodiny fosfatidylinozitol 

prenášajúcich proteínov (PITPs) podobných proteínu Sec14p, preto sa pre túto skupinu 

proteínov používa aj označenie SFH (Sec Fourteen Homologue). Gén PDR16 býva 

v literatúre označovaný aj ako SFH3. Nadexpresia génu ScPDR16 nie je schopná nahradiť 

nefunkčný alebo chýbajúci proteín ScSec14p v bunkách kvasiniek, avšak jeho delécia má 

vplyv na sterolové zloženie cytoplazmatickej membrány, čo sa následne prejaví zvýšenou 

citlivosťou kvasiniek na azolové antimykotiká [1]. Vzhľadom na lokalizáciu proteínu 

ScPdr16p v lipidových partikulách, mikrozómoch a v blízkosti cytoplazmatickej membrány, 

kde sa uskutočňuje translokácia sterolov a sterolových intermediátov sa predpokladá, že 

ScPdr16p zohráva zatiaľ nevyjasnenú úlohu pri biosyntéze ergosterolu [2].  Podľa najnovších 

výsledkov [3] proteín ScPdr16p zohráva úlohu pri prezentácii fosfatidylinozitolu (PI) kinázam 

na povrchu lipidových partikúl, za vzniku PI-4-P, ktorý v bunke slúži ako signálna molekula. 

Na základe signálu bunka reguluje využívanie zásob lipidov v lipidových partikulách. Bunky 

kvasiniek s nadexprimovaným génom ScPDR16 nie sú schopné tvorby nových membrán spór 

počas procesu sporulácie, čo poukazuje na úlohu génu ScPDR16 ako negatívneho regulátora 
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mobilizácie zásob lipidov z lipidových partikúl. Napriek uvedeným zisteniam, úloha génu 

PDR16 v navodzovaní rezistencie buniek voči liečivám ostáva naďalej nejasná. 

Cieľom prezentovanej práce bolo vykonať fenotypovú analýzu mutanta kvasiniek 

Kluyveromyces lactis pdr16∆, ktorý bol pred časom pripravený v našom laboratóriu, za 

účelom zistiť, prečo vykazuje mutant Klpdr16∆ zvýšenú citlivosť voči látkam s antifungálnou 

aktivitou a dokonca aj voči soliam alkalických kovov [4], ktorá sa doposiaľ u kvasinky S. 

cerevisiae nepozorovala. 

 

Materiál a metódy 

Mikroorganizmy:  K. lactis CBS2359 ku80∆ (MAT a, lac4-1, Rag+, ku80∆), K. lactis 

CBS2359 ku80∆pdr16∆ (MAT a, lac4-1, Rag+, ku80∆, pdr16∆). 

Kultivačné médiá: Na kultiváciu kvasiniek sme používali komplexné YPD médium 

(2% glukóza, 2% peptón, 1% kvasničný extrakt), YPGE médium (2% glycerol, 2% peptón, 

1% kvasničný extrakt) a YNB (2% glukóza, 1% YNB).  Pre stužené médiá bol použitý 2% 

agar. 

Stanovenie citlivostlivosti kvasiniek na antifungálne látky a soli alkalických kovov:  

Citlivosť kvasiniek sme stanovovali kvapkovým testom. Minimálne inhibičné koncentrácie 

(MIC) pre jednotlivé antimykotiká a soli boli stanovené po troch dňoch kultivácie na YPD 

médiu. 

Stanovenie obsahu ergosterolu v celých bunkách: Kvasinkové bunky v množstve 109 

boli homogenizované sklenenými guličkami a lyzované zmesou metanol/KOH (50%/60%). 

Lipidy boli zo zmesi extrahované hexánom 2 hod pri 70 °C. Po extrakcii a  centrifugácii bola 

odobratá vrchná fáza, ktorá sa  odparila v dusíkovej atmosfére. Odparené vzorky sa rozpustili  

v acetóne a analyzovali  metódou HPLC. 

Meranie vstupu značeného flukonazolu do buniek: Bunky vyrastené do exponenciálnej 

fázy sme 2-krát premyli YNB médiom a zahustili na koncentráciu 1x109 buniek.ml-1 K 

bunkám sme pridali 32 µl 10x v etanole zriedeného značeného flukonazolu (109 ng/ml). 

V časových intervaloch sa odoberali vzorky v objeme 500 µl (5x108 buniek), prefiltrovali cez 

membránové filtre (Membrane Solutions) a premyli premývacím roztokom (10 µg.ml-1 

flukonazol, 1% NP40 v H2O). Premyté filtre sa vložili do scintilačných fľaštičiek, zaliali 2 ml 

scintilačnej kvapaliny (Bray). Rádioaktivita vzoriek sa merala na v scintilačnom počítači 

Beckman LS6000SE.  

Stanovenie akumulácie Li+ v bunkách kvasiniek metódou AAS: Bunky kvasiniek 

vyrastené  na koncentráciu zodpovedajúcu OD600 0,2 sa po sedimentácii  rozsuspedovali v 25 
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ml YPD média, ktoré obsahovalo 100 mM LiCl a kultivovali za aerácie 1 hod pri 30 °C. 

Následne sa bunky scentrifugovali a premyli deionizovanou vodou. Premytý sediment buniek 

sa  rozsuspendoval v 20 ml inkubačného roztoku a zo získanej suspenzie sa odobralo 5 ml 

a prefiltrovalo (Millipore, Merck). Bunky zachytené na membráne sa dvakrát premyli 

premývacím roztokom a vložili do skúmavky s 5 ml extrakčného roztoku, v ktorom sa 

inkubovali cez noc pri laboratórnej teplote. Na druhý deň sa extrakty scentrifugovali 

a supernatant sa použil na stanovenie koncentrácie iónov lítia plamenným spektrofotometrom 

Solaar 969 AA Spectrometer (TJA Solutions). 

 

Výsledky a diskusia 

 U delečného mutanta kvasiniek K. lactis pdr16∆ nás zaujímala jeho citlivosť voči 

antifungálnym látkam, preto sme porovnávali citlivosť rodičovského kmeňa K. lactis, 

izogénneho mutantného kmeňa a jeho transformanta, ktorý obsahoval gén KlPDR16 na 

multikópiovom plazmide testovali voči širokému spektru liečiv (Obr.1). Ako demonštruje 

Obr. 1  u mutanta možno pozorovať zvýšenú citlivosť na všetky použité antifungálne látky a 

to nielen na azolové deriváty, ako sa pozorovalo u kvasiniek S. cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Fenotyp citlivosti delečného mutanta K. lactis pdr16∆ na rôzne látky a antimykotickým účinkom. (wt - 
rodičovský kmeň, Klpdr16∆- delečný mutant, Klpdr16∆+pRS-KlPDR16 – transformant  delečného mutanta 

nesúci gén KlPDR16 na plazmide pRS306K.  Bunky rástli na pevnom komplexnom médiu YPD + azoly (FLU-
flukonazol, ITR-itrakonazol, KET-ketokonazol, MIK-mikonazol), 4-NQO (4-nitrochinolín-N-oxid) resp. YPGE + 

oligomycín (OLI). 
 

 Predpokladali sme, že zvýšená citlivosť mutanta K. lactis pdr16∆ môže byť spôsobená 

zmenou lipidového zloženia cytoplazmatickej membrány. Na základe doterajších poznatkov 

sme predpokladali úlohu génu PDR16 v biosyntéze ergosterolu, čo pri strate génu má za 

následok zníženú schopnosť bunky ergosterol syntetizovať alebo ho zabudovať do bunkovej 

membrány. Preto sme stanovili obsah ergosterolu v celých bunkách pomocou HPLC 

a porovnali sme ho s obsahom jeho biosyntetického prekurzora lanosterolu (Tab1.). 
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Tab. 1. Obsah ergosterolu a lanosterolu u kvasiniek K. lactis 
 

 

 

 

  U mutanta K. lactis pdr16∆ pozorujeme pokles obsahu ergosterolu na 75% 

v porovnaní s rodičovským kmeňom a mierny nárast množstva lanosterolu, čo može 

poukazovať na prípadnú inhibíciu ergosterolovej biosyntetickej dráhy. Nižší obsah 

ergosterolu môže ovplyvniť fluiditu bunkovej membrány a teda aj  vstup cudzorodých látok 

do bunky. Preto sme sledovali kinetiku  vstupu rádioaktívne značeného flukonazolu do buniek 

študovaných kmeňov K. lactis (Obr.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Akumulácia  [H3]-flukonazolu v bunkách delečného mutanta K. lactis pdr16∆. 

 

 Za zaujímavé  zistenie považujeme pozorovanú zvýšenú citlivosť buniek mutanta K. 

lactis na prítomnosť solí alkalických kovov (Obr. 3), ktorá nebola doposiaľ popísaná  u iných 

druhov kvasiniek s deléciou génu PDR16. 

 

 

 

 

 

 

             µg/mg sušiny 
  wt Klpdr16∆ 

ergosterol 5,38±0,21 3,73±0,21 
lanosterol 0,59±0,03 0,98±0,09 
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Obr. 3 Fenotyp citlivosti delečného mutanta K. lactis pdr16∆ na soli. (wt - rodičovský kmeň, Klpdr16∆- delečný 
mutant, Klpdr16∆+pRS-KlPDR16 – transformant  delečného mutanta nesúci gén KlPDR16 na plazmide 

pRS306K. 
 

 Na základe pozorovanej zvýšenej citlivosti kvasiniek K. lactis voči soliam alkalických 

kovov sme v ďalšom experimente merali  koncentráciu katiónov Li+ v bunkách, za účelom 

zistiť, či je zvýšená citlivosť buniek spôsobená zvýšeným osmotickým tlakom alebo zvýšenou 

akumuláciou katiónov v  bunkách s následným toxickým účinkom. Bunky rodičovského 

kmeňa a z neho odvodeného delečného mutanta sme hodinu inkubovali v médiu obsahujúcom  

100 mM LiCl, bunky zachytili na nitrocelulózovú membránu, zlyzovali a zmerali 

koncentráciu katiónov lítia atómovou absorpčnou spektrometriou. Získaný výsledok 

demonštruje Obr. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Intracelulárna koncentrácia katiónov Li+ v bunkách K. lactis. Koncentrácia iónov lítia stanovená 
atómovou absorbčnou spektrometriou. 

 
 Z Obr. 4 je zrejmý významný nárast vnútrobunkovej koncentrácie lítia v bunkách 

delečného mutanta K. lactis pdr16∆. Na základe získaných výsledkov možno predpokladať, 

že delécia génu KlPDR16 a následné zníženie koncentrácie ergosterolu negatívne vplýva na 
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správne fungovanie bunkovej membrány, čo umožňuje tok katiónov z okolitého prostredia do 

bunky, čo má pre bunku letálne následky. K zvýšenej intenzite vstupu katiónov do bunky 

dochádza pravdepodobne z dôvodu  hyperpolarizácie membrány delečného mutanta K. lactis 

pdr16∆ (nepublikované výsledky), u ktorého už v štandardnom stave prevláda na vonkajšej 

strane membrány kladný náboj, čo pravdepodobne ovplyvňuje funkciu iónových kanálov, čím 

môže dôjsť k ich zvýšenej priepustnosti pre kladne nabité častice. 

 

Záver 

Delécia génu PDR16 v bunkách kvasiniek K. lactis má oveľa výraznejší vplyv na 

fenotyp mutanta pdr16∆ ako u iných druhov kvasiniek. U mutanta K. lactis pdr16∆ sme 

pozorovali znížený obsah ergosterolu, čo má negatívny vplyv na funkciu cytoplazmatickej 

membrány ako bariéry pre vstup látok do bunky. Delečný mutant K. lactis pdr16∆ vykazuje 

zvýšenú citlivosť na široké spektrum látok s antifungálnym účikom, ktorá je dôsledkom ich 

zvýšeného vstupu cez cytoplazmatickú membránu do buniek, čo sme dokázali kvapkovým 

testom ako aj meraním kinetiky vstupu značeného flukonazolu do bunky. Pozorovaná 

citlivosť mutanta K. lactis pdr16∆ na zvýšenú koncentráciu solí v kultivačnom médiu je 

dôsledkom zvýšeného vstupu katiónov do bunky, čo sme dokázali akumuláciou Li+ v bunkách 

mutanta metódou  atómovej absorpčnej spektrometrie. 
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Abstrakt 

This paper provides the first results from the study of population genetics of chironomids (aquatic 
insects) from high mountain lakes at small geographic scale (Tatra Mts., Slovakia). 20 microsatellite loci specific 
for widespread species Heterotrissocladius marcidus (Diptera: Chironomidae) were tested. Based on these loci, 
different variably of model organism among 8 glacial lakes in the High Tatras was confirmed. One of these loci 
was monomorphic but 15 loci will be useful for future genetic studies. 
 

Kľúčové slová: Chironomidae; populačná genetika; mikrosatelity; pleso; Tatry; Slovensko. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom predloženého príspevku je súhrn doterajších výsledkov analýzy genetickej 

štruktúry populácie modelového druhu vodného hmyzu vysokohorských jazier situovaných 

v geograficky malom, ale členitom prostredí Tatier. V súčasnosti sa na populačno-genetické 

analýzy organizmov najčastejšie používajú krátke repetitívne sekvencie jadrovej DNA, tzv. 

mikrosatelity [1]. Mikrosatelity predstavujú rýchle, relatívne lacné a efektívne molekulárne 

markery využiteľné na štúdium veľkého počtu jedincov. Pomocou analýzy mikrosatelitov je 

okrem iného možné odpovedať na otázky vnútrodruhovej variability DNA, ako aj odhaliť 

migračné trendy jednotlivých druhov a identifikovať ich refúgiá [2]. 

Ako modelový druh bol zvolený najrozšírenejší druh vodného hmyzu jazier v pohorí 

Tatier, Heterotrissocladius marcidus (Walker, 1856) (Diptera: Chironomidae) [3]. Larvy 

zvoleného modelového druhu sú vhodné na plánované analýzy z viacerých dôvodov: (a) 

habitatové preferencie lariev, t. j. litorál jazier [3], zaručujú relatívne ľahkú dostupnosť 

odberových miest štandardnými hydrobiologickými metódami; (b) larvy, na rozdiel od imág, 

nie sú schopné migrácie, a preto je možné jednoznačne denfinovať hranice subpopulácie; (c) 

na identifikáciu druhu nie je potrebné vytvárať trvalé mikroskopické preparáty, jedinec 

zostáva po určení v pôvodnom stave a tkanivo potrebné na izoláciu DNA tak zostáva 

zachované bez porušenia; (d) z publikovaných údajov o spoločenstvách makrozoobentosu 

jazier je zrejmé, že H. marcidus je najrozšírenejším druhom vodného hmyzu nielen v 

tatranských plesách, ale i v alpínskych jazerách ďalších vysokohorských oblastí Európy a 

Severnej Ameriky, či Kanady [3], čím sa presahuje lokálny význam nášho výskumu. 

BIOLÓGIA

204



Na štúdium a potvrdenie genetickej variability boli použité de novo vyvinuté 

mikrosatelitové markery. V predloženej štúdii sme sa zamerali na zhodnotenie potenciálu 

polymorfizmu mikrosatelitov a analýzu genetickej variability subpopulácií modelového druhu 

pakomára H. marcidus medzi vybranými ľadovcovými jazerami. 

 

Materiál a metódy 

Materiál v počte 40 jedincov, t. j. po 5 jedincov z ôsmich tatranských plies z piatich 

dolín (Obr. 1), bol zozbieraný kvalitatívne pomocou ručnej sieťky s veľkosťou ôk 300 µm 

metódou „kicking technique“ [4]. Odobraný materiál bol fixovaný 96 % etanolom. 

V laboratóriu boli zo vzoriek bentosu jedince modelového druhu vytriedené pod 

stereomikroskopom pri 10-násobnom zväčšení. Na determináciu lariev H. marcidus bol 

použitý dostupný určovací kľúč [5]. 

 

 

 
Obr. 1 Výsek pohoria Vysoké Tatry z mapy Slovenska; hnedá čiara – štátna hranica; čierne čiary – hrebene 

pohoria, modré čiary – toky, modré plochy – plesá; čierne kruhy – poloha študovaných plies; BV (Bielovodská 
dolina): 1. Zmrzlé pleso; 2. Zelené kačacie pleso; JA (Javorová dolina): 3. Žabie javorové pleso; KO (Kolová 
dolina): 4. Kolové pleso; MY (Mlynická dolina): 5., 6. Volie plieska; ZL (Zlomisková dolina): 7. Popradské 

pleso; 8. Ľadové pleso. 
 

Z vybraných jedincov bola DNA izolovaná pomocou komerčného extrakčného kitu 

(Qiagen DNeasy tissue kit). Na vyhodnotenie genetickej variability subpopulácií modelového 

druhu H. marcidus sme použili 20 nami vyvinutých mikrosatelitových markerov. Na ich 

vyvinutie bola použitá DNA sekvenovaná pomocou 454 „Next Generation Sequencing“ 

vykonanom v laboratóriu GS-FLX LAB firmy Macrogen (Soul, Južná Kórea). Surové dáta 
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boli spracované pomocou softvéru MSATCOMMANDER [6], ktorý zahŕňa softvér Primer3 

[7]. Funkčné primery boli navrhnuté pre 267 potenciálnych lokusov. Následne 

bolo otestovaných 90 lokusov. Na predloženú analýzu bolo vybraných 20 párov funkčných 

primerov. Mikrosatelity boli amplifikované pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) 

použitím komerčného kitu (ThermoScientific). PCR produkty, resp. dĺžky alel, boli 

vizualizované pomocou prístroja LI-COR 4300 DNA Analysis System (LI-COR 

Biosciences). Vždy jeden z dvojice primerov bol predĺžený o sekvenciu 

CACGACGTTGTAAAACGAC, ktorá je potrebná na napojenie značeného (IRD-labelled) 

M13 primeru (LI-COR Biosciences). Dáta získané pomocou softvéru SAGATM Automated 

Microsatellite Analysis Software (LI-COR Biosciences), ktorý je súčasťou analyzátora, boli 

ďalej spracované nasledovne: pre detekciu nulových alel bol použitý program MicroChecker 

[8], na analýzu molekulárnej variancie (AMOVA), Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) 

a väzby mikrosatelitov (Linkage disequilibrium) bol použitý program Arlequin 3.5 [9]. 

Bayesovská klastrová analýza prebehla v programe STRUCTURE 3.2.4 [10] a hodnota Delta 

K bola vypočítaná pomocou StructureHarvester [11]. 

 

Výsledky a diskusia 

Po amplifikácii 20 mikrosatelitov u 40 jedincov a zaznamenaní dĺžky ich alel sa iba 1 

lokus ukázal ako monomorfný pre všetky subpopulácie. Tento lokus bol následne z analýzy 

vylúčený. Ďalej boli pomocou programu Arlequin vylúčené 4 mikrosatelity z dôvodu veľkého 

počtu „missing data“. Na základe týchto lokusov nebolo možné vyhodnotiť fixačný index FST 

sledovaných subpopulácií. Párová analýza FST ôsmich populácií na základe 15 vhodných 

mikrosatelitov potvrdila rozdielnu genetickú štruktúru druhu v jednotlivých jazerách aj 

napriek ich malej geografickej vzdialenosti. Na základe AMOVA bol odhalený vyšší tok 

génov v rámci subpopulácií (53,8 %, FST = 0.334, P-value = 0,001), ako medzi 

subpopuláciami navzájom (12,7 %, FSC = 0.191, P-value = 0,001). Výsledky analýzy HWE 

v rámci jednotlivých subpopulácií preukázali polymorfizmus naprieč všetkými 

subpopuláciami iba u 2 lokusov. Nižšia variabilita v rámci jazier môže byť spôsobená malým 

počtom testovaných jedincov, čo však neprekážalo pri analýze Linkage disequilibrium pre 

jednotlivé subpopulácie, kde sa nepreukázali signifikantné väzby lokusov. Na základe 

klastrovej analýzy (Obr. 2) je zjavné, že jazerá vytvárajú vetvy preukazujúce rozdiely medzi 

jednotlivými subpopuláciami modelového druhu (K8 – Delta K = 0,765).  
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Obr. 2 Výsledok Bayesovskej klastrovej analýzy (výstup programu STRUCTURE) na základe 15 

mikrosatelitových lokusov pre K = 8 (burnin = 10 000 Markov Chain Monte Carlo (MCMC), steps = 10 000, 20 
independent runs/K). Každá z ôsmich populácií je zastúpená piatimi jedincami, os x:  

jeden stĺpec = jeden jedinec, číslo populácie je uvedené v zátvorke; os y: % polymorfizmu. 
 

Predpoklad, že v rámci jednej doliny bude genetická štruktúra subpopulácií podobná, 

ako je to v prípade Zlomiskovej doliny (Popradské a Ľadové pleso), sa potvrdil. Migrácia 

medzi jazerami je uskutočnená pravdepodobne zanášaním imág vzdušnými prúdmi. 

Zaujímavým faktom je jednoznačný rozdiel medzi subpopuláciami dvoch Volích pliesok v 

Mlynickej doline, ktoré ležia v tesnej blízkosti, čo naznačuje nízku migračnú schopnosť druhu 

prostredníctvom aktívneho letu. Na druhej strane sa potvrdila genetická rozdielnosť 

subpopulácií z rôznych dolín (Žabie javorové a Kolové pleso). Hlavným dôvodom izolácie 

subpopulácií môže byť nielen geografická vzdialenosť, ale pravdepodobne i prítomnosť 

prirodzených bariér, ktoré môžu brániť šíreniu jedincov (príklad Zmrzlého a Zeleného 

kačacieho plesa). 

Na základe študovanej vzorky sa potvrdil polymorfizmus jadrovej DNA modelového 

druhu medzi subpopuláciami pomerne blízko položených jazier aj na takom malom území, 

ako bola sledovaná oblasť Vysokých Tatier. Testovaná skupina však nepodáva celistvý obraz 

o vzťahoch medzi subpopuláciami, a preto je potrebné pokračovať vo výskume predovšetkým 

analýzou väčšieho počtu vzoriek. 

 

Záver 

Vynára sa otázka, v akej miere plnia malé plytké jazerá v porovnaní s veľkými 

jazerami funkciu refúgií genetickej variability druhov, resp. do akej miery vplývajú 

geografické bariéry na tok génov aj v rámci malých území. Navrhnuté mikrosatelity pre druh 

H. marcidus majú vysoký potenciál prispieť k ich zodpovedaniu. Získané dáta tak predstavujú 

jedinečné poznatky z oblasti základného výskumu genetickej štruktúry vodných bezstavovcov 

vysokohorských jazier, ale i podklady využiteľné v oblasti manažmentu ochrany 

vysokohorských biotopov. 
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Abstrakt 

Chromosomal aberrations represents about 10-15 percent of the causes of severe male infertility. In our 
study, we analysed the results of cytogenetic examinations of samples from patients (men), who were diagnosed 
with infertility. Out of all 590 examined samples, which were collected for the duration of 2 years (2010 - 2012), 
the patological karyotype was detected in 6 patients. In our study, we present 3 interesting cases of structural 
rearrangements of chromosome Y, which were detected by methods of classical cytogenetics, molecular 
cytogenetic methods and by the methods of molecular biology. For detecting microdeletions in the Y-
chromosomal AZF region and for identifying Y-specific sequences we used multiplex PCR with different sets of 
Y sequences. For a verification of the specific type of deletion we used also fluorescently labelled kit. The study 
confirmed that present molecular techniques are significant from diagnostic and prognostic point of view. 
 

Kľúčové slová: Y chromozóm; AZF; SRY; azoospermia; mužská neplodnosť 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť otehotnieť po jednom roku pravidelného 

nechráneného styku alebo ako neschopnosť dosiahnuť počatie a  udržať tehotenstvo až do 

pôrodu [1]. Je to vážny zdravotný problém, pretože približne 15 – 20% tehotenstiev končí 

spontánnym potratom pred 20. týždňom tehotenstva [2]. Príčiny neplodnosti môžu byť 

spôsobené ženskými aj mužskými faktormi [3]. Mužská neplodnosť môže byť spôsobená 

duktálnymi prekážkami alebo abnormalitami v produkcii a funkcii spermií. Prekážky môžu 

byť úplné alebo čiastočné v dôsledku vazektómie, sexuálne prenosných infekcií, vrodenej 

bilaterálnej absencie semenovodu, imúnne a endokrinné poruchy, trauma alebo genetické 

anomálie. Genetické príčiny mužskej neplodnosti sa môžu manifestovať ako chromozomálne 

ochorenia, dedičné monogénne podmienené ale aj multifaktoriálne ochorenia [4, 5]. 

Na Y chromozóme sú lokalizované gény, ktoré sú nevyhnutné pre správny priebeh 

spermatogenézy a pre vývoj pohlavných orgánov. Je veľmi ťažké určiť, ktorý gén podmieňuje 

daný fenotyp, pretože jeden fenotypový prejav môže byť ovplyvnený niekoľkými rôznymi 

génmi a naopak [6]. Štruktúrne abnormality, ktoré vedú k strate proximálnej časti dlhého 

ramena Y chromozómu môžu byť vo fenotype asociované s azoospermiou, neplodnosťou a 
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nízkym vzrastom [7]. Najčastejším miestom delécií na Y chromozóme je Yq11. Tento lokus 

obsahuje dôležitú oblasť tzv. azoospermia faktor region (AZF), ktorá sa delí na 3 časti AZFa, 

AZFb, AZFc [8]. Tieto oblasti sú popísané na obr. 1. Sú tu lokalizované gény, ktoré priamo 

ovplyvňujú rast a vývoj spermií. Translokácie na Y chromozóme sú pomerne vzácne a vo 

väčšine prípadov zahŕňajú X chromozóm čo môže spôsobiť poruchy počas meiózy a následne 

zastaviť spermatogenézu [9]. Výskyt inverzií Y chromozómu vedie k zníženej plodnosti alebo 

fenotypovým abnormalitám, ktoré súvisia s určením pohlavia. V niektorých prípadoch 

prítomnosť pericentrickej inverzie na Y chromozóme je spájaná s deléciami alebo narušením 

génov na invertovanom Y chromozóme [10].   

Cieľom tohoto príspevku bolo analyzovať súbor so zámerom identifikovať zmeny pri 

diagnostike mužov s poruchami fertility a predstaviť niektoré zaujímavé štruktúrne nálezy 

v súbore vyšetrovaných pacientov. 

 

 
Obr. 1 Génové oblasti na Y chromozóme [11] 

 

Materiál a metódy 

Analyzovaný súbor tvorí 590 vzoriek diagnostikovaných mužských pacientov s 

poruchou plodnosti v rokoch 2010 až 2012, ktorí  pochádzali z rôznych regiónov Slovenska.  

Na karyotypizáciu boli použité lymfocyty periférnej krvi a štandardné kultivačné 

metódy. Metafázové chromozómy boli farbené konvenčnými a G-prúžkovacími metódami. 

U každého pacienta bolo G-prúžkami vyšetrených 20 metafáz. Identifikácia a klasifikácia 

chromozómov bola robená podľa medzinárodného systému cytogenetickej nomenklatúry [12]. 

Diagnostika bola doplnená metódou FISH (Fluorescenčná in situ hybridizácia). 
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Hlavným princípom metódy je naviazanie fluorescenčne značenej sondy DNA na špecifické 

komplementárne miesto DNA. Na spresnenie, prípadne potvrdenie cytogenetického nálezu 

sme použili rôzne DNA sondy (celochromozómové, centromerické, lokusovo špecifické). 

Pri uvedených kazuistitkách sme diagnostiku doplnili o detekciu mikrodelécií 

pomocou molekulovej analýzy, ktorá je založená na PCR amplifikácii STS oblastí 

chromozómu Y AZFa, AZFb, AZFc. 

 

Výsledky a diskusia 

V analyzovanom súbore bolo zachytených 6 pacientov s patologickým karyotypom, 

v článku prezentujeme 3 zaujímavé prípady štruktúrnych prestavieb chromozómu Y.  

V prvom prípade bol u pacienta zostavený karyotyp, ktorý preukázal deléciu Y 

chromozómu – karyotyp je 46,X,del(Y)(?) (Obr. 2). Deléciu potvrdilo aj molekulárne 

vyšetrenie detekcie mikrodelécií na Y chromozóme (Obr. 3), pričom vyšetrením bola zistená 

delécia v oblastiach sY131, sY134 a sY127. Tieto oblasti sú lokalizované v oblasti AZFb na 

Y chromozóme to znamená, že azoospermia u pacienta je spôsobená deléciou AZFb oblasti 

génu AZF. Zhang et al. (2013), Lu et al. (2013)  vo svojich štúdiách ako príčinu azoospermie 

uvádzajú vznik delécie a mikrodelécií v oblasti AZF na dlhom ramene Y chromozómu [8, 

13]. 

 
Obr. 2 Delécia Y chromozómu 
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Obr. 3 Delécia oblastí oblastí  sY 131, sY 134, sY 127 – detekcia metódou STS-PCR, červeným krúžkom sú 
vyznačené oblasti , ktoré sú deletované 

 
V druhom prípade sme pri cytogenetickom vyšetrení našli zmenený Y chromozóm, 

(obr. 4 a). Ďaľším vyšetrením metódou FISH použitím celochromozómovej sondy Y, lokus 

špecifickej sondy pre oblasť SRY a centromérovej sondy X/Y sme zistili o akú prestavbu sa 

jedná a zostavili sme nasledovný cytogenetický zápis: 46,X,?der(Y).ish 

der(Y)del(Y)(q12)dup(Y)(p11)(wcpY+,SRY++,DYZ1),t(X;Y)(DXZ1+,DYZ1+;SRY+).

                                                                                                                     

 

Obr. 4  a) Výsledok cytogenetického vyšetrenia; b) Výsledok metódy FISH použitím celochromozómovej sondy 
WCP Y (zelený signál)(sg). Časť chromozómu Y je translokovaná na X chromozóm, červený signál pre oblasť 
SRY (so) - sonda XL SRY- je zduplikovaný, zelený signál pre heterochromatínovú oblasť Yq12 je deletovaný 

 

 
Obr. 5 Delécia oblastí sY254, sY255 a sY157 – detekcia metódou STS-PCR 

 
Na obr. 4 b) je vidieť oblasť SRY, ktorá bola na tomto chromozóme zduplikovaná a je 

prítomná na oboch okrajových častiach chromozómu, časť chromozómu Y je translokovaná 

na chromozóm X. Vyšetrenie bolo doplnené o detekciu mikrodelécií na Y chromozóme. 

Vyšetrením sa potvrdila delécia oblastí sY254, sY255 a sY157, ktoré sú lokalizované 

v oblasti AZFc. Výsledok vyšetrenia je zobrazený na obr. 5. Vo vedeckej literatúre Gabriel-

Robez et al. (1990) opisujú prípad dvoch mužov, ktorým bola stanovená diagnóza neplodnosti 
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s azoospermiou. Po cytogenetickom vyšetrení, doplnené metódou FISH bola zistená príčina 

neplodnosti a azoospermie v dôsledku translokácie pseudoautozomálnej oblasti X 

chromozómu na Y chromozóm [14].  

V treťom prípade sa jednalo o muža, ktorý mal pred genetickým vyšetrením stanovenú 

diagnózu azoospermie. Cytogenetickým vyšetrením sme zistili aberáciu Y chromozómu – 

prstencový Y chromozóm, ktorý zobrazuje obr. 6 a).  Nález sme potvrdili aj metódou FISH pri 

použití celochromozómovej sondy Y a sondy CEP X/CEPY. Na základe zistenej prestavby 

sme zostavili cytogenetický zápis: 46,X,r(Y).ish r(Y)(wcpY+,DYZ3+),der(X)t(X;Y) 

(wcpY+,DXZ1+;wcpY+,DYZ3+). 

        

 
Obr. 6 a) cytogenetické vyšetrenie – kruhový Y chromozóm; b) FISH – dôkaz kruhového Y chromozómu 
použitím celochromozómovej sondy WCP Y (zelený signál)(sg), v dvoch oblastiach na chromozóme X je 

translokovaná časť Y chromozómu, sonda CEP X/CEP X – zelený signál pre centroméru X svieti na X a červený 
pre Y(so) svieti na kruhovom chromozóme Y 

 

 Z obrázku 6 b) vidieť prstencovitý tvar Y chromozómu, prítomnosť signálu pre oblasť 

centroméry Y a na chromozóme X je v dvoch oblastiach translokovaná časť Y chromozómu. 

Aj toto vyšetrenie bolo doplnené vyšetrením mikrodelécií na Y chromozóme, ktoré potvrdilo 

deléciu veľkej časti vyšetrovaných oblastí. Deletované oblasti sY255, sY131, sY90, sY625, 

sY127, sY157, s134, sY86, sY84, sY254, M259 zobrazuje obr. 7. 
 

 
Obr. 7 Detekcia mikrodelécií na Y chromozóme metódou  STS-PCR , červeným sú zakrúžkované deletované 

oblasti 
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Záver 
Prípady, ktoré rozoberáme v našom príspevku sú mužskí pacienti, ktorým bola 

stanovená diagnóza poruchy plodnosti. Na 3 patologických prípadoch sú rozobraté konkrétne 

príčiny poruchy plodnosti, pričom významná strata alebo prestavba časti Y chromozómu 

vedie k mužskej infertilite. Na uvedených kazuistikách mužskej infertility sme dokumentovali 

postupné kroky cytogenetickej analýzy, ktorá vďaka pokroku v molekulovo-genetických 

technikách umožňuje detailne analyzovať gény riadiace a/alebo ovplyvňujúce proces 

spermatogenézy. Tieto môžu prispieť k objasneniu príčin neplodnosti diagnostikovaných 

mužských pacientov.  
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Abstrakt 

This work is aimed at the development of suitable system for biological conversion of trans-2-hexanal to 
trans-2-hexenol. We focused mainly on system based on regeneration of co-factor of NAD–dependent alcohol 
dehydrogenase by means of formiate dehydrogenase as an acceptor of electrons and oxidating the co–substrate. 
Enzymes are immobilized on magnetic nanoparticles because of increased stability and compactness of this 
system. In this work, we present our results of actual enzymatic activity in various physical conditions of 
immobilization , opposed to the activity of native enzymes. 
 

Kľúčové slová: Bioconversion; Green Volatiles; Enzyme immobilization; Nanoparticles;  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 

Cieľom nášho príspevku je optimalizácia expresie a purifikácie rekombinantných 

enzýmov (alkohol dehydrogenázy a formiát dehydrogenázy) s dostatočnou enzýmovou 

aktivitou pre biokonverziu trans-2-hexenálu na trans-2-hexenol. Tieto látky zaraďujeme do 

skupiny tzv. green volatiles, ktorých primárnou úlohou je ochrana rastlín pred hmyzom. Veľký 

význam z hľadiska priemyslu však majú v kozmetickom a potravinárskom priemysle, pretože 

sú zdrojom tzv. „trávnatých“ tónov mnohých parfémov a ochucovadiel [1]. 

Problematikou imobilizácie uvedených enzýmov na magnetické nanočastice sa zaoberá 

viacero autorov, pričom sú uvádzané predovšetkým pozitívne výsledky z hľadiska zachovania 

aktivity a termostability enzýmu [2].  

Syntézou vonných 6-uhlíkových aldehydov sa zaoberá množstvo výskumných skupín, 

ktorých výskum je zameraný prevažne na ich syntézu z prírodných zdrojov [3]. My sme sa 

však v našich experimentoch zamerali na enzýmovú biokonverziu. Schéma biosyntetických 

dráh tzv. zelených aldehydov je uvedená na príklad v práci Buchhaupta a kol. z roku 2011 [4].  

V prezentovanej práci sa zameriavame na posledný krok biosyntézy trans-2-hexenolu, 

pre ktorý plánujeme optimalizovať enzýmový bioreaktor. Celkovým cieľom diplomovej práce 

je návrh bioreaktora, schopného efektívne meniť substrát na produkt s prioritou dosiahnuť 
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vysokú efektivitu konverzie s čo najvyšším výťažkom. 

 

Materiál a metódy 

 

Príprava magnetických nanočastíc 

Na prípravu magnetických nanočastíc sme použili postup podľa Ebrahiminezhad a kol. 

[5]: 1,17 g FeCl3.6H2O a 0,6 g FeSO4.7H2O sme rozpustili v 50 ml destilovanej vody. 

Suspenziu sme odfiltrovali cez papier a lievik a miešali pri 700 otáčkach za minútu pod 

ochrannou argónovou atmosférou pri 70 °C. Medzitým sme rozpustili 1,07 g 

hexametyléndiamínu v 6 ml destilovanej vody a zmes sme prudko pridali striekačkou ku 

suspenzii solí železa. Po 30 minútach sme pridali 8 ml 20 % hydroxidu amónneho a miešali 90 

minút. Po uplynutí času sme nanočastice odseparovali neodymovým magnetom a premyli tri 

razy 20 ml destilovanej vody, jeden krát s etanolom a posledný krát sme nanočastice premyli 

acetónom. 

 

Imobilizácia enzýmov na magnetické nanočastice 

Takto vzniknutý precipitát sme sonikovali v 20 ml destilovanej vody v sonikátore 

Bandelin SONOPULS HD 3200 (amplitúda 40 %, 15 sekúnd sonikácia / 45 sekúnd chladenie) 

po dobu 4 minúty. Kovový prášok sme pritiahli neodymovým magnetom ku dnu 15 ml 

plastovej skúmavky a supernatant sme vyliali. Nanočastice sme inkubovali cez noc na trepačke 

pri laboratórnej teplote v roztoku 5 % glutáraldehydu a 50 mM fosfátovéhu tlmivého roztoku 

(pH 7,5). Na druhý deň sme častice odseparovali magnetom a 3 krát premyli destilovanou 

vodou. K nanočasticiam sme pridali roztok enzýmu (5 mg lyofilizovaného enzýmu sme 

rozpustili v 20 ml fosfátového tlmivého roztoku pH 7,5) a inkubovali cez noc pri 5 °C za 

občasného pretrepania. 

 

Meranie aktivity formiát dehydrogenázy 

Aktivitu rekombinantnej formiát dehydrogenázy sme merali pri laboratórnej teplote 

prostredníctvom zmeny absorbancie reakčnej zmesi pri 340 nm, spôsobenej regeneráciou 

kofaktora (NAD). Reakčná zmes obsahovala 50 mM fosfátový tlmivý roztok pH 7,5, 1,7 mM 

β–NAD, 100 mM mravčan sodný, 50 µl roztoku enzýmu s koncentráciou 0,05 mg/ml. Celkový 

objem reakčnej zmesi bol 500 µl. Špecifickú enzýmovú aktivitu sme vypočítali zo vzťahu 

medzi zmenou absorbancie NAD/NADH pri 340 nm a použitím molárneho absorpčného 

koeficientu pre NAD. Obdobne sme postupovali pri meraní aktivity imobilizovaných enzýmov. 
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Meranie enzýmovej aktivity alkohol dehydrogenázy 

Aktivitu alkohol dehydrogenázy sme merali pomocou zmeny absorbancie reakčnej 

zmesi pri 340 nm. Rozdielna bola reakčná zmes, ktorá obsahovala 50 mM pyrofosfát sodný 

pH= 9,2 a 50 mM pyrofosfát sodny pH= 7,5; 95% (v/v) 562 mM etanol; 50 mM β-NAD. 

Rovnaké reakčné zmesi sme použili aj pre imobilizované enzýmy. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Rekombinantné enzýmy boli produkované v kmeňoch Escherichia coli C41(DE3) 

a RV308ai. Gén pre alkohol dehydrogenázu pochádza z kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

a gén pre formiát dehydrogenázu z kvasinky Candida boidinii. Gény boli klonované do 

expresných vektorov pET29b+ (formiát dehydrogenáza) a pET31b+ (alkohol dehydrogenáza). 

Pri produkcii formiát dehydrogenázy sme bunky kultivovali na tekutom LB médiu v objeme 

500 ml v 2000 ml Erlenmeyerových bankách. Po dosiahnutí OD600 0,4 až 0,6 sme indukovali 

0,5 mM IPTG a expresiu sme nechali prebiehať cez noc pri laboratórnej teplote. Purifikáciu 

enzýmu sme robili zo supernatantov bunkových lyzátov po sonikácii na prístroji BANDELIN 

SONOPULS HD 3200. 

Obr. 1 predstavuje polyakrylamidovú gélovú elektroforézu (SDS–PAGE) priebehu 

expresie formiát dehydrogenázy [6]. 

  

 

 

Obr. 1 SDS – PAGE expresie formiát dehydrogenázy v bunkách C41(DE3). Dráha 1- Fermentas 
PageRuler ladder, dráha 2- bunkový lyzát pred indukciou, dráha 3- bunkový lyzát hodinu po indukcii, dráha 4- 

bunkový lyzát 3 hodiny po indukcii, dráha 5- bunkový lyzát 4 hodiny po indukcii. 
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Obr. 2 SDS – PAGE purifikácie formiát dehydrogenázy a expresie alkohol dehydrogenázy. Dráha 1- 
Fermentas PageRuler ladder, dráha 2 - bunkový lyzát RV308ai pET31ADH po 20h expresie (supernatant), dráha 

3- bunkový lyzát RV308ai pET31ADH po 20 hodinách expresie (pelet), dráha 4- bunkový lyzát C41(DE3) 
pET29FDHx po 20h expresie (supernatant), dráha 5 - bunkový lyzát C41(DE3) pET29FDHx po 20h expresie 
(pelet), dráha 6 - flow – through pri purifikácii FDH na FPLC, dráha 7 - peak 1 po purifikácii FDH na FPLC, 

dráha 8 - peak 2 po purifikácii FDH na FPLC. 
 

Z uvedených obrázkov vyplýva, že sme boli úspešní v prípade expresie formiát 

dehydrogenázy. V prípade expresie alkohol dehydrogenázy sme však ani pri nízkej teplote 

kultivácie nezískali reprodukovateľné výsledky so solubilným enzýmom. Otázka solubility 

exprimovanej ADH bude subjektom ďalších experimentov. 

Počas expresie formiát dehydrogenázy v bunkách C41(DE3) pri 20 °C bol produkovaný 

solubilný proteín, ktorý sme purifikovali pomocou prístroja AKTA Avant 25 na 5 ml His–Trap 

FF kolóne s objemom 5 ml. Pomocou Bradfordovej metódy sme stanovili koncentráciu 

proteínov v purifikáte na 15,5 mg/ml. Po purifikácii sme enzým lyofilizovali po dobu 16 hodín 

za zisku 44,04 mg lyofilizovaného enzýmu, ktorý sme skladovali pri teplote 4 °C v tme. Pri 

meraní aktivít enzýmu sme používali výhradne jeho lyofilizovanú formu.  

Takto získaný enzým si zachováva aktivitu aj po dlhšom skladovaní v uvedených 

podmienkach. Enzým bol imobilizovaný prostredníctvom glutaraldehydových mostíkov na 

magnetické nanočastice. Zároveň sme podobným spôsobom imobilizovali aj  komerčnú alkohol 

dehydrogenázu firmy Sigma Aldrich. Aktivita FDH a ADH za rôznych podmienok je uvedená 

v tabuľke 1. 
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Tab 1. Aktivita formiát dehydrogenázy (izolovanej v práci) a komerčnej alkohol dehydrogenázy (Sigma Aldrich) 
pri rozličných podmienkach 

 

Podmienky 

merania 
20°C 20 min pri 55°C  20 min pri 70 °C Imobilizovaný 

enzým 

Špecifická aktivita 

FDH 392 U/mg 

141 U/mg 

(36% pôvodnej 

aktivity) 

0 U/mg 

(0 % pôvodnej 

aktivity) 

21 U/mg 

(5 % pôvodnej 

aktivity) 

Špecifická aktivita 

ADH  338 U/mg 

114 U/mg 

(34 % pôvodnej 

aktivity) 

0 U/mg 

(0 % pôvodnej 

aktivity) 

75 U/mg  

(22 % pôvodnej 

aktivity) 

 

 

Výsledky naznačujú, že enzýmy si zachovávajú aj po imobilizácii časť svojej aktivity, 

predovšetkým komerčná alkohol dehydrogenáza. Napriek tomu aj hodnoty aktivity formiát 

dehydrogenázy sú pomerne vysoké a reziduálna aktivita po imobilizácii by mohla postačovať 

na aplikáciu do bioreaktora. Protokol imobilizácie bol upravenou verziou postupu podľa Li 

a kol. z roku 2008 [6]. V našich pilotných experimentoch sme sa zatiaľ nedosiahli hodnoty 

uvedené v tejto práci (48% pôvodnej aktivity po imobilizácii), preto budeme v optimalizácii 

imobilizácie naďalej pokračovať. 

 

Záver 

V tomto príspevku uvádzame priebežné výsledky výskumu, zameraného na vývoj 

bioreaktora pre konverziu trans-2-hexenálu na trans-2-hexanol. Podarilo sa nám optimalizovať 

podmienky expresie formiát dehydrogenázy, ktorá má vysokú špecifickú aktivitu a zachováva 

si ju aj po imobilizácii a za zvýšenej teploty, čo bude užitočné pri zostavovaní reaktora. Do 

budúcnosti sa musíme zamerať na optimalizáciu podmienok pre expresiu alkohol 

dehydrogenázy v naších vlastných hostiteľských kmeňoch. Dôležité bude vyprodukovať 

aktívny a solubilný enzým, aby sme sa vyhli denaturačným podmienkam pri jeho solubilizácii. 
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Abstrakt  

Many studies have demonstrated prolactin role in central nervous system, however there is a 
considerable lack of knowledge how prolactin affects parameters of neurogenesis and neuronal differentiation. 
Cytoskeletal protein nestin participates in proliferation and differentiation and microtubule asscociated protein-2 
(MAP-2) interaction with microtubules is critical for cell division and neurite extension. The goal of present 
study was to analyze prolactin effects on gene expression and protein levels of nestin and MAP-2 in 
neuroblastoma (SK-N-SH) and glioblastoma (U-87MG) cells. Cells were cultivated with/without prolactin (10 
nM) for 48 hours. Mitochondrial activity test was used to analyze cells viability. Gene expression was evaluated 
by RT-PCR. Protein levels were measured by In Cell Western Assay. Prolactin did not changed viability of 
tested cells. Increase of gene expression and protein levels of nestin and MAP-2 was significant only in SK-N-
SH cells. Presented data suggest that prolactin is interfering to the regulation of cytoskeletal proteins in neural 
cells. 
 

Kľúčové slová: prolaktín; nestín; MAP-2; SK-N-SH; U-87MG; ICW analýza. 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Prolaktín, ako jeden z  predstaviteľov proteínových hormónov je v najväčšej miere 

sekretovaný bunkami hypofýzy. Sekrécia prolaktínu podlieha ako pozitívnym (oxytocín), tak 

negatívnym (dopamín) regulačným mechanizmom. K vyplavovaniu prolaktínu dochádza 

v odpovedi na viaceré podnety, ako sú napríklad kojenie, sociálny a materský kontakt, ale 

napríklad u potkanov aj ako odpoveď na steroidný podnet [1]. Terciálna štruktúra prolaktínu 

je podobná ako štruktúra rastového hormónu [2], čo je spojené s jeho antiapoptotickými, 

prorastovými a metabolickými účinkami. Popri už známom vplyve prolaktínu na reguláciu 

funkcie prsnej žľazy, sa v poslednej dobe objavujú štúdie, ktoré prinášajú informácie o jeho 

účinku na proliferáciu neuronálnych buniek [3]. Vysoká expresia prolaktínových receptorov 

vo ventrikulárnej zóne mozgu sa dáva do súvisu s neurogenézou a mozgovou plasticitou [4]. 

Podávanie prolaktínu viedlo ku zvýšeniu celkového počtu buniek hipokampu 

v experimentálnom in vitro aj in vivo modeli [5]. Pri skúmaní jeho účinku za in vitro 

podmienok bola preukázaná jeho úloha v regulácii bunkového cyklu [6], pričom je možné 

považovať prolaktín za rastový a diferenciačný faktor [7]. Úloha v regulácii bunkového cyklu 

v zmysle antiapoptotického pôsobenia prolaktínu bola pozorovaná na modeli ľudských 

neuroblastómových buniek SK-N-SH [8]. V niektorých modelových prácach bola preukázaná 
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úloha prolaktínu v regulácii mitogenézy potkaních primárnych astrocytov [9-10] a tiež bolo 

pozorované zvýšenie proliferácie a prežívania ľudských gliómových buniek [11].  

Za marker diferenciácie neurónov sa považuje cytoskeletový proteín nestín [12]. 

Ďalším dôležitým proteínom je s mikrotubulami asociovaný proteín 2 (MAP-2), ktorý 

zohráva úlohu v regulácii a stabilizácii mikrotubulov nachádzajúcich sa v dendritoch, ale 

predpokladá sa jeho pôsobenie aj v prípade rastu neuritu.  

Keďže sa v uplynulom období objavili štúdie, ktoré poukazujú na prolaktínom 

indukovaný rast neuritu [13], v našej práci sme testovali účinok jeho podania na génovú 

expresiu nestínu a MAP-2 na modeli neuroblastómových (SK-N-SH) a glioblastómových (U-

87MG) buniek.  

 

Materiál a metódy 

Ľudské neuroblastómové (SK-N-SH) a glioblastómové (U-87MG) bunkové línie 

(ATCC®, USA) boli kultivované v prostredí Dulbeccovho minimálneho esenciálneho média 

(DMEM) s pridaním 1% L-glutamínu, 0,1% neesenciálnych aminokyselín, 100 U/ml 

penicilínu, 100 µg/ml streptomycínu a 10% fetálnym bovinným sérom (všetky suplementy 

pôvodom PAA, Švajčiarsko) pri teplote 37°C v atmosfére 5% CO2. Bunky sme pasážovali 

pomocou trypsínu (PAA, Švajčiarsko) pri dosiahnutí približne 80% konfluencie.  

V priebehu štúdie boli bunky 48 hodín inkubované v kultivačnom médiu s prídavkom 

10 nM prolaktínu (Human Recombinant Prolactin, Biochrom AG, Nemecko). Ako kontrola 

slúžilo kompletné kultivačné médiu. Médium bolo v oboch skupinách buniek menené 

každých 24 hodín. 

 

Test bunkovej viability 

Stanovenie miery viability buniek sme vykonali pomocou MTT testu. Žltá tetrazoliová 

soľ 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid (MTT test, Sigma) sa mení 

na fialovo sfarbený formazan. Po inkubácii v prítomnosti alebo neprítomnosti prolaktínu bolo 

kultivačné médium šetrne odsaté a nahradené MTT. Mieru vytvoreného formazanu sme po 

rozpustení v DMSO stanovili fotometricky pri vlnovej dĺžke 570 nm (Epoch Microplate 

Spectrophotometer). 

 

Analýza génovej expresie 

Celková RNA bola izolovaná metódou TRI Reagentu (Molecular Research Centre, 

Inc, USA) a koncentrácia bola určená pomocou spektrofotometrie (Nanodrop, Thermo Fisher 
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Scientific Inc., USA). Izolovaná RNA bola prepísaná do cDNA pomocou High Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kitu (Life Technologies, Slovensko). 

Analýzu expresie génov sme vykonali metódou Real Time PCR pomocou SYBR 

Green kitu (Power SYBR Green PCR Master Mix, Life Technologies, Slovensko) použitím 

špecifických primerov [14]. Samotná analýza sa vykonávala na prístroji AB7900 (Life 

Technologies – Applied Biosystems, Slovensko). Relatívnu expresiu mRNA sme vypočítali 

Livakovou metódou pre stanovenie relatívnej génovej expresie (2-∆∆Ct) [15]. 

 

In Cell Western analýza 

Analýza hladín proteínov bola vykonaná metódou In-Cell Westernu. Metóda je 

založená na väzbe primárnej protilátky na cieľový proteín za in situ podmienok vo fixovaných 

bunkách s permeabilizovanou bunkovou membránou. In-Cell Western analýzu (ICW assay) 

sme vykonali na 96 jamkovej mikrotitračnej platničke (TPP, Švajčiarsko). Na imunodetekciu 

cytoskeletárnych proteínov: nestínu a MAP-2  sme použili primárne králičie protilátky 

(Sigma-Aldrich, USA). Ako kontrolný proteín (housekeeper) sme zvolili GAPDH, ktorý sme 

detegovali primárnou monoklonálnou protilátkou myšieho pôvodu (Sigma-Aldrich, USA). 

Špecifické primárne králičie protilátky sme označili pomocou sekundárnej protilátky určenej 

pre detekciu v kanály 800 CW (Sigma-Aldrich, USA), kontrolnú primárnu protilátku anti-

GAPDH sme stanovovali pomocou sekundárnej protilátky určenej pre detekciu pri 680 CW 

(Sigma-Aldrich, USA).  

Intenzita imunodetekcie ICW bola meraná pomocou Li-Cor Odyssey® Near Infrared 

Imaging System  (Li-Cor Biosciences, USA). Kvantifikácie signálu bola vyhodnotená 

softvérom Li-Cor Odyssey® Software Image Studio 2.0. Nameraná intenzita exresie proteínov 

bola vyjadrená ako percento nárastu voči kontrole normalizovaná na kontrolný proteín 

GAPDH (kanál 800 CW vs 680 CW).  

 

Štatistická analýza 

Namerané dáta z ICW sú vyjadrené ako priemer ± SEM.  Hodnoty génovej expresie sú 

vyjadrené ako pomer cieľového génu v analyzovanej vzorke (bunky ošetrené prolaktínom) ku 

kontrolnej vzorke normalizované na GAPDH, ktorý sme použili ako referenčný gén.  

Signifikantnosť rozdielov bola hodnotená t-testom, hladina signifikantnosti *P<0,05; 

**P<0,005. 
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Výsledky a diskusia 

U neuroblastómových buniek SK-N-SH sme zaznamenali po 48 hodinovej inkubácii 

signifikantný nárast génovej expresie, ako aj hladiny proteínov nestínu (Obr. 1) a MAP-2 

(Obr. 2), zatiaľ čo v prípade glioblastómových buniek U-87MG sme tieto zmeny 

nepozorovali.  
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Obr. 1 Vplyv prolaktínu na expresiu génu a proteínové hladiny nestínu u neuroblastómových SK-N-SH 

a glioblastómových U-87MG buniek. 
(A) Expresia génu pre nestín meraná RT-PCR, (B) hladiny proteínu nestínu stanovené ICW analýzou. 

Namerané dáta sú vyjadrené ako priemer ± SEM, n=6 resp. 10. Signifikantnosť rozdielov bola 
hodnotená t-testom (hladina signifikantnosti *P<0,05). 

 

V prezentovanej štúdii sme predložili dôkaz o prolaktínom stimulovanom náraste 

expresie proteínov cytoskeletu u buniek nervového typu. Tento vplyv prolaktínu sme 

nepozorovali pri gliálnom type buniek. Prolaktín je dávaný do súvisu s reguláciou bunkového 

cyklu [16] a je považovaný za rastový a diferenciačný faktor pre množstvo typov buniek [17]. 

Sledovanie viability v našej štúdii pomocou MTT testu nepreukázalo žiadne zmeny 

mitochondrálnej aktivity v prípade SK-N-SH buniek (106.57.±2.88 % v porovnaní s 

kontrolou 100±4.7%, n=10) ani u U-87MG buniek (96.26±1% v porovnaní s kontrolou 

100±1.53%, n=10). 
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Obr. 2 Vplyv prolaktínu na expresiu génu a proteínové hladiny MAP-2 u neuroblastómových SK-N-SH 

a glioblastómových U-87MG buniek.. 

(A) Expresia génu pre MAP-2 meraná RT-PCR, (B) hladiny proteínu MAP-2 stanovené ICW analýzou. 

Namerané dáta sú vyjadrené ako priemer ± SEM, n=6 resp. 10. Signifikantnosť rozdielov bola 

hodnotená t-testom (hladina signifikantnosti *P<0,05; **P<0,005). 

 

V prípade iných modelových štúdii, kde bol sledovaný účinok prolaktínu, bol 

preukázaný jeho vplyv na zvýšenie viability buniek karcinómu prostaty [18], ako aj jeho 

protektívny efekt na epitel [19] za in vitro podmienok. V našej štúdii zvolená dávka 

prolaktínu nevykazuje proliferačný, ani protektívny účinok na bunky neuronálneho typu, 

avšak má významný vplyv na expresiu proteínov bunkového cytoskeletu.  

Viaceré štúdie poukazujú na relatívne vysokými dávkami prolaktínu indukovanú 

diferenciáciu neuronálnych buniek za in vitro, ako aj in vivo podmienok [20]. Výsledky našej 

štúdie potvrdzujú zvýšenú génovú expresiu, ako aj hladiny proteínov nestínu a MAP-2 

v prípade SK-N-SH buniek. Tieto výsledky prispievajú k hypotéze, že prolaktín ovplyvňuje 

tvar a dĺžku neuronálnych výbežkov.  

 

Záver 

Výsledky našej štúdie poukazujú u nervových buniek na prolaktínom indukovanú 

zmenu expresie génov a hladín proteínov cytoskeletárnych filamentov, čo môže súvisieť s 

dôležitou úlohou prolaktínu vo  vývine nervovej sústavy.  
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Abstrakt 

During the vegetation periods 2008 and 2012 (from April to October) data on abundance of weevil 
adults (Coleoptera, Curculionoidea) coming from Scots pine (Pinus sylvestris) were recorded. The material was 
collected at 7 study sites situated in the Natural Protected Area Záhorie by beating method. Study sites were 
composed of Scots pine trees of different age and canopy architecture growing on blowing sands near by 
Lakšárska Nová Ves and Studienka. In total 56 species of 3 families (Nemonychidae, Apionidae, Curculionidae) 
were found, hereof 19 species on trees as adults. On individual study sites from7 to 25 species (4 – 15 arboreal) 
were recorded. Changes in the composition of assemblages of 7 study sites during vegetation periods were 
compared. Weevil communities of 10 – 20 years old pines having a dense canopy were the most diversified and 
abundant. The assemblages of the youngest trees and solitary growing pines were less diversified and abundant 
The importance of this work lies in supplementing information about entomofauna of Scots pine, which is poorly 
known in Slovakia. 
 

Kľúčové slová: spoločenstvá nosáčikov; Curculinoidea; borovica lesná; Borská nížina. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nadčeľaď Curculionoidea zahŕňa množstvo fylofágnych taxónov živiacich sa listami 

drevín. Na Slovensku do nadčeľade Curculionoidea patrí viac ako 1000 druhov [1] a stav 

poznania tejto skupiny fylofágnych chrobákov na ihličnatých drevinách je nedostatočný. 

Nosáčikmi na boroviciach sa zaoberali vo svojej práci iba Holecová a Kulfan [3]. V Nórsku 

sa komplexným výskumom fauny článkonožcov na borovici zaoberal Thunes et al.[3] a 

v Poľsku sa nosáčikom na borovici venovala Cholewicka-Wiśniewska [4,5]. 

Cieľom práce bolo študovať štruktúru taxocenóz nosáčikov v porastoch borovice 

lesnej rôzneho veku a zápoja. Charakterizovať zmeny v druhovom zastúpení a abundancii 

nosáčikov na jednotlivých študovaných porastoch a porovnať rozdiely v kvalitatívnom 

zastúpení spoločenstiev nosáčikov jednotlivých študijných plôch v oboch skúmaných 

sezónach. 

 

Materiál a metódy 

Sedem študijných plôch (ŠP) sa nachádza na Záhorskej nížine, tvorenej viatymi 

pieskami, ktoré boli od polovice 17. storočia zalesňované kvôli veternej erózii. V súčasnosti 

toto územie patrí do lesného typu Pineto-Quercetum (borovicová dúbrava). Študijné plochy sa 
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nachádzajú v orografickom celku Borská nížina, tri na lokalite Studienka a štyri na lokalite 

Lakšárska Nová Ves. Jednotlivé ŠP sa odlišujú vekom a zápojom porastov borovice lesnej 

(Tab. 1).  

Študijný materiál sme zbierali metódou oklepov. Konáre borovice lesnej sme 

oklepávali do kruhového entomologického sklepávača s priemerom 1m. Sezóna zberov trvala 

od apríla do októbra v rokoch 2008 a 2012 . V mesačných intervaloch sme na každej ŠP 

odobrali 10 kvantitatívnych vzoriek, pričom 1 kvantitatívna vzorka predstavuje oklepy 20 

konárov, teda celkovo 200 oklepov na každej ŠP.  

 

Tab. 1 Charakteristika vegetácie jednotlivých študijných plôch 
 

Lokalita ŠP Charakteristika 
Lakšárska 
Nová Ves 

1. Zhlukovito rozmiestnené 20 ročné borovice prechádzajúce do storočného porastu, 
rastúce na pieskovej dune. 

 2. Silne zapojený porast 5 ročných borovíc s hustým bylinným podrastom. 
 3. Okrajová línia lesa vo forme porastovej steny tvorená 20 ročnými borovicami. 
 4. 10 – ročné borovice tvoria riedky okraj hustého borovicového lesa 
Studienka 5. 100 rokov staré borovice s bylinným podrastom susediace s poľom 
 6. Zhlukovito rozmiestnené borovice veku 15 rokov s rôznym zápojom. 
 7. Najmladší porast borovíc veku 5 rokov, najnižšieho zápoja, vystavený insolácii. 

 

Vyhodnotili sme početnosť jedincov a druhov a ekologické nároky. Dominanciu 

druhov (D) a jej kategórie (KD: ED – eudominantný, D – dominantný, SD – subdomanatný, R 

– recendentný, SD – subrecendentný,) uvádzame v zmysle Tischlera [6] a Heydemanna [7], 

stupeň konštantnosti (Ko: EK – eukonštntný, K – konštantný, AS – akcesorický, A - 

akcidentálny) podľa práce Schwerdtfegera [8] a Tischlera [6]. Hierarchickú klasifikáciu 

spoločenstiev sme realizovali v programe SYNTAX [9]. Pri zostavení dendrogramov sme 

použili kvalitatívny index Sörensenov index identity druhového zastúpenia [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na 7 ŠP počas sezón 2008 a 2012 bolo spolu zistených 2973 jedincov patriacich k 56 

druhom nadčeľade Curculionoidea, z toho 19 druhov arborikolných, žijúcich na borovici 

v štádiu imága (Tab. 2). Zaznamenali sme aj 3 lesnícky významné druhy: Brachyderes 

incanus, Brachonyx pineti (na všetkých ŠP v roku 2008 aj 2012), Anthonomus phyllocola, na 

ŠP 3 v roku 2008 a na všetkých ŠP v roku 2012.  

Charakter taxocenóz Curculionoidea pre spoločenstvá 7 ŠP v rokoch 2008 a 2012 

ukazujú hodnoty Shannonovho indexu celkovej druhovej diverzity (H′) [8], hodnoty indexu 

vyrovnanosti podľa Pielou (e) [9] a Simpsonovho index dominancie (c) uvedené v Tab. 2. 

Spoločenstvá 7 ŠP boli ďalej analyzované hierarchickou klasifikáciou na základe druhového 
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zastúpenia arborikolných druhov. Dendrogram zostrojený na základe hodnôt Sörensenovho 

indexu identity druhového zastúpenia spoločenstiev študijných plôch 1 – 4 v roku 2008 (Obr. 

1) ukazuje, že na základe prezencie druhov sú spoločenstvá plôch 1 (9 arborikolných spp.) a 4 

(10 arborikolných spp.) najpodobnejšie (hladina ich nepodobnosti je nižšia ako 0,28). 

V oboch porovnávaných cenózach sme zaznamenali 7 spoločných druhov. 

 

Tab. 2 Prehľad zistených arborikolných druhov nadčeľade Curculionoidea (Coleoptera) na 7 ŠP na území 
Borskej nížiny počas v rokoch 2008 a 2012 s uvedením hodnôt početnosti (∑), dominancie (D), kategórie 

dominancie (KD), konštantnosti (Ko) a kategórie konštantnosti (KK). Druhy označené * nie sú v štádiu imága 
viazané na borovice 

 

 ∑ D (%) KD Ko (%) KK 

Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807) 1 0,03 SR 9,09 A 
Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795) 190 6,60 D 72,73 K 
Archarius pyrrhocerras (Marsham, 1802) * 1 0,03 SR 9,09 A 
Brachonyx pineti (Paykull, 1792) 1862 64,68 ED 100,00 EK 
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) 689 23,93 ED 100,00 EK 
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) 5 0,17 SR 27,27 AS 
Lignyodes suturatus Fairmaire, 1859* 1 0,03 SR 9,09 A 
Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) 16 0,56 SR 45,45 AS 
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) 24 0,83 SR 45,45 AS 
Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827) 1 0,03 SR 9,09 A 
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) 10 0,35 SR 54,55 K 
Magdalis rufa Germar, 1824 28 0,97 SR 45,45 AS 
Magdalis violacea (Linnaeus, 1758) 1 0,03 SR 9,09 A 
Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)* 12 0,42 SR 45,45 AS 
Pissodes castaneus (De Geer, 1775) 20 0,69 SR 72,73 K 
Pissodes pinniphilus (Herbst, 1795) 2 0,07 SR 18,18 A 
Pissodes validirostris (C. R. Sahlberg, 1834) 1 0,03 SR 9,09 A 
Polydrusus impar Des Gozis, 1882* 7 0,24 SR 36,36 AS 
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) 8 0,28 SR 18,18 A 

 

Tab. 3 Prehľad základných cenologických charakteristík v siedmych porovnávaných ŠP v rokoch 2008 a 2012 
 

 1_2008 1_2012 2_2008 2_2012 3_2008 3_2012 4_2008 4_2012 5_2012 6_2012 7_2012 

e 0,714 0,246 0,498 0,356 0,409 0,4 0,354 0,295 0,219 0,471 0,557 

c 0,266 0,821 0,524 0,68 0,607 0,538 0,656 0,687 0,857 0,565 0,563 

H' 1,568 0,395 0,802 0,638 0,941 0,959 0,815 0,679 0,352 0,845 0,772 

 

Napriek najväčšej geografickej vzdialenosti a vekovému rozdielu borovíc vykazujú 

tieto cenózy najpodobnejšie druhové zloženie. Menej podobné sú spoločenstvá nosáčikov 

študijných plôch 2 a 3, čo môže byť zapríčinené rôznym vekom borovíc (ŠP2: 5rokov / ŠP3: 

20 rokov), zápojom, či vplyvom otvorenej poľnohospodárskej krajiny susediacej s ŠP3. 
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Obr. 1 Vyhodnotenie podobnosti cenóz Curculionoidea na základe Sörensonovho indexu identity druhového 
zastúpenia na 4 ŠP v roku 2008 

 

 
 

Obr. 2 Vyhodnotenie podobnosti cenóz Curculionoidea na základe Sörensonovho indexu identity druhového 
zastúpenia na 7 ŠP v roku 2012 

 

Analýzou spoločenstiev nosáčikov počas vegetačnej sezóny 2012 (Obr. 2) sme 

vyhodnotili ako najpodobnejšie cenózy študijných plôch 7 (4 arborikolné spp.) a 2 (6 

arborikolných spp.) na hladine nepodobnosti 0,2. Obe študijné plochy boli tvorené mladým, 

približne 5 ročným porastom borovíc. Spoločnými druhmi pre obe cenózy sú Anthonomus 

phyllocola, Brachonyx pineti, Brachyderes incanus a Pissodes castaneus. Ako najpodobnejšia 

cenóza týmto dvom spoločenstvám je vyhodnotená cenóza študijnej plochy 1 (20 ročné 

borovice). Voľnejšie sa na dendrograme k tejto skupine pripája cenóza plochy 5 (100 ročné 

borovice). Na hladine nepodobnosti menšej ako 0,5 sa odčlenili cenózy plôch 6 a 4 (15 a 10 

ročné porasty borovíc). Spoločenstvo študijnej plochy 3 (20 ročný porast hraničiaci 

s otvorenou krajinou) je druhovo najodlišnejšie.  

Pri vzájomnom porovnaní rokov 2008 a 2012 (Obr. 3) sa utvorili dva hlavné zhluky. 

Ako najpodobnejšie boli vyhodnotené cenózy študijných plôch 1-4 počas rovnakej vegetačnej 
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sezóny (2008), ku ktorým bola priradená aj cenóza plochy 3 (2012). Druhý zhluk 

dendrogramu tvoria cenózy študijných plôch z roku 2012, kedy na hladine nepodobnosti 0,2 

sú si druhovo najpodobnejšie taxocenózy plôch 7 a 2. Najmenej podobné z hľadiska 

druhového zloženia cenóz voči ostatným sú spoločenstvá študijných plôch 4 a 6.  

Môžeme teda predpokladať, že viac ako geografická blízkosť jednotlivých študijných 

plôch ovplyvnil zloženie spoločenstiev časový interval. Z nášho výskumu teda vyplýva, že na 

zloženie taxocenóz nosáčikov borovicových porastov má vplyv vek dreviny. Podľa 

Cholewicka – Wiśnievska [5] s vekom borovíc stúpa aj druhové zastúpenie, čo zodpovedá aj 

naším výsledkom. Najmladší porast reprezentuje študijná plocha 7, kde bolo zistených len 7 

druhov. Na študijnej ploche 1 (20-25 ročný porast) sa vyskytovalo 23 druhov, na študijnej 

ploche 3 (20 – 35 rokov) až 35 druhov. Ide o druhovo najbohatšie spoločenstvá. V najstarších 

skúmaných porastoch na študijnej ploche 5 (vek 100 rokov) sme zaznamenali iba 10 druhov, 

čo je len polovica druhového zloženia mladších porastov. Dreviny na študijnej ploche 2 mali 

v roku 2008 rovnaký vek a druhové zloženie v porovnaní so študijnou plochou 7 v roku 2012 

( 7 zistených druhov). Na študijnej ploche 2 v roku 2012 sa počet druhov zvýšil na 14, avšak 

v tom roku už mali borovicové porasty 9 rokov. 

 

 

 
Obr. 3 Vyhodnotenie podobnosti cenóz Curculionoidea na základe Sörensenovho indexu identity druhového 

zastúpenia na 7 ŠP v roku 2008 a 2012 
 

Záver 

Na študijných plochách sme potvrdili prezenciu 19 arborikolných druhov (2879 ex.). 

Najpočetnejším arborikolným druhom je Brachonyx pineti. Fylofágne imága arborikolných 

nosáčikov sú zastúpené 18 druhmi (2874 ex.) a tvoria 99,83 % z celkového počtu. Podľa 

BIOLÓGIA

231



Sörensenovho indexu identity druhového zastúpenia sme označili ako najpodobnejšie cenózy 

študijných plôch 1,2,3,4 (2008) a 3 (2012), odlišnú skupinu tvoria cenózy študijných plôch 

1,2,4,5,6 a 7 (2012). 
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Abstrakt 

The Influenza A viruses cause a respiratory illness with a mild to life-threatening course. The seasonal 
influenza epidemics affects a thousands of people around the world each year. Occasionally will emerge a new 
strain of the influenza A virus with a pandemic potential. Due to the high variability of the influenza A viruses it 
is very difficult to develop an effective treatment or prophylaxis. The most effective are vaccines. However, the 
traditional flu vaccines suffer from several drawbacks. Current research is directed towards the development of 
an „universal“ vaccine. Promising approach in this field of research is the use of conservative sequences of the 
influenza A proteins, although they are mostly poor immunogenic. The ectodomain of the M2 protein (M2e) 
possesses both of this attributes. We have prepared two constructs cloned in the multifunctional expression 
vector pTriEx-4 with the further potential to be used as a DNA vaccine. We have verified the protein expression 
from the created recombinant DNAs by immunofluorescence and western blotting. 

 
Kľúčové slová: ektodoména M2 proteínu; vírus chrípky; hemaglutinín; DNA vakcinácia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírus chrípky typu A patrí k medicínsky najvýznamnejším vírusom čeľade 

Orthomyxoviridae. Genóm tvorený ôsmimi segmentmi jednovláknovej RNA negatívnej 

polarity, s veľkosťou približne 13,5kb [1], je schopný kódovať až 16 doteraz identifikovaných 

proteínov [2]. Napáda široký okruh hostiteľov, nevynímajúc morské cicavce, netopiere, vtáky 

a mnohé suchozemské cicavce, vrátane človeka [1]. V ľudskej populácii je pôvodcom 

každoročných epidémií s nezanedbateľným počtom obetí na ľudských životoch a negatívnym 

vplyvom na ekonomiku. Sporadicky sa objavujú úplne nové antigénne varianty vírusu, 

schopné vyvolať pandémiu, ktorá môže mať nepredvídateľné následky. To dokazuje aj 

najväčšia pandémia tzv. Španielskej chrípky z roku 1918, ktorej podľahlo približne 5% 

vtedajšej ľudskej populácie [3]. Na základe antigénnych odlišností povrchových 

glykoproteínov, hemaglutinínu a neuraminidázy, delíme vírusy chrípky typu A na subtypy 

[1]. Známych je 18 subtypov hemaglutinínu a 11 subtypov neuraminidázy [4]. Subtypy 

vírusov H1-16 a N1-9 sa prirodzene vyskytujú v populáciách divých vtákov [1]. Subtypy 

H17-18 a N10-11 boli nedávno objavené v populácii netopierov [4]. Množiace sa prípady 

infekcií ľudí novými, v histórii doposiaľ nepopísanými, subtypmi vírusov chrípky typu A 

(H7N9, H10N8) [5] dokladajú závažnosť problému chrípky v súčasnom globalizovanom 

svete, ako aj dôležitosť výskumu v tejto oblasti. 
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Najúčinnejším prostriedkom v boji proti vírusovým infekciám všeobecne, je 

vakcinácia. Chrípkové vakcíny používané v súčasnosti sú funkčné, ale majú určité nedostatky. 

Kvôli veľkej premenlivosti vírusu chrípky typu A je každoročne potrebné tieto vakcíny 

aktualizovať. I takáto vakcína však môže zlyhať v prípade, ak sa objaví úplne nový kmeň 

vírusu chrípky, so schopnosťou efektívne sa šíriť v ľudskej populácii [3]. Súčasný výskum sa 

zameriava na vývoj univerzálnej vakcíny proti vírusu chrípky typu A. K návrhu takejto 

vakcíny sa využívajú evolučne konzervatívne sekvencie aminokyselín v proteínoch, ktoré sú 

identické alebo veľmi podobné pre väčšinu izolátov vírusu chrípky typu A. Sú to hlavne časti 

vnútorných proteínov viriónu (M1, NP, PA, PB2), časti skryté v trojrozmernej štruktúre 

kompletného proteínu (HA2), alebo slabo imunogénne sekvencie proteínov s nízkym počtom 

kópií vo virióne (M2) [6].  

V našom laboratóriu sa zaoberáme zvýšením imunogenicity ektodomény M2 proteínu 

(M2e), ktorú tvorí 23 aminokyselín N-konca [7] [8]. Existuje niekoľko spôsobov ako zvýšiť 

imunogénnosť proteínov, ktoré prirodzene neindukujú imunitnú odpoveď, alebo ju indukujú 

len slabo. Navrhli sme dva rôzne konštrukty, ktoré predstavujú fúziu na úrovni génov M2e 

s hemaglutinínom vírusu chrípky, ktorý je silným imunogénom [7]. Takéto konštrukty je však 

potrebné pred ďalším výskumom najprv otestovať na vhodnom experimentálnom modeli, či 

spĺňajú žiadané vlastnosti. Vytvorené funkčné konštrukty budú v nasledujúcej časti výskumu 

testované ako DNA vakcíny[9]. 

 

Materiál a metódy 

Dva rôzne fúzne konštrukty hemaglutinín-M2e, označené ako HA-M2e Sub a HA-

M2e Ins boli pripravené v našom laboratóriu už skôr [7]. Pre jednoduché testovanie vlastností 

oboch konštruktov sme sa rozhodli klonovať ich do multifunkčného expresného vektora 

pTriEx-4 (Novagen). Navrhli sme pár primerov, ktorých časť bola komplementárna ku 

koncom ORF oboch HA-M2e konštruktov a druhá časť bola navrhnutá podľa protokolu ku 

klonovaciemu kitu pTriEx™-4 Ek/LIC Vector Kit (Novagen). Metódou PCR sme 

amplifikovali ORF oboch konštruktov. Amplifikované sekvencie sme následne klonovali do 

vektora pTriEx-4 pomocou vyššie uvedeného kitu, ktorý umožňuje klonovať bez použitia 

ligáz. Získané kompletné konštrukty sme transformovali do kompetentných buniek E. coli 

DH5α. Transformanty sme selektovali na tuhých LB médiách s ampicilínom. Vyrastené 

kolónie sme testovali na prítomnosť HA-M2e ORF pomocou PCR skríningu s využitím 

rovnakých primerov ako pri klonovaní. Klony pozitívne v PCR skríningu sme transfekovali 

(Fermentas, Turbofect™ in vitro transfection reagent) do MDCK buniek za účelom potvrdenia 

BIOLÓGIA

234



expresie HA-M2e metódou nepriamej imunofluorescencie. Na detekciu HA sme použili 

imúnne myšie sérum (IMSαHA) a na M2e monoklonovú protilátku 14C2 (Santa Cruz 

biotechnology). Primárne protilátky sme vizualizovali použitím pRαM IgGs FITC (DAKO). 

Klony pozitívne vo fluorescencii boli zaslané na sekvenačnú analýzu. Fúzny charakter HA-

M2e proteínu sme overili metódou imunoblotingu. Pripravili sme lyzáty 293T buniek 

transfekovaných konštruktmi HA-M2e. Zmes proteínov vo vzorkách sme rozdelili podľa 

molekulovej hmotnosti metódou SDS-PAGE v redukujúcich podmienkach. Proteíny sme 

blotovali na nitrocelulózové (NC) membrány, ktoré sme vysýtili v 5% roztoku odtučneného 

sušeného mlieka. Na detekciu HA sme použili myšiu monoklonovú protilátku RAG-30 

namierenú proti ľahkému reťazcu HA (HA2) a na detekciu M2e myšiu monoklonovú 

protilátku 14C2. Primárne protilátky sme detegovali pGαM IgGs HRP (Biorad). Výsledky 

sme vizualizovali chemiluminiscenciou na RTG filmy alebo digitálne s využitím pGαM IgGs 

AlexaFluor® 790 (Life Technologies) a zobrazovacieho systému Odyssey® CLx (LI-COR).   

 

Výsledky a diskusia 

Primermi navrhnutými k ORF HA a zároveň k vektoru pTriEx-4 sme amplifikovali 

konštrukty HA-M2e Sub a HA-M2e Ins (Obr. 1).   

 
Obr. 1 Amplifikované ORF HA-M2e Sub a HA-M2e Ins; 1. DNA ladder; 2. HA-M2e Ins; 3. HA-M2e Sub 

 

Amplifikované HA-M2e Sub a Ins sekvencie sme klonovali do vektora pTriEx-4. 

Následne sme kompletnými konštruktmi vektor-ORF transformovali kompetentné bunky E. 

coli DH5α, ktoré sme selektovali na tuhom LB médiu s ampicilínom. Vyrastené 

transformanty sme podrobili PCR skríningu (Obr. 2). 
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Obr. 2 PCR skríning kolónií transformantov pTriEx-4 HA-M2e Ins a pTriEx-4 HA-M2e Sub, 1. rad: 1. DNA 
ladder; 2.-23. klony pTriEx-4 HA-M2e Sub; 24. NK; 25. PK; 29. a 30. klony pTriEx-4 HA-M2e Ins; 2. rad: 1. 

DNA ladder; 2.-18. klony pTriEx-4 HA-M2e Ins; 19. PK; 20. NK 
 

Klony pozitívne v PCR skríningu sme transfekovali do MDCK buniek a expresiu 

proteínov HA-M2e Sub a Ins sme overili nepriamou imunofluorescenciou (Obr. 3)  

 

 
 

Obr. 3 Nepriama imunofluorescencia pTriEx-4 HA-M2e Sub a pTriEx-HA-M2e Ins 24 h.p.t. MDCK buniek; 
zelenou/FITC – pozitívny signál predstavujúci detekciu daného proteínu protilátkou proti nemu namierenému, 

modrou/DAPI – jadrá buniek 
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Klony pozitívne vo fluorescencii boli potvrdené sekvenačnou analýzou. Expresiu 

a charakter fúznych konštruktov sme definitívne potvrdili imunoblotingom (Obr. 4). 

 

 
Obr. 4 Imunobloting proteínov exprimovaných v 293T bunkách transfekovaných pTriEx-4 HA-M2e Sub 

a pTriEx-4 HA-M2e Ins; A) detekcia anti-HA2 MAb RAG-30, PK – divý typ HA vo vektore pTriEx-4, NK – 
netransfekované bunky; B) detekcia anti-M2e MAb 14C2, PK – infekcia buniek vírusom A/WSN/1/33(H1N1), 

NK – netransfekované bunky. 
 

Záver 

Klonovali sme fúzne konštrukty HA-M2e Sub a HA-M2e Ins do multifunkčného 

expresného vektora pTriEx-4, ktorý je vhodným pre testovanie DNA vakcín. Expresiu 

fúznych proteínov HA-M2e Sub a HA-M2e Ins sme potvrdili v nepriamej imunofluorescencii 

a ich charakter potvrdili imunoblotingom. Vytvorené konštrukty boli zároveň overené na 

genetickej úrovni sekvenovaním. V ďalšom kroku budú tieto testované ako DNA vakcína na 

myšom modeli, so zameraním sa na indukciu imunitnej odpovede voči M2e. 
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Abstrakt 

 The main aim of the present study was to examine the capability of round goby to react flexibly to 
unexpected environmental fluctuations by changes in reproduction parameters. Thus, a prediction that after a 
fluctuation that occurred in the Danube, females of round goby will have significantly smaller oocytes and 
higher fecundity than those before the fluctuation was tested. Three of the four quantitative parameters of 
fecundity were found to be consistent with the predictions tested, one was probably biased by low number of 
females examined for this parameter. Variations in reproductive parameters observed in round goby after 
fluctuation demonstrate its flexibility to react quickly on fluctuations which is likely to help round goby in its 
invasion success. 
 

Kľúčové slová: invázie; reprodukčné stratégie; plodnosť. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prostredie je dynamicky sa meniaci systém, ktorý často vytvára nepriaznivé situácie, 

na ktoré nie sú v ňom žijúce organizmy vždy dobre adaptované. Ak organizmy majú prežiť v 

prostrediach s meniacimi sa podmienkami, musia sa novým podmienkam neustále 

prispôsobovať [1]. Jedným z organizmov, ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym podmienkam 

prostredia, je býčko čiernoústy. Ten sa vďaka svojim vlastnostiam rozšíril v priebehu 

niekoľkých desaťročí z pôvodnej Ponto-kaspickej oblasti výskytu do Severnej Ameriky a 

viacerých štátov Európy [2 – 4]. Keďže je schopný úspešne kolonizovať morské (napr. 

pobrežné oblasti v Baltskom mori), ale aj sladkovodné ekosystémy (napr. rieky Dunaj a Rýn) 

[3, 5], jeho invázne šírenie v Európe naďalej pokračuje [6]. Jeho expanzívne šírenie pramení 

pravdepodobne v schopnosti vytvárať odlišné životné stratégie (najmä v reprodukci) 

v rôznych podmiekach prostredia [4, 7, 8].  

Podľa teórie alternatívnych ontogenéz [9], organizmy, ktoré žijú v prostrediach so 

stabilnými podmienkami sú charakteristické vytváraním špecializovanejších foriem, ktoré 

alokujú získané zdroje skôr do somatického rastu ako do reprodukcie. Takáto alokácia 

zdrojov sa potom prejavuje v produkcii menšieho počtu zdatnejších potomkov. Avšak tie, 

ktoré žijú v prostrediach s nestabilnými, neustále sa meniacimi podmienkami majú tendenciu 

vytvárať generalizované formy, typické produkciou väčšieho množstva menej zdatných 

potomkov. Nie však všetky organizmy, ktoré sa dokážu vhodnými reprodukčnými stratégiami 
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adaptovať na rôzne podmienky prostredia, sú schopné aj pohotovo reagovať na náhle zmeny 

a fluktuácie v prostredí.  

Jedným z najpočetnejších druhov rýb v strednom Dunaji je v súčasnosti invázny býčko 

čiernoústy [10]. Koncom júna 2009 sa vyskytla v našom úseku Dunaja fluktuácia podmienok 

prostredia sprevádzaná nárastom výšky vodnej hladiny, zvýšením rýchlosti prúdu a znížením 

teploty vody [11]. Neočakávaná situácia nám dala príležitosť na ďalší test hypotézy 

alternatívnych ontogenéz a invázneho potenciálu sladkovodných rýb [12]. Podľa tejto 

hypotézy by mali organizmy v prostrediach s nestálymi podmienkami a náhlymi fluktuáciami 

produkovať zvýšené množstvo menej zdatných potomkov. V zmysle uvedenej hypotézy bolo 

hlavným cieľom práce zistiť, či býčko čiernoústy dokáže rýchlo reagovať na náhle zmeny 

v prostredí, t.j. či sa daná fluktuácia prejavila na jeho reprodukčných parametroch. 

Z testovanej hypotézy vyplýva predikcia, že samice býčka čiernoústeho budú mať v období 

po fluktuácii štatisticky preukazne menšie oocyty a vyššie hodnoty (absolútnej, relatívnej aj 

reálnej absolútnej plodnosti) ako pred fluktuáciou. 

 

Materiál a metódy 

Jedince býčka čiernoústeho boli zbierané v Dunaji, v Karloveskom ramene 

(parapotamal, r. km 1872), udicami a elektrickým agregátom. Materiál, zbieraný od októbra 

2008 do júla 2010, zahŕňal 259 samíc býčka. Náhla fluktuácia vodnej hladiny v Karloveskom 

ramene (vzostup zo 4 na 8 metrov, kulminácia 26.06.2009), bola sprevádzaná zvýšenou 

rýchlosťou prúdu a zníženou teplotou vody [11]. Materiál nazbieraný pred fluktuáciou je 

nižšie označený ako PRF (2008/2009), materiál nazbieraný po fluktácii ako POF (2009/2010). 

Nazbierané samice boli uspaté 2-fenoxyetanolom a následne fixované 4% roztokom 

formaldehydu. Dĺžka tela samíc bola zmeraná posuvným meradlom. Hmotnosť tela pred a po 

pitve, ako aj hmotnosť gonád bola zistená pomocou váh KERN ABJ. Gonadosomatický index 

bol definovaný ako pomer hmotnosti gonád a hmotnosti tela bez vnútorností, vyjadrený v 

percentách. Veľkosť a veľkostné skupiny oocytov boli analyzované pomocou 50 náhodne 

vybraných a zmeraných oocytov.  

 Absolútna plodnosť (AP) a relatívna plodnosť samíc (RP) t.j. počet oocytov na 1g 

hmotnosti tela samice bez vnútorností boli vyhodnocované z predneresového a poneresového 

obdobia. Reálna absolútna plodnosť (RAP) t.j. reálny počet oocytov vyneresených počas 

neresovej sezóny, bola vyhodnocovaná z predneresového a neresového obdobia [13]. Počas 

poneresového obdobia neobsahovali ováriá samíc PRF oocyty väčšie ako 0,49 mm a ováriá 

samíc POF neobsahovali oocyty väčšie ako 0,59 mm. Z tohto dôvodu bola RAP samíc pred 
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fluktuáciou definovaná ako počet oocytov väčších ako 0,49 mm, kým u samíc po fluktuácii, 

ako počet oocytov väčších ako 0,59 mm prítomných v ich ováriách počas predneresového 

a neresového obdobia. Analýzou veľkostnej distribúcie oocytov boli u každej samice zistené 

dve až tri neresové dávky za sezónu. RAP bola potom vypočítaná ako počet vyneresených 

ikier v jednotlivých mesiacoch pri predpokladaných dvoch a troch dávkach za sezónu: 

 

RAP = po x pd     [I.]   

kde po= počet oocytov väčších ako 0,49 mm alebo 0,59 mm a pd = počet neresových dávok za 

sezónu. AP, RP a RAF boli vypočítané gravimetricky [13].  

Rozdiely v reprodukčných parametroch medzi samicami PRF a POF boli vyhodnotené 

pomocou štatistických testov (F-test, Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitneyho U-test, t-

test). 

 

Výsledky a diskusia 

Samice PRF mali dĺžku tela v rozpätí od 47 do 99 mm (priem. 68,54) a samice POF 

v rozpätí od 45 do 107 mm (priem. 65,31 mm). Celková hmotnosť tela samíc PRF spadala do 

intervalu od 2,71 do 29,10 g (priem. 9,60) a samíc POF bola v intervale od 2,49 to 37,11 g 

(priem. 8,43). Hmotnosť tela bez vnútorností bola u samíc PRF v rozpätí od 2,37 do 25,48 g 

(priem 8,35) a samíc POF v rozpätí od 2,28 do 32,47 g (priem. 7,17). V uvedených 

parametroch boli medzi samicami PRF a POF štatisticky preukazné rozdiely (podľa poradia t-

test, P<0,05; U-test, P<0,05 a t-test, P<0,05). 

Hmotnosť ovárií samíc PRF bola v intervale od 0,02 do 1,61 g (priem. 0,28) a samíc 

POF bola v intervale od 0,01 do 1,91 g (priem. 0,34). Gonadosomatický index samíc PRF 

kolísal od 0,37 do 17,33% a samíc POF bol od 0,31 do 21,51 %. Samice PRF sa neresili od 

začiatku apríla do júna a samice POF od začiatku apríla do polovice júla. Počas 

predneresového a neresového obdobia sa sformovali dve veľkostné skupiny oocytov 

s priemerom od 0,05 do 2,44 mm (priem. 0,36) u 48 % samíc PRF a oocyty s priemerom od 

0,06 do 2,58 mm (priem. 0,68) u 57 % samíc POF. Tri veľkostné skupiny s priemerom od 

0,04 do 2,56 mm (priem. 0,51) sa vytvorili u 15 % samíc PRF a oocyty s priemerom od 0,08 

do 2,73 mm (priem. 0,85) boli sformované u 3 % samíc POF. Veľkosť oocytov v poslednej 

fáze dozrievania bola u samíc PRF v rozpätí od 1,37 do 2,56 mm (priem. 1,90) a u samíc POF 

od 1,53 do 2,73 mm (priem. 2.07) (t-test, P<0,01). Podľa predikcie mali mať samice POF 

štatisticky preukázateľne menšie oocyty ako samice PRF. To sa však nepotvrdilo, 
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pravdepodobne kvôli nízkemu počtu samíc, ktorých oocyty boli pre tento parameter 

vyhodnocované. 

Hodnoty AP samíc PRF boli v rozpätí od 928 do 3245 oocytov (priem. 1724) a samíc 

POF boli v rozpätí od 548 do 10605 oocytov (priem. 3412) (t-test, P<0,01). Hodnoty RP 

samíc PRF boli v rozpätí od 101 do 560,9 oocytov-1 (priem. 261,5) a samíc POF boli v rozpätí 

od 209,1 do 925,3 oocytov-1 (priem. 429,8) (t-test, P<0,01). Vypočítané hodnoty RAP pre dve 

dávky boli u samíc PRF v rozpätí od 266 do 2422 oocytov (priem. 876), kým u samíc POF 

v rozpätí od 665 do 7572 oocytov (priem. 1952) (U-test, P<0,01). Alternatívne bola RAP  

vypočítaná aj pre tri dávky. Jej hodnoty boli u samíc PRF v rozpätí od 399 do 3632 oocytov 

(priem. 1314) a u samíc POF v rozpätí od 998 do 11359 oocytov (priem. 2928) (U-test, 

P<0,01).  

Podľa predikcie mali mať samice POF štatisticky preukázateľne vyššie hodnoty 

plodnosti ako samice PRF. I napriek tomu, že plodnosť rýb koreluje s dĺžkou a hmotnosťou 

tela, mali signifikantne menšie a ľahšie POF samice 1,5 až 2 násobne vyššie hodnoty 

plodností (AP, RP aj RAP) ako samice PRF. Dočasné nepriaznivé podmienky prostredia teda 

pravdepodobne spôsobili, že samice POF nasadili do reprodukcie vyšší počet oocytov ako 

samice PRF. Rovnaký fenomén bol pozorovaný aj u dlhodobo etablovanej inváznej populácie 

hrúzovca sieťovaného zo Slovenska [14]. Vyššou plodnosťou t.j. vyššou investíciou do 

reprodukcie sa samice pravdepodobne snažili zabezpečiť prežitie čo najväčšieho počtu 

potomkov pre prípad opakujúcich sa nepriaznivých podmienok prostredia v nasledujúcom 

roku.  

Začiatkom júna 2010 sa opäť v Dunaji vyskytla podobná fluktuácia, ktorá 

pravdepodobne ovplyvnila prebiehajúcu neresovú sezónu býčka. Na tento výkyv prostredia 

zareagovali samice vytvorením ďalšej neresovej dávky, ktorá sa dá vysvetliť snahou 

kompenzovať straty v neresovom období [15]. Kedže fluktuácia v Dunaji z roku 2009 

neovplyvnila samiciam v danom roku neresovú sezónu, reagovali na ňu samice iným 

spôsobom ako v roku 2010, a to signifikantne vyššou tvorbou oocytov.  Výskyt fluktuácií 

v rôznom čase sa tak prejavil v odlišnej reakcii samíc a následne v rozdieloch ich 

reprodukčných parametrov. 

 

Záver 

Teória alternatívnych ontogenéz predpokladá, že jedince žijúce v nestabilných 

podmienkach prostredia, majú tendenciu k vyššej produkcii potomkov, a to nielen alokovaním 

dostupných zdrojov v reprodukcii namiesto somatického rastu, ale aj ich rozdelením medzi 
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väčšie množstvo potomkov [9]. Podľa predikcie, ktorá vychádza z teórie alternatívnych 

ontogenéz a invázneho potenciálu [12] mali mať samice býčka po fluktuácii menšie oocyty a 

vyššie hodnoty plodnosti ako pred fluktuáciou. Zo štyroch skúmaných parametrov (absolútna, 

relatívna, reálna absolútna plodnosť a veľkosť oocytov) boli v súlade s predikciou tri. 

I napriek tomu, že posledný parameter nepodporil testovanú hypotézu, výsledky potvrdzujú, 

že samice býčka čiernoústeho dokázali rýchlo zareagovať na náhle zmeny prostredia, čo 

tomuto druhu zrejme pomáha v úspešnom inváznom šírení.  
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Abstrakt 

Driving forces that shape drifting animals’ diel dynamics are still largely unknown. We present 
preliminary data on the drifting animal structure in the Danube River at Veľký Lél and its two lowland 
tributaries, Morava River at Vysoká pri Morave and Váh River at Kolárovo over the diel period. Drift samplings 
were carried out in summer (June - August) in 2011 (Morava and Váh Rivers) and in 2012 (Danube) over the 24-
hour cycle. Amphipoda, mostly the invasive Corophium sp., dominated in samples from all rivers followed by 
Chironomidae in Váh and Morava Rivers. Furthermore, fish larvae dominated in the samples from the Morava 
River mostly represented by invasive Neogobius sp. and native and threatened Gymnocephalus sp. Significant 
differences were found in the samples from different diel period in all dominant identified groups. Drifting 
activity was generally higher during the dusk and night.  
 

Kľúčové slová: drift, denná dynamika, pelagiál, bentál, Dunaj, Morava, Váh 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Denné a sezónne zmeny v drifte makrozoobentosu a rýb, sú neoddeliteľnou súčasťou 

kolonizačného cyklu riečnych ekosystémov [1]. V prvej polovici 20. storočia sa Needham [2] 

zaujímal o osud terestrického hmyzu, ktorý spadol do vodného toku. Vedľajším efektom tohto 

výskumu bolo objavenie driftu organizmov ako transportného mechanizmu vodných 

organizmov. V prípade všeobecného ekologického významu driftu je dôležité brať do úvahy 

prípadné rozdiely v štruktúre ekosystému a ich funkciu v rôznych častiach sveta. Rovnako je 

dôležitý rozsah fyzikálnych a biologických parametrov od potokov až po veľké rieky.  

 

Materiál a metódy 

Údaje boli získavané z príbrežných zón na riekach Dunaj (Veľký Lél), Morava (Vysoká 

pri Morave) a Váh (Kolárovo) počas 24-hodinového cyklu (obr. 1). Drift bol odoberaný počas leta 

(jún – august) v roku 2011 (Morava and Váh) a v roku 2012 (Dunaj). Driftujúce organizmy boli 

zisťované špeciálne upravenými hydrobiologickými sieťkami (otvor 20x60 cm), ktoré boli 

zavesené na kovovej tyči a zafixované v riečnom dne a odberák mal veľkosť oka 0,5 mm. 

Vzdialenosť sieťok od seba bola približne jeden meter, pričom jedna bola uchytená pri dne 

(odber bentického driftu) a druhá tesne pod povrchom (odber pelagického driftu). Každý 

odber trval 15 minút. Vzorky boli fixované v 70 % alkohole na neskoršiu determináciu. 
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Celková abundancia každej skupiny organizmov bola prepočítaná na 1 m3 prefiltrovanej vody. 

 

 

Obr. 1 Lokality: 1- Vysoká pri Morava (Morava), 2- Kolárovo (Váh), 3- Veľký Lél (Dunaj) 

 

Výsledky a diskusia  

Odobraté vzorky boli identifikované ako juvenily rýb, zistené taxóny patrili 

k nasledujúcim skupinám: Trichoptera, Peracarida (Misyda a Amphipoda), Diptera 

(Chironomidae, Simulidae a iné Diptera), Ephemeroptera, Isopoda, Heteroptera, Collembola, 

Odonata a Megaloptera. Amphipoda, väčšinou invazívne Corophium sp., dominuje vo 

vzorkách zo všetkých riek, ktoré nasleduje Chironomidae vo Váhu a Morave. Juvenilom rýb 

dominovali vo vzorkách z rieky Moravy invazívne taxóny Neogobius sp. a ohrozené 

Gymnocephalus sp.  

U všetkých dominantných skupín boli zistené významné rozdiely (obr. 2, 3, 4) v drifte 

medzi jednotlivými časťami dňa (P < 0,05). Aktivita driftu bola všeobecne vyššia počas 

súmraku a v noci. Ďalej boli zistené v niektorých odberoch významné rozdiely medzi 

vzorkami z pelagiálu a bentálu. Tieto rozdiely by sa dali vysvetliť rôznym správaním a 

vyhľadávaním tmavších habitatov na dne toku ako to dokazujú viaceré štúdie [3, 4, 5, 6].  

Zvýšený výskyt druhov z radu Ephemeroptera súvisí pravdepodobne najmä 

s predačným rizikom [7]. Zistené druhy z radu Trichoptera majú na základe zistených údajov 

výraznú nočnú aktivitu , čo je v rozpore so zisteniami Pearsona a Kramera [8], ktorí dokazujú 

výraznú aktivitu u tejto skupiny najmä počas dňa. U druhov z čeľade Chironomidae nie sú 

zjavné rozdiely v drifte počas dňa a tie isté rozdiely popisuje Ali a Mulla [9], ktorí dopĺňajú, 
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že drift u nich vrcholí počas najväčšej intenzity svetla a počas noci. Mnoho druhov  z čeľade 

Chironomidae má zreteľne odlišnú dennú dynamiku [10]. 

 

 
Obr. 2 Rozdiely v odberoch počas dňa – Dunaj 

 

 
Obr. 3 Rozdiely v odberoch počas dňa – Morava 

 

 
Obr. 4 Rozdiely v odberoch počas dňa – Váh 
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Záver 

Fotoperiodicita ako environmentálny faktor má teda potenciál byť všeobecným 

prediktorom aktivity a driftu organizmov [11], aj keď ich vrcholy sa nie vždy zhodujú [3]. 

Ďalší výskum je potrebný, najmä pri zmene svetelných podmienok, na podrobnejšie popísanie 

dennej aktivity driftujúcich organizmov a odhalenie hybných síl formujúcich dennú dynamiku 

driftu. 
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Abstrakt 

The phenotypic characteristics of individuals are influenced by maternal effects. Mothers can influence 
the behaviour and cognitive abilities of their offspring. We were testing the differences between mothered and 
maternaly deprived japanese quail chick in the spatial judgement task. We trained 20 animals the discriminant 
(Go/NoGo) task, i.e. to discriminate between the rewarded location (mealworms) and punished location 
(presentation of 5s white noise). Quials were subjected to 11 daily sessions each containing presentation of two 
positive and two negative stimuli in random order. We proved the significant effect of number of sessions 
(presentations of stimuli), and significant difference of positive and negative stimuli on the latency of approach to 
the stimulus. However, we not prove the effect of mothering on cognitive performance of quail. 
 

Kľúčové slová: prepelica japonská; kognitívne schopnosti; učenie; priestorová pamäť. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rozdiely vo fenotype jedinca nie sú iba dôsledkom rozdielnej genetickej výbavy, 

jedným z negenetických faktorov je vplyv matky. Matky oplyvňujú neurobiologický vývin 

svojich mláďat, tiež ich behaviorálny vývin [1], sexuálne a materské správanie [2] a majú 

vplyv aj na ich kognitívne schopnosti [3].  

Skúsenosti získané pri výchove matkou môžu mať dlhodobé dôsledky. Emocionálna 

reaktivita prepelíc japonských v rannom štádiu vývinu je ovplyvnená matkou. V novom 

prostredí sú mláďatá chované v prítomnosti matky bojazlivejšie ako mláďatá chované 

bez prítomnosti matky. Aj v prítomnosti ľudí prejavujú tieto zvieratá viac únikového 

správania [4]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť, či má materská starostlivosť vplyv na diskriminačné 

učenie prepelíc japonských v priestorovom teste. 

 

Materiál a metódy 

V pokuse sme použili dospelé samice prepelice japonskej (Couturnix japonica) 

chované s matkou (n = 12) resp. bez matky (n = 12). V čase testovania boli zvieratá chované 

individuálne v klietkach. Dve hodiny pred testovaním boli podrobené potravovej deprivácii. 

Prístup k vode bol počas celého trvania pokusu neobmedzený. Testovanie priestorovej pamäte 
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prebiehalo v testovacej aréne (obr. 1) vyrobenej z plastových panelov (40x80cm) v tvare 

zodpovedajúcom  výrezu z kruhu, resp. piatim rovnoramenným trojuholníkom s ramenami 80 

cm a základňou 40 cm. Štartovací box bol umiestnený v pomyselnom strede kružnice.  

Prepelice boli najprv dva dni  habituované na priestor testovacej arény. Každé zviera 

absolvovalo v jeden deň jedno sedenie, ktoré trvalo 10 minút, pričom v strede arény bola 

umiestnená nádoba, ktorá obsahovala bežné krmivo a tri múčne červy (Tenebrio molitor). 

V nasledujúcej fáze boli zvieratá trénované priestorovo rozlíšiť rôzne miesta 

v testovacej aréne. Polovici náhodne vybraných zvierat bola priradená pravá alebo ľavá strana 

arény, v ktorej bol umiestnený pozitívny podnet. Úlohou zvierat bolo priblížiť sa 

k pozitívnemu podnetu (nádoba v pravom resp. ľavom rohu) a získať odmenu vo forme 

potravy. Táto úloha bola nacvičovaná v dvoch sedeniach s jedným opakovaním a v ďalších 

troch sedeniach s tromi opakovaniami. Prepelice mali maximálne 10 minút na to, aby vyšli 

zo štartovacieho boxu, prišli k nádobe a skonzumovali odmenu. V nasledujúcej fáze boli 

prepelice podrobené diskriminačnej Go/NoGo úlohe, v ktorej bolo cieľom priblížiť sa k 

pozitívnemu podnetu (P) a získať odmenu, respektíve zdržať sa priblíženia k negatívnemu 

podnetu (N) (nádoba v protiľahlej pozícii). priblíženie ku ktorej malo za následok trest 

(nepríjemný zvuk „biely šum“ o intenzite 70dB). Zvieratá absolvovali štyri sedenia v ktorých 

boli prezentované v náhodnom poradí 4 podnety, z toho dva pozitívne a dva negatívne. 

Nasledujúcich 7 sedení pozostávalo z prezentácie piatich podnetov. Prvý v poradí bol vždy 

prezentovaný pozitívny podnet, aby si zvieratá „pripomenuli“ odmenenú stranu. Nasledovali 

dva pozitívne a dva negatívne podnety v náhodnom poradí. Odpovede prepelíc boli 

pozorované počas 2 minút od prezentácie podnetu a interval medzi dvomi prezentáciami 

podnetov bola 1 minúta. Merali sme latenciu opustenia štartovacieho boxu, 

latenciu priblíženia k nádobe (5 cm okolo nádoby), latenciu konzumácie odmeny a počet 

skonzumovaných múčnych červov.  

Dáta boli analyzované pomocou viacfaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA), procedúry 

MIXED v programe SAS (verzia 9.1, SAS Institute Inc., USA). Latencia (závislá premenná) 

bola analyzovaná vzhľadom na skupinu (chované s matkou vs. chované bez matky), podnet 

(pozitívny vs. negatívny, t.j. Go vs. NoGo) a opakovanie prezentácie podnetu (1-22) ako 

faktory (vysvetľujúca, nezávislá premenná). Pri analýze boli brané do úvahy opakované 

merania toho istého zvieraťa. Párové porovnanie na základe metódy najmenších štvorcov (LS-

means) zodpovedajúcich fixným efektom modelu sme uskutočnili pomocou Tukey-Kramer-

ovho testu. Údaje sú prezentované ako priemer ± stredná chyba priemeru. 
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Obr. 1 Testovacia aréna  – pozitívny podnet na ľavej strane, negatívny podnet na pravej strane.  

 

Výsledky a diskusia 

Pokus sme začali s 24 prepelicami, avšak dve prepelice z každej skupiny sa pri danom 

počte opakovaní v tréningu neboli schopné naučiť priblížiť sa k nádobe a skonzumovať 

odmenu. Preto sme ich z ďalších testov vylúčili a Go/NoGo úlohu sme trénovali s 20 

zvieratami. Prepelice mali možnosť v 11 sedeniach s dvoma opakovaniami priestorovej úlohy 

(t.j. 44 prezentácií podnetov celkom – 22 pozitívnych a 22 negatívnych) naučiť sa 

diskriminovať odmenenú stranu od trestanej strany. V šiestom sedení začali zvieratá 

z obidvoch skupín rozlišovať odmenenú a trestanú stranu. Priemerné krivky učenia sú 

znázornené v grafe na obr. 2. 

Rozdiel v latencii priblíženia k pozitívnemu a negatívnemu podnetu bol vysoko 

signifikantný (p = <0.0001). Rovnako vysoko signifikantný bol vplyv počtu opakovaní (p = 

<0.0001). Medzi skupinou chovanou s matkou a skupinou chovanou bez matky sme nezistili 

štatisticky významný rozdiel v kognitívnych výkonoch. Interakcia medzi skupinou, podnetom 

a opakovaním bola tiež signifikantná (p = <0.0001). 

 

Tab. 1 Vplyv faktorov modelu analýzy rozptylu na latenciu priblíženia sa k nádobe 
 

 

Faktor 
F P 

Skupina 0.36 0.5564 

Podnet 587.98 <0.0001 

Opakovanie 3.02 <0.0001 

Skupina x podnet 1.22 0.2835 

Skupina x podnet x opakovanie 2.14 <0.0001 
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Obr. 2 Priemerné krivky učenia diskriminačnej Go/NoGo úlohy.  –  Latencia príchodu k podnetu (s), Priemerná 
latencia príchodu k pozitívnemu podnetu (odmena – potrava, �), a k negatívnemu podnetu (trest - biely šum, 
�). Skupina prepelíc chovaná v prítomnosti matky – biele znaky (n = 10), skupina prepelíc chovaná bez 

prítomnosti matky – čierne znaky (n=10). Počas 11 sedení bolo prezentovaných 22 pozitívnych a 22negatívnych 
podnetov. 

 

Záver 

V tomto experimente sa nám podarilo vytvoriť dizajn testov vhodných na sledovanie 

priestorovej pamäte prepelice japonskej. Zvieratá z oboch skupín, chované v prítomnosti 

matky a bez matky, boli schopné naučiť sa diskriminovať medzi umiestnením odmeny a 

trestu. Hoci sme nepreukázali maternálny vplyv na rýchlosť učenia prepelíc, našim zámerom 

je v budúcnosti testovať, či sa reakcia na ambivalenté podnety nelíši u zvierat chovaných 

s matkou a bez matky. 
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Abstrakt 

Diabetes mellitus is a group of heterogeneous, multifactorial and multigenetic metabolic diseases. Type 
2 diabetes (T2D) is characterized by chronic hyperglycaemia, which interferes with the homeostasis of 
metabolism of carbohydrates, lipids and proteins. The gene TCF7L2 is currently considered to be one of the 
leading candidate genes participating in the pathogenesis of T2D. We examined association of polymorphism 
rs7903146 TCF7L2 gene with selected anthropometric and biochemical parameters in 223 patients with T2D. 
Polymorphism was detected by TaqMan real-time PCR method. The frequency of the minor allele T was 0.30. 
When comparing groups of patients with three possible genotypes, we found a statistically significant difference 
(p = 0.025) in the mean value of HDL cholesterol. For other parameters we did not find significant difference, 
however, increasing values of blood glucose and total cholesterol were recorded with each additional T allele. 
This study confirms the association of rs7903146 polymorphism in TCF7L2 gene with parameters that are 
considered to be risk factors for T2D. 
 

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu; polymorfizmus, rs7903146, gén TCF7L2. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Diabetes sa primárne klinicky manifestuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi 

(hyperglykémiou) ako dôsledok neschopnosti organizmu adekvátne ju spracovať a regulovať. 

Metabolická porucha ovplyvňuje taktiež tlak krvi, telesnú hmotnosť, zrážanlivosť krvi a 

funkcie cievnej výstelky [1]. 

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je ochorenie charakterizované relatívnym 

nedostatkom inzulínu, ktorý vedie v organizme k nedostatočnému využitiu glukózy, pričom sa 

manifestuje hyperglykémiou. Ochorenie má progredujúci charakter, ktorý spočíva v úbytku 

resp. apoptóze β buniek a redukcii ich funkcie [2]. 

U pacientov s DM2 je často prítomná abdominálna (centrálna = viscerálna) obezita, 

arteriálna hypertenzia a diabetická dyslipidémia, ktorá je charakterizovaná zvýšenou hladinou 

triacylglycerolov, znížená hladina HDL cholesterolu a postprandiálna hyperlipémia [1]. 

Výskum predispozičných génov sa v súčasnosti zameriava na jednej strane na 

polymorfizmy konkrétnych génov tzv. ,,candidate gene approachˮ, u ktorých je 

predpokladaná účasť ich produktov v energetickom metabolizme a na druhej strane využíva 
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širokoškálové genómové sekvenovanie tzv. ,,genome wide scaningˮ, ktoré prispieva 

k odhaleniu nových dráh a mechanizmov podieľajúcich sa na prenose predispozície [3]. 

Jedným z kandidátnych génov, u ktorých bola potvrdená účasť v patogenéze DM2 je 

aj gén TCF7L2 [4]. Pri polymorfizme rs7903146 dochádza v intróne k tranzičnej substitúcii 

nukleotidu C za T [5]. Ancestrálna alela T predstavuje mutantnú alelu s minoritným výskytom 

[6].  

 

 
 

Obr. 1 Sekvencia rs7903146 [5] 
 

Cieľom našej práce bola genotypizácia polymorfizmu rs7903146 génu TCF7L2 

v súbore pacientov s DM2. Zisťovali sme percentuálne zastúpenie jednotlivých genotypov 

polymorfizmu rs7903146 génu TCF7L2 a frekvenciu minoritnej alely T. Následne sme 

sledovali asociáciu medzi jednotlivými genotypmi analyzovaného polymorfizmu 

a priemernými hodnotami antropometrických a biochemických parametrov.  

 

Materiál a metódy 

Analyzovaný súbor tvorilo 223 jedincov s DM2. V rámci štúdie sme hodnotili 

nasledovné parametre: telesnú výšku, telesnú hmotnosť, celkový cholesterol, HDL 

cholesterol, LDL cholesterol, TAG a glykémiu na lačno. Na analýzu sme použili vzorky krvi 

získané od pacientov s diabetes mellitus 2 typu. DNA sme izolovali využitím kitu Relia Prep 

Blood gDNA Miniprep System (Promega corporation, Medison, WI).  

Na detekciu polymorfizmu rs7903146 v géne TCF7L2 bola použitá metóda real-time 

PCR s využitím prístroja Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System.  

Celkový objem reakčnej zmesi bol 15 µl. Reakčná zmes obsahovala: 7,5 µl Taqman 

Universal PCR Mastermix, 0,75 µl 20 X TaqMan SNP Genotyping Assay Mix, 2,75 µl PCR 

H2O a 4 µl DNA. 

Priebeh reakcie, jednotlivé fázy a príslušné teplotné a časové profily sú zobrazené 

v tabuľke 1. 
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Tab. 1 Teplotný a časový profil real-time PCR reakcie pre prístroj Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time 
PCR System 

 

 

 

Na štatistickú analýzu dát bol použitý štatistický program IBM SPSS pre Windows 

verzia 20.0. Za štatisticky významné boli považované rozdiely s pravdepodobnosťou menšou 

alebo rovnou hladine významnosti 0,05. Jednotlivé výsledky sú uvedené ako priemerná 

hodnota, štandardná odchýlka, početnosť prípadne percento. Pri porovnávaní priemerných 

hodnôt vybraných parametrov bol použitý ANOVA test. 

Na obrázkoch č. 2, 3 a 4 sú znázornené jednotlivé genotypy CT, CC a TT. 

 

 

 
Obr. 2 Výsledný amplifikačný plot prístroja Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System 

znázorňujúci genotyp CT 
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Obr. 3 Výsledný amplifikačný plot prístroja Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System 
znázorňujúci genotyp CC 

 

 

 
Obr. 4 Výsledný amplifikačný plot prístroja Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System 

znázorňujúci genotyp TT 
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Výsledky a diskusia 

V sledovanom súbore sme stanovili genotypy polymorfizmu rs7903146, ktoré sú 

znázornené v tabuľke 2. Frekvencia minoritnej alely T bola 0,30 a majoritnej alely C 0,70.  

 

Tab. 2 Zastúpenie genotypov polymorfizmu rs7903146 v sledovanom súbore 
 

Genotyp Počet % 
CC 108 48,4 
CT 97 43,5 
TT 18 8,1 

 

V nasledujúcej tabuľke 3 sme porovnali priemerné hodnoty jednotlivých parametrov 

u všetkých troch genotypov polymorfizmu rs7903146. Zistili sme štatisticky významný 

rozdiel v priemernej hodnote HDL cholesterolu (p = 0,025). Pri porovnaní ostatných 

parametrov sme štatistickú významnosť nezistili.  

Zvyšovanie hodnôt v závislosti od genotypu sme zaznamenali pri glykémii 

a celkovom cholesterole, bez štatistickej významnosti. Podobný trend zaznamenal Bodhini 

a kol. (2007) avšak u jedincov s normálnou glukózovou toleranciou, kde je prítomný fenomén 

stúpania hladiny glykémie v závislosti od genotypu polymorfizmu rs7903146. Vyššie 

priemerné hodnoty glykémie boli prítomné u jedincov s genotypom TT [7].  

 

Tab. 3 Štatistické porovnanie priemerných hodnôt genotypov polymorfizmu rs7903146 v súbore jedincov 
s DM2  

 
Rs 7903146 Genotyp (priemer ± SD)  

 CC CT TT  
p N (počet) 108 97 18 

Vek (roky)  61,53 ± 8,105 60,42 ± 8,577 62,89 ± 7,243 0,411 
Výška (cm) 168,38 ± 8,455 168,03 ± 8,333 168,33 ± 8,792 0,956 
Hmotnosť (kg) 97,71 ± 14,839 96,15 ± 17,118 89,69 ± 15,036 0,141 
BMI (kg/m 2) 34,57 ± 5,43 34,02 ± 5,49 31,63 ± 4,48 0,103 
Celkový cholesterol 
(mmol/l) 

5,240 ± 1,0969 5,076 ± 0,9751 5,319 ± 1,0380 0,440 

HDL (mmol/l)  1,158 ± 0,3137 1,074 ± 0,2686 1,252 ± 0,3368 0,025* 
LDL (mmol/l)  2,980 ± 0,9322 2,910 ± 0,8489 2,974 ± 0,8894 0,848 
TAG (mmol/l)  2,432 ± 1,2015 2,620 ± 1,3015 2,486 ± 1,3688 0,565 
Glykémia (mmol/l) 9,045 ± 2,8404 9,032 ± 2,5467 9,322 ± 2,6640 0,913 

SD - štandardná odchýlka, p - hodnota bola vypočítaná použitím ANOVA testu, *- p<0,05 

 

V sledovanom súbore sme v závislosti od výskytu mutantnej alely zaznamenali 

klesajúcu tendenciu priemerných hodnôt BMI, bez štatistickej významnosti. Najvyššie 

hodnoty BMI boli prítomné u pacientov s protektívnym genotypom CC a naopak najnižšie 
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hodnoty mali jedinci s mutantným genotypom TT. Vzhľadom na nízky počet jedincov 

s alelou T môže ísť o náhodný jav. 

Podobný trend bol potvrdený vo francúzskej populácii. V rámci genotypu CC bola 

priemerná hodnota BMI = 30,4 ± 6,3, pri genotype CT bolo BMI = 30,01 ± 5,71 a pri 

genotype TT bola hodnota BMI najnižšia a to 29,29 ± 5,75 [8]. 

 

Záver 

V našej štúdii sme potvrdili asociáciu HDL cholesterolu s genotypom polymorfizmu 

rs7903146 u pacientov s DM2 (p = 0,025). V závislosti od genotypu s pribúdajúcou alelou T 

sme zistili stúpajúce hodnoty glykémie a klesajúce hodnoty telesnej hmotnosti a BMI, avšak 

bez štatistickej významnosti. Tieto zistenia môžu byť odrazom nižšieho počtu jedincov 

skúmaného súboru. Túto štúdiu preto v budúcnosti plánujeme rozšíriť o väčší počet jedincov. 
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Abstrakt 

Community of small terrestrial mammals was studied by quadrate method for two years on locality 
Veľké Kosihy. In the winter 2012/13 reed cutting was realized on one of the quadrates and then this area was 
unexpectedly flooded. In 2012 seven species were detected and five of them (Apodemus agrarius, Apodemus 
sylvaticus, Sorex araneus, Sorex minutus and Microtus oeconomus) were caught on both quadrates. In 2013 after 
the reed cutting eleven species were detected. The number of captures of individuals from genus Apodemus 
considerably increased. On the mown quadrate was not detected M. oeconomus and on the other hand there were 
caught species which occure only temporarily in the wetlands. Also number of Soricomorpha decreased from 
45.8 to 10.4% on the mown quadrate. Effect of reed cutting on the community of small mammals could not be 
clearly separated from the long-term impact of flooding of study area in spring 2013.  
 

Kľúčové slová: mokraď; kosenie trstiny; dlhodobé zaplavenie; Microtus oeconomus; Apodemus agrarius. 
 

Úvod a formulácia cieľov 

Lokalita Veľké Kosihy sa nachádza v oblasti Podunajskej nížiny, v juhovýchodnej 

časti Žitného ostrova. Toto rozsiahle územie Dunajských trstín bolo vyhlásené za mokraď 

medzinárodného významu  a tvoria ju jedny z najväčších dnes už vzácnych súvislých porastov 

trstinových spoločenstiev [1]. Na príklade tejto prírodnej rezervácie je možné vidieť pokročilé 

fázy zazemňovacieho procesu, ktorý vedie k zániku vlhkomilného spoločenstva rastlín a 

živočíchov. Celkový úbytok mokraďných habitatov na našom území vplyvom intenzívnej 

poľnohospodárskej činnosti a regulácií vodných tokov vedie k nutnosti zavedenia vhodných 

ochranárskych opatrení. Kosenie trstinových porastov sa využíva na odstránenie 

nahromadenej starej biomasy, čím spomaľuje zazemňovanie mokrade. Kosba taktiež potláča 

ruderálne a invázne druhy rastlín, zároveň predstavuje účinnú prevenciu proti zarastaniu 

náletovými drevinami [2]. 

Mokraď sa nachádza v terénnej depresii, ktorej dno je nepriepustné pre spodnú vodu. 

Keďže voda sem nie je privádzaná kanálom, výška vodnej hladiny v mokradi je závislá od 

atmosférických zrážok. Začiatkom roka 2013, po mimoriadne výdatnom spade zrážok, 

hladina vody v mokradi výrazne stúpla. Pravidelné jarné záplavy je možné považovať za 

typický jav pre mokrade Žitného ostrova, a nemali by mať výrazný vplyv na synúzie DZC  

(drobné zemné cicavce) [3]. 
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Materiál a metódy 

Dvojročný výskum prebehol kvadrátovou metódou, pričom dva odchytové kvadráty (A, 

B) sa nachádzali zhruba 1,5 km západne od obce Veľké Kosihy v prírodnej rezervácii 

Dunajské trstiny. Zvolené boli dva odchytové kvadráty s podobnou štruktúrou vegetácie 

a predpokladaným rovnakým vodným režimom. Kontrolný odchytový kvadrát A predstavoval 

starší hustý trstinový porast. Nebol kosený a teda slúžil ako kontrola. V podraste sa 

vyskytovala ostrica a miestami žihľava. Priemerná výška vegetácie bola približne 2 m. 

Rastlinný pokryv na kvadráte s plánovanou kosbou (B) bol podobný ako na kvadráte A, no 

porast trstiny bol redší s ostricou v podraste. Tento kvadrát bol súčasťou 50 m širokého pásu, 

ktorý bol v zime 2012/13 vykosený v rámci manažmentu trstinových porastov. 

Odchyt DZC bol realizovaný pomocou drevených živolovných pascí typu Chmela, 

ktoré boli vnadené ovsenými vločkami. Odchytové kvadráty tvorilo 11 x 11 pascí so 

vzájomnými rozostupmi 5 m. Kontroly boli realizované dvakrát za deň. Štandardná dĺžka 

exponovania pascí na kvadrátoch bola 4 noci v jarnej, letnej, jesennej perióde v roku 2012 

a 2013. Za účelom monitorovania kosby boli uskutočnené odchyty v zime 2013 na kosenom 

kvadráte B pred kosením. Jarné odchyty na kvadrátoch v roku 2013 neboli možné kvôli 

vysokej vodnej hladine. Pri odchyte DZC bolo zaznamenané číslo pasce, druh, pohlavie, 

individuálne značenie, pohlavná aktivita, dĺžka tela (LC), dĺžka chodidla zadnej nohy (LTp), 

dĺžka chvosta (LCd) a hmotnosť. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas roku 2012 bolo na kvadrátoch odchytených spolu 420 jedincov DZC a tri 

jedince radu Carnivora (Mustela nivalis Linnaeus, 1766, neboli zahrnuté do ďalších analýz). 

Zaznamenaných bolo spolu 7 druhov počas troch odchytových sérií (tab.1). Najviac druhov - 

šesť, bolo odchytených počas jesenných odchytov na kvadráte A. Počas celého roku boli na 

oboch kvadrátoch prítomné tri druhy: Apodemus agrarius (Pallas, 1771), Microtus oeconomus 

mehelyi Éhik, 1928 a Sorex araneus Linnaeus, 1758. Tieto tri druhy tvorili 93,6 % jedincov 

(92,4 % na kvadráte A a 94,5 % na kvadráte B), zatiaľ čo ostatné druhy boli odchytávané 

zriedkavo a vo výrazne nižších počtoch. Druhy zo skupiny Soricomorpha tvorili 40,3 % 

odchytených jedincov a Rodentia 59,7 %. Pre oba kvadráty boli zhodné druhy A. agrarius, 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758), S. araneus, S. minutus Linnaeus, 1766 a M. 

oeconomus. 

 

 

BIOLÓGIA

261



Tab. 1 Počet jedincov jednotlivých druhov DZC v roku 2012. 
 

Veľké Kosihy 2012 

A
a 

A
s 

M
ar

v 

M
im

 

M
o

e 

S
a 

S
m

 

S
p

o
lu

 

kvadrát A jar 6       43 8   57 

leto 3   1   14 24   42 

jeseň 9 4   4 36 27 5 85 

kvadrát B jar 15       27 20   62 

leto 3 1     31 37 1 73 

jeseň 24 1     26 40 10 101 

Aa – Apodemus agrarius, As – Apodemus sylvaticus, Marv – Microtus arvalis, 
Mim – Micromys minutus, Moe – Microtus oeconomus, Sa – Sorex araneus, Sm – Sorex minutus). 

 

V roku 2013 bolo na oboch kvadrátoch zaznamenaných spolu 322 jedincov patriacich 

do 11 druhov (tab. 2). Najviac druhov, celkovo 7, bolo zaznamenaných počas jesenných 

odchytov a to na oboch kvadrátoch. Druhy A. agrarius, M. oeconomus a S. araneus v tomto 

roku tvorili len 57,7 % odchytených jedincov (72,2 % na kvadráte A a 36,5 % na kvadráte B). 

Soricomorpha tvorili 27,7 % odchytených jedincov a Rodentia 72,3 %. V roku 2013 po kosbe 

trstinových porastov boli druhy A. agrarius, A. sylvaticus, Micromys minutus (Pallas, 1771) 

a S. araneus odchytávané na oboch kvadrátoch. 

 

Tab.2 Počet jedincov jednotlivých druhov DZC v roku 2013. 
 

Veľké 

Kosihy 2013 A
a 

A
f 

A
s 

C
g

 

M
ar

v 

M
im

 

M
o

e 

M
u

sp
 

N
f 

S
a 

S
m

 

S
p

o
lu

 
kvadrát A leto 5         1     1 26 5 38 

jeseň 44   9 2   22 10     37 7 131 

kvadrát B zima 

12/13             3     1   4 

leto     1                 1 

jeseň 27 4 56   5 6   1   11   110 

Aa – Apodemus agrarius, Af – Apodemus flavicollis, As – Apodemus sylvaticus, Cg – Cletrionomys glareolus, 
Marv – Microtus arvalis, Mim – Micromys minutus, Moe – Microtus oeconomus, Musp – Mus spicilegus, Nf – 
Neomys fodiens, Sa – Sorex araneus, Sm – Sorex minutus). 
 

Druhová skladba DZC bola na oboch kvadrátoch v roku 2012 veľmi podobná. M. 

oeconomus, ako druh preferujúci podmáčané habitaty s ostricovými a trstinovými porastmi 

[4-6], tvoril najväčšie množstvo odchytených jedincov. Obdobne spoločný druh S. araneus 

preferuje vlhšie biotopy s hustým bylinným podrastom, o čom svedčí i častý odchyt v 
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mokraďných biotopoch s trsťovými porastmi [7-9]. Obdobne široko sa vyskytujúcim druhom, 

ktorý však býva zaznamenávaný v nižších počtoch [7-10], je aj S. minutus. A. agrarius 

predstavuje expandujúci druh pravdepodobne zo severného Maďarska. Prvý krát bol na 

Žitnom ostrove odchytený v roku 2010 na lokalitách typicky mokraďného biotopu [11]. 

Pravdepodobne nachádza v týchto biotopoch veľmi vhodné podmienky, o čom svedčí 

zvyšovanie jeho početnosti v úlovkoch. Na oboch kvadrátoch zaznamenaný A. sylvaticus má 

širokú ekologickú valenciu a je známy aj z trstinových porastov [7]. Hoci bol druh M. minutus 

v roku 2012 zaznamenaný len na kvadráte A, taktiež preferuje porasty trstiny [9] a jeho 

absencia na lokalite B je vysvetliteľná ťažkou zistiteľnosťou tohto druhu. 

Po kosbe trstiny v zime 2012/2013 druhmi spoločnými pre oba kvadráty zostali A. 

agrarius, A. sylvaticus a S. araneus. Pribudol spoločný druh M. minutus, ktorý bol v roku 

2013 odchytávaný vo vyšších počtoch ako v predchádzajúcom roku. Druhové zloženie na 

kvadráte A sa výrazne nezmenilo oproti predchádzajúcemu roku. Zvýšilo sa percento 

odchytených jedincov A. agrarius (z 9,8 na 29 %) a naopak znížilo u M. oeconomus (z 50,5 

na 5,9 %). Pribudol vzácnejšie sa vyskytujúci druh Neomys fodiens (Pennat, 1771), ktorý je 

rozšírený v biotopoch s hlbšou vodou [7] a druh Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), 

ktorý využíva porasty mokradí pri agrocenózach južného Slovenska ako náhradné stanovištia 

[7 – 10]. 

Druhové zloženie po kosbe trstiny v zime 2012/2013 na kvadráte B sa mierne zmenilo 

oproti predchádzajúcemu roku. Celkovo počet hmyzožravcov klesol z 45,8 na 10,4 % (na 

kontrolnom kvadráte A tvorili 45 % odchytených jedincov), čo je možné vysvetliť 

nedostatkom potravných príležitostí, keďže bola odstránená stará vegetácia, v ktorej sa 

v hojnej miere vyskytujú bezstavovce. Zvýšilo sa percento odchytených jedincov A. sylvaticus 

oproti predchádzajúcemu roku (z 0,8 na 49,6 %). Naopak druh M. oeconomus nebol 

zaznamenaný vôbec. Ekologicky je jeho výskyt viazaný na výskyt trstiny a najmä ostrice, 

v ktorej si buduje systém chodieb [4]. Kosením trstiny bola odstránená vegetácia poskytujúca 

úkryt a aj okolitá ponechaná ostrica bola následne zaplavená. Oproti predchádzajúcemu roku 

pribudli odchyty Microtus arvalis (Pallas, 1778) a Mus spicilegus, Petényi 1882, čo sú druhy 

charakteristické pre agrocenózy a do mokradí len prenikajú [12] a A. flavicollis, ktorý má v 

porastoch trstiny len prechodný výskyt [10, 12 – 13]. V druhom roku výskumu boli teda 

zaznamenané druhy, ktoré nie sú typické pre daný biotop. 

Vplyv kosenia, žiaľ, nie je možné oddeliť od vplyvu dlhodobo zvýšenej vodnej 

hladiny a následného nedostatočného vegetačného pokryvu. Napriek tomu, že M. oeconomus 

preferuje podmáčané stanovištia a uprednostňuje lokality s pravidelným vodným režimom [3, 
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6, 14], po zaznamenanom dlhodobom zaplavení nebol na kvadráte B odchytený. Tento druh 

neopúšťa močiare, pri mimoriadnych záplavách časť populácie uhynie a prežíva druhá časť, 

ktorá pri zvyšujúcej sa vodnej hladine uniká na vyvýšené miesta, ako sú okraje močiara 

s vhodnými úkrytmi [4, 15]. Časť Dunajských trstín, v ktorej sa nachádza kosený kvadrát B 

však z jednej strany susedí s agrocenózou s minimálnym ekotónom bez porastov ostrice 

a z ďalších dvoch strán ostro hraničí s kosenými lúkami. Kontrolný kvadrát A sa nachádza 

v časti Dunajských trstín, kde sa ekotón vyznačuje dostatočným množstvom nezaplavenej 

ostrice poskytujúcej druhu M. oeconomus úkryt i zdroj potravy. Tu bol M. oeconomus 

zaznamenaný aj na jar 2013 pri vysokej vodnej hladine v okrajovej časti porastu (Žiak, 

nepubl.). Neprítomnosť, resp. nízke počty odchytov tohto druhu a naopak vysoké počty 

odchytov iných druhov v roku 2013 môžu byť však aj dôsledkom prirodzených fluktuácii 

veľkosti populácii, ktorým jednotlivé druhy DZC podliehajú [16]. 

 

Záver 

Jednoznačný vplyv kosenia trstiny, realizovaný v zime 2012/13, na synúziu DZC 

nebolo možné identifikovať v dôsledku následnej jarnej záplavy. Zaznamenaný bol nárast 

počtu druhov na oboch kvadrátoch v roku po kosbe. Z piatich druhov, ktoré boli v roku 2012 

spoločné pre oba kvadráty, po kosbe M. oeconomus nebol zaznamenaný a výrazne sa tu 

znížilo percento odchytov hmyzožravcov pravdepodobne po znížení potravnej ponuky na 

pokosenom kvadráte B. 

Avšak návrat jedincov M. oeconomus na kontrolný kvadrát A a ich pokračujúca 

absencia na pokosenom kvadráte B naznačujú priamy krátkodobo negatívny efekt kosby na 

populáciu tohto typického obyvateľa mokradí. Z uvedeného vyplýva potreba rozloženia kosby 

do etáp v priebehu viacerých rokov, aby boli zachované refúgiá zabezpečujúce prežitie 

populácie. 
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Abstrakt 

Plum pox virus (PPV) is plant virus causing serious disease of stone fruit trees called „sharka“. Because 
of fruit loss and significant economic loss sharka currently belongs to the most devastating stone fruit diseases. 
However, genome of the virus can be modified for use as expression system for heterologous gene expression. 
The final product can be either released by polyprotein processing, or be presented on the surface of pseudoviral 
particles. In our work we cloned part of Alfalfa mosaic virus capsid protein in the previously prepared PPV-
based vector. After biolistic transfection, the product of cloned gene was detected in infected plants by 
immunoblotting analysis.  
 

Kľúčové slová: vírus šarky slivky; kapsidový proteín; tranzientná expresia; biolistika. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV) je (+)ssRNA vírus patriaci do rodu 

Potyvirus, čeľaď Potyviridae. Spôsobuje ochorenie nazývané „šarka“, ktoré napáda rastliny 

rodu Prunus. Príznaky infekcie môžeme vizuálne sledovať – ide hlavne o chlorotické a 

nekrotické kruhy na listoch, pre plody sú typické prstencové chlorózy a deformácie [1]. Vo 

väčšine prípadov už plody v dôsledku zníženej kvality a predčasného opadania nie sú vhodné 

na konzumáciu ani na ďalšie spracovanie. Šarka preto spôsobuje významné ekonomické 

straty [2]. V laboratórnych podmienkach vírus infikuje aj arteficiálne bylinné hostiteľské 

druhy. Ako modelové organizmy sa využívajú najmä rastliny rodu Nicotiana [3]. 

Genóm PPV sa podobá iným potyvírusom, obsahuje cca 9700 nukleotidov. Kóduje 

jeden otvorený čítací rámec kódujúci jediný polyproteín, ktorého štiepením vzniká 10 

finálnych produktov vrátane kapsidového proteínu (CP), obaľujúceho virióny [4], jeden 

polyproteín vzniká posunom čítacieho rámca počas translácie [5]. Genóm vírusu môže byť 

upravený pre potreby tranzientnej produkcie cudzorodých génov v rastlinách. Prvou 

možnosťou je využiť vektor na prezentáciu voľných polypeptidov, ktoré sú následne 

uvoľnené pri maturácii vírusových proteínov. Druhou stratégiou je tzv. prezentácia epitopov, 

kedy vznikajú virióny nesúce na svojom povrchu krátke oligopeptidy fúzované s CP [6]. 
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 Hlavným cieľom našej práce je otestovať dva vírusové vektory pripravené na báze 

infekčného cDNA klonu kmeňa PPV-Rec [7, 8] a ich využiteľnosť pre heterológnu produkciu 

klonovaného génu v Nicotiana benthamiana.  

 

Materiál a metódy 

Pre heterológnu expresiu sme použili vektory pBOR-VT a pBOR-Vtep [8]. Ako inzert 

sme použili časť génu CP izolátu T6 vírusu mozaiky lucerny (AMV) [9]. Do pBOR-VT sme 

inzert klonovali restrikčno-ligačným spôsobom s využitím linkera EagI/KpnI, pričom tieto 

restrikčné miesta boli zahrnuté v primeroch pre AMV CP (Tab. 1). Na amplifikáciu sme 

využívali GoTaq DNA polymerázu (Promega), PCR prebiehala pri anelačnej teplote 58°C 

a elongačnom čase 1 min. Ako templát sme použili cDNA AMV pripravenú reverznou 

transkripciou z  RNA purifikovanej z infikovaných rastlín (podmienky reakcie: 10 min., 

30°C; 50 min., 42°C; 10 min., 70°C). 

Vzorky sme po elektroforéze v 1 % agarózovom géle vyrezali, prečistili kitom Wizard 

SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega), ligovali do plazmidu pGEM®-T Easy Vector 

(Promega) a transformovali bunky Escherichia coli XL1. Plazmidovú DNA sme izolovali 

pomocou kitu Pure Yield Plasmid Miniprep System (Promega), analyzovali restrikčným 

štiepením a príslušné inzerty sme vyštiepili BstXI/KpnI a reklonovali do rovnako štiepeného 

pBOR-VT. Získané klony (pBOR-VT-AMV) sme analyzovali colony PCR s použitím 

primerov NCuniFor a NCuniRev (Tab. 1), overovali sekvenáciou a vnášali do rastlín N. 

benthamiana biolistickou transfekciou pomocou prístroja PDS-1000/He Particle  Delivery  

System  (Biorad). Vzorky z rastlín sme dva týždne po transfekcii analyzovali imunoblotom po 

SDS-PAGE s využitím špecifických protilátok proti PPV a AMV [10, 11]. 

Pre potreby klonovania krátkeho úseku (48 nt) sme z pripraveného konštruktu pBOR-

VT-AMV odstránili väčšinu vloženého inzertu okrem časti, kódujúcej 16 N-koncových 

aminokyselín. Na to sme využili primery NSP4for a AMVepRev amplifikujúce 5’ koniec 

AMV CP a priľahlú časť vírusového vektora (Tab. 1). Tento fragment sme následne klonovali 

do pBOR-VTep pomocou rovnakých restričných enzýmov ako dlhší inzert (BstXI/KpnI). Na 

analýzu klonov (pBOR-VTep-AMVep) sme použili colony PCR s primermi AMVepFor 

a NCuniRev (Tab. 1) a sekvenáciu.  
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Tab. 1 Primery použité v práci 
 

Názov primeru Sekvencia 

AMVrev AAAGGTACCATGACGATCAAGATCGTCAG 

NCuniFor GAGGCAATTTGTGCTTCAATGG 

NCuniRev CGCTTAACTCCTTCATACCAAG 

NSP4for TGGGACAAACTGCTTAGAGC 

AMVepFor AAACGGCCGGAAACGTTCTCAGAACTATGCTGCCTTACGCAA 

AMVepRev AAAGGTACCCTTCGGCAGTTGAGCTTTGCGTAAGGCAGCATAGTT 

 

Výsledky a diskusia 

Vektor pBOR-VT je vhodný na expresiu voľných polypetidov, vektor pBOR-VTep 

má z klonovacej kazety odstránenú sekvenciu kódujúcu jedno miesto rozoznávané vírusovou 

proteázou NIa a je pripravený na  prezentáciu klonovaných peptidov fúzovaných s N koncom 

CP PPV [7,8]. Ako modelový inzert sme zvolili väčšiu časť génu CP (3‘-proximálnych 615 nt 

z celkovej dĺžky CP 666 nt) izolátu T6 AMV [9]. Tento izolát máme na pracovisku 

k dispozícii v purifikovanej forme aj vo forme infikovanej rastlinnej hmoty, naviac 

disponujeme viacerými protilátkami proti AMV [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 PCR 615 bp fragmentu AMV CP 

 

Aplikáciou špecifických primerov v RT-PCR sme získali fragment AMV CP 

očakávanej veľkosti (Obr. 1). Klonovacím postupom popísaným v časti Metódy sme získali 

celkovo šesť klonov pBOR-VT-AMV, ktorými sme transfekovali rastliny N. benthamiana. 

Iba v jednom prípade sme zaznamenali cca po 10 dňoch typické príznaky infekcie na listoch 

(Obr. 2). Analýza vzorky z infikovanej rastliny potvrdila prítomnosť PPV, ako aj AMV CP 

(Obr. 3). Polyklonálne antisérum proti AMV reagovalo aj so zdravou kontrolou, ale 

špecifický pás AMV CP bol zreteľne odlíšiteľný od reakcie pozadia. Špecifita protilátky by sa 

500 bp 

1000 bp 
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dala prípadne zvýšiť jej vysýtením šťavou zo zdravých rastlín. Niekoľkonásobná mechanická 

pasáž v rastlinách potvrdila stabilitu expresného konštruktu. Konštitutívna produkcia AMV 

CP nijako zjavne neovplyvnila životaschopnosť či fenotyp rastlín, príznaky boli po celý čas 

identické ako pri infekcii bežným divým vírusom PPV.  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 2 Príznaky infekcie na listoch N. benthamiana 8 dní po transfekcii pBOR-VT-AMV (vpravo).  
Vľavo zdravá rastlina. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Imunoblot vzoriek z  rastlín infikovaných konštruktom pre produkciu AMV CP s použitím protilátky 

proti PPV (a), rsp. protilátky voči AMV (b). M – marker molekulových hmotností. 
 

a) 1 – transfekcia klonom pBOR-VT; 2 – transfekcia klonom v pBOR-VTep; 3 – negatívna kontrola (zdravá 
rastlina); 4 – pozitívna kontrola (transfekcia prázdnym vektorom  pBOR-VT) 

 
b) 1 – transfekcia klonom pBOR-VT; 2 – transfekcia klonom v pBOR-VTep; 3 – negatívna kontrola (zdravá 

rastlina). 
 

V prípade klonovania epitopu AMV CP nebolo vhodné amplifikovať priamo krátky 48 

bp úsek kvôli problematickej detekcii takéhoto fragmentu v agarózovom géli. Preto sme 

zvolili postup, pri ktorom sme pracovali s väčším amplimérom (cca 1000 bp) zahŕňajúcim aj 

časť vektora. Po transformácii sme pomocou colony PCR analyzovali pozitívne najprv 40 

zmesných (pool) vzoriek (10 x po 4 klony), následne jedenásť jednotlivých klonov. Dva 

z nich boli sekvenčne verifikované a použité na biolistickú transfekciu rastlín. Infekcia sa 

však neprejavila. 

1        2         3        4       M       1           2        3 

a) b) 
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Predpokladáme, že pomerne nízka efektivita výťažnosti infekčných klonov je 

dôsledkom spontánnych mutačných zmien v priebehu klonovacích krokov, a to mimo 

klonovaciu kazetu, ktorej sekvenciu sme vo všetkých prípadoch overovali. Získané infekčné 

klony sa však v rastlinách množili stabilne a nepodliehali nežiadúcim deléciám počas 

niekoľkých mechanických pasáží. 

Vírusové vektory predstavujú perspektívny expresný systém pre produkciu 

biomedicínskych peptidov. Poskytujú  mimoriadny  potenciál  pre množstvo aplikácii, hlavne 

v oblasti vývoja vakcín [12]. Pre tento účel boli adaptované aj viaceré potyvírusy, medzi nimi 

aj PPV [7, 13]. Naše experimenty preukázali použiteľnosť nami pripravených vektorov pre 

expresiu cudzorodých génov v rastlinách. 

 

Záver 

Úspešne sa nám podarilo naklonovať vybrané inzerty do vektorov na báze PPV 

pBOR-VT a pBOR-VTep za účelom overenia možnosti tranzientnej expresie pomocou tohto 

vektora v rastlinách N. benthamiana. Po odobratí a analýze vzoriek z transfekovaných  rastlín 

sa nám podarilo preukázať prítomnosť PPV aj voľného fragmentu AMV CP. Pseudovírusové 

častice s  epitopom AMV prezentovaným na povrchu sa nám zatiaľ produkovať nepodarilo.  
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Abstrakt 

Hypericin is a naphtodianthrone occurring in a plant known as St. John’s Wort (Hypericum perforatum 
L.). Hypericin has been used in the photodynamic therapy. The photodynamic therapy is considered to be a 
powerful alternative in the treatment of various malignant and some non-malignant diseases. This article is aimed 
at the investigation of the potential genotoxic effect of photoactivated hypericin using two experimental 
procedures. The tumor cell line HepG2 was employed in the in vitro mammalian chromosome aberration test and 
bacterial strains of Salmonella typhimurium were employed in the Ames test. Under the experimental conditions 
used, photoactivated hypericin did not exhibit genotoxic/clastogenic effect on cell line HepG2 and it was not 
mutagenic in Salmonella typhimurium strain TA 98, TA100. 

 

Kľúčové slová: hypericín; fotodynamická terapia; Amesov test; chromozómové aberácie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tendencia narastajúceho počtu ochorení u ľudí, evokuje u vedcov úsilie produkovať 

nové, účinné liečivá. Avšak mnohé syntetické lieky majú veľa nežiaducich vedľajších účinkov 

ohrozujúcich zdravie človeka. To je hlavným dôvodom, prečo sa pozornosť sústreďuje na 

liečivá prírodného charakteru.  

Už naši predkovia využívali mnohé rastliny na liečbu rôznych typov ochorení, či 

poranení. Jednou z takýchto rastlín je Hypericum perforatum L. Ľubovník bodkovaný patrí  k 

najstarším medicínsky významným rastlinám Európy, využívaným už v staroveku a 

stredoveku [1]. Dioscorides významný lekár starovekého Grécka, rovnako ako Plínius a 

Hipokrates odporúčali použitie ľubovníka na liečbu veľkého spektra ochorení od bolestí 

chrbta, cez liečbu rán alebo popálenín. Tiež bol používaný ako ľudové liečivo pri ochoreniach 

obličiek, žalúdka, pľúc a po prvýkrát ho Culpeper použil na liečbu pomätenosti a depresie v 

roku 1652  [2].  

Významným naftodiantrónom vyskytujúcim sa v listoch, kvetoch a plodoch rastliny sv. 

Jána, ktorá sa takto označuje vďaka jej obdobiu kvitnutia, je hypericín. Tento sekundárny 

metabolit je známy svojím perspektívnym využitím pri fotodynamickej terapii (Photodynamic 
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therapy - PDT). Fotodynamická terapia je svetlom indukovaná deštrukcia buniek alebo 

cieľového tkaniva, ktoré sú citlivé na svetlo v dôsledku podávania fotosenzibilizujúcej látky. 

Je to jeden z najnovších prístupov liečby rôznych typov rakoviny [3,4]. 

Hypericín je prírodný fotosenzibilizátor, ktorý sa za prítomnosti kyslíka fotoaktivuje 

absorbciou svetelnej energie s vlnovou dĺžkou 540 – 600 nm.  Po fotoaktivácii hypericínu 

dôjde k tvorbe reaktívnych foriem kyslíka, a to: singletového kyslíka a superoxidového 

radikálu. Počas fotoaktivácie sa hypericín dostáva do excitovaného stavu a odovzdáva energiu 

kyslíku priamo, alebo nepriamo, čo má za následok tvorbu ROS, najmä singletového kyslíka 

[5]. 

V práci sme sa zaoberali zisťovaním potenciálneho genotoxického účinku 

perspektívneho liečiva nádorových aj nenádorových ochorení, fotoaktivovaného hypericínu.  

 

Materiál a metódy 

Kultivácia bunkovej línie HepG2  

Bunková línia HepG2 pochádza z buniek ľudského hepatokarcinómu a bola založená 

Knowlesom (Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia, PA, U.S.A.) [6]. 

Bunkovú líniu sme dostali od A. Collinsa (The Rowett Research Institute, Aberdeen, 

Škódsko). Bunky sme kultivovali v médiu, ktoré bolo pripravené kombináciou Wiliamsovho 

média (PAN-Biotech GmbH, Nemecko), bovínneho fetálneho séra (10 % objemu) (PAN-

Biotech GmbH, Nemecko) a antibiotika gentamycínu (50 µg/ml) (gentamycin Sandoz, 

SANDOZ, Slovinsko). Pri subkultivácii buniek sme použili 0,25 % roztok trypsínu (Trypsín 

1:250, Difco, USA) v 0,3 % roztoku Tris-HCl (Tris(hydroxymetyl)aminometán hydrochlorid) 

(SIGMA). Bunky sme kultivovali v termostate pri 37°C v špecifickej atmosfére, ktorá bola 

tvorená zmesou 5 % CO2 a 95 % vzduchu. 

In vitro test na detekciu chromozómových aberácií u cicavcov 

Klastogénny účinok fotoaktivovaného hypericínu sme sledovali in vitro testom na 

detekciu chromozómových aberácií u cicavcov. Z nádorovej bunkovej línie HepG2 sme 

nasadili 1.106 buniek, ktoré sme kultivovali 26 hodín v termostate. Po uplynutí doby 

kultivácie sme bunky ovplyvnili rôznymi koncentráciami hypericínu (0,04; 0,02; 0,1; 0,2 µM) 

a kultivovali aj s testovanou látkou 16 hodín. Hypericín sme následne fotoaktivovali 

viditeľným svetlom s intenzitou 3,65 J.cm-2 po dobu 25 minút za prístupu kyslíka. Po ožiarení 

hypericínu viditeľným svetlom sme bunky HepG2 kultivovali 42 hodín, čo predstavuje 1,5 

násobok bunkového cyklu. Následne sme spracovali karyologické preparáty. 
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Kontrolou rozpúšťadla SC (solvent control) bolo médium s DMSO a v prípade 

intaktnej kontroly IC (intact control) boli bunky kultivované v samotnom médiu. Kontrola SC 

nám slúži na overenie, či rozpúšťadlo nemá genotoxický účinok na bunky.   

Spracovanie karyologických preparátov 

Tri hodiny pred spracovaním karyologických preparátov konvenčnou metódou sme 

pridali kolchicín. Podložné sklíčka sme farbili 2 % roztokom Giemsa-Romanowski po dobu 

10 minút. Preparáty sme sušili na vzduchu.  

Cytogenetická analýza preparátov 

Chromozómové aberácie sme hodnotili mikroskopicky. Analyzovali sme vždy 100 

mitóz z každej koncentrácie aj z kontrol. Pri hodnotení mitóz sme sa zameriavali na zlomy - 

chromozómové a chromatídové a výmeny, medzi ktoré sa zaraďujú: dicenterické 

chromozómy, chromozómy v tvare kruhu, triradiálne a kvadriradiálne chromozómy. Výsledky 

sme hodnotili štatisticky na základe testu dvoch relatívnych hodnôt. Percentá aberácií sme 

porovnávali s kontrolou rozpúšťadla - SC.  

Amesov test 

V Amesovom teste boli použité dva bakteriálne kmene Salmonella typhimurium: 

TA98 a TA100. Kmeň TA98 je vhodný na  detekciu posunových mutácií (frameshift), kým 

kmeň TA100 na detekciu substitúcie báz. Do skúmaviek s destilovanou vodou bolo 

napipetovaných pre každý kmeň 100 µl bakteriálnej kultúry, rôzne koncentrácie hypericínu 

(0,04; 0,1; 0,2 µM)  tak, aby výsledný objem dosiahol 1000 µl. Ako pozitívnu kontrolu sme 

použili nasledujúce diagnostické mutagény: 4-nitrochinolínoxid pre kmeň TA98; azid sodný 

pre kmeň TA100. Následne sme do skúmaviek napipetovali 2,5 ml vrchného agaru a obsah 

skúmavky vysiali na Petriho misky.  

Po štyroch dňoch sme experiment vyhodnotili na základe narastených kolónií 

histidínových revertantov. Získané údaje boli potom vyhodnotené pomocou Studentovho t-

testu. 

 

Výsledky a diskusia 

V našich experimentoch sme sa zamerali na zisťovanie potenciálneho genotoxického 

účinku fotoaktivovaného hypericínu cytogenetickou metódou, t.j. in vitro testom na detekciu 

chromozómových aberácií a Amesovým testom vhodným na identifikáciu bodových/ 

génových mutácií.  
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Bunková línia HepG2 (Obr. 1) ovplyvnená rôznymi koncentráciami fotoaktivovaného 

hypericínu disponovala približne rovnakým počtom aberantných metafáz a chromozómových 

aberácií (CA) v porovnaní s negatívnou kontrolou, t.j. rozpúšťadla – SC (solvent control). Pri 

dvoch najvyšších použitých koncentráciách (0,2 a 0,1 µM) vykazoval fotoaktivovaný 

hypericín cytotoxicitu na bunky HepG2, pričom pri koncentrácii 0,2 µM sme nezaznamenali 

žiadnu hodnotiteľnú mitózu a v prípade koncentrácie 0,1 µM sme zaznamenali iba 32 

hodnotiteľných mitóz. Pri použití uvedených koncentrácií fotoaktivovaného hypericínu sme 

nezaznamenali štatisticky významný rozdiel v sledovaných cytogenetických parametroch v 

porovnaní s kontrolou rozpúšťadla – SC.  

 

 
 

Obr. 1 Výskyt chromozómových aberácií u buniek HepG2 ovplyvnených fotoaktivovaným hypericínom. 
Nezistili sme štatisticky významný rozdiel medzi vzorkami ovplyvnenými fotoaktivovaným hypericínom 

a negatívnou kontrolou t.j. rozpúšťadlam (SC) v počte aberantných metafáz a v celkovom počte CA (test rozdielu 
dvoch relatívnych hodnôt). 

 

V Amesovom teste (Obr. 2) sme ovplyvnili rôznymi koncentráciami fotoaktivovaného 

hypericínu (0,04; 0,1; 0,2 µM) dva bakteriálne kmene Salmonella typhimurium, TA98 

a TA100. Ani v jednom prípade z použitých kmeňov sme nezaznamenali štatisticky významný 

rozdiel v počte narastených kolónií histidínových revertantov v porovnaní s negatívnou 

kontrolou. 
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Obr. 2 Frekvencia his+ revertantov  kmeňov Salmonella typhimurium TA 98 (vľavo) a TA 100 (vpravo) 

ovplyvnených fotoaktivovaným hypericínom. Nezistili sme štatisticky významný rozdiel v počte narastených 
kolónií histidínových revertantov medzi vzorkami ovplyvnenými fotoaktivovaným hypericínom a negatívnou 

kontrolou (NK) ani pri jednom z kmeňov (Studentov t-test). V prípade pozitívnych kontrol (PK), t.j. 4-
nitrochinolínoxidu pre TA 98 a azidu sodného, pre kmeň TA100 je rozdiel v porovnaní s negatívnou kontrolou 

(NK)  štatisticky významný (Studentov t-test; ***p<0,001). 
 
Záver 

V uvedených experimentoch sme zistili, že fotoaktivovaný hypericín nepôsobil v 

našich experimentálnych podmienkach klastogénne na nádorovú bunkovú líniu HepG2 a tiež 

nepôsobil mutagénne v Amesovom teste na ani jeden z použitých kmeňov Salmonella 

typhimurium. 
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Abstrakt 

Morphological adaptations through phenotypic plasticity can affect the success of invasive species in 
non-native environments. Four Neogobius species, originating from the Ponto-Caspian region, are invasive in 
the River Danube. External morphology can be influenced by phenotypic plasticity, usually in accordance with 
ecological requirements of the species. In this paper, morphology of the four species was compared, with the 
emphasis on differences between monkey goby and racer goby. ANOVA analysis found significant differences 
that were often related to different environmental requirements. In monkey goby, morphological adaptations 
suggested a habitat preference to sandy substrate. Not as many significant adaptations were found in racer goby 
as for the other three species, though it seems that it can be specialized to macrophyte habitats and this can 
explain its lower numbers in the Danube. However, further research is necessary, in this respect. It should be  
considered to classify this species as non-native rather than invasive.  
 

Kľúčové slová: invázne druhy; ekomorfologická adaptácia; býčko nahotemenný; býčko piesočný. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi invázne druhy v rieke Dunaj patria aj štyri druhy býčkov z rodu Neogobius, 

pochádzajúce z Ponto-kaspickej oblasti [1]. Pre invázne druhy hrá významnú úlohu 

fenotypová plasticita, ktorá im pomáha pri adaptácií na dosiaľ nepoznané environmentálne 

podmienky prostredia. Jednou z týchto adaptácií je aj morfologická variabilita, ktorá môže 

poskytnúť druhu výhody v cudzom prostredí [2]. Najúspešnejší organizmus sa uchytí 

v neznámom prostredí aj vďaka príslušným fenotypovým odpovediam a adaptáciám na 

lokálne selektívne tlaky [3].  

Morfologické odlišnosti medzi druhmi môžu odhaliť ich funkčný význam spojený 

napríklad s rozdielmi v pohybových schopnostiach, príjme odlišného druhu potravy 

a preferencii iného habitatu [4]. Na základe týchto odlišností môžeme predpokladať rozdielne 

ekologické nároky a s tým spojený invázny potenciál. Býčko nahotemenný N. melanostomus 

(Pallas 1814) a býčko hlavatý N. kessleri (Günther 1861) sa vyskytujú v strednej časti Dunaja 

vo vyššej abundancií ako  býčko piesočný N. fluviatilis (Pallas 1814) a býčko nahotemenný 

N. gymnotrachelus (Kessler 1857). Vzhľadom na to, že sú medzi týmito nepôvodnými 

druhmi pozorované signifikantné rozdiely v početnosti a rozšírení, vynára sa otázka, čo je 

príčinou týchto odlišností. Môžu za tým byť rôzne biologické vlastnosti ako napríklad 

rozdielne reprodukčné vlastnosti, špecializácia na určitý habitat alebo morfologické 
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odlišnosti. Cieľom práce bolo porovnať externú morfológiu štyroch druhov býčkov so 

zameraním na rozdiely medzi býčkom nahotemenným a býčkom piesočným a pokúsiť sa 

zistiť, či nižšia početnosť býčka nahotemenného nie je spôsobená vyhranenými ekologickými 

nárokmi, ktoré by sa odrážali na jeho morfológií.  

 

Materiál a metódy 

Na porovnanie morfológie 4 druhov rodu Neogobius boli v prípade troch druhov 

použité dáta z už publikovaných prác: N. melanostomus [5], N. fluviatilis [6], N. kessleri [7], 

zatiaľ čo na analýzu N. gymnotrachelus bol použitý materiál, ktorý pozostával zo 129 

jedincov nazbieraných na 4 lokalitách v rokoch 2008 až 2012. Štyridsaťdva jedincov 

pochádzalo z Karloveského ramena (riečny km 1875), 65 jedincov z Čuňovskej zdrže (rkm 

1825), 15 jedincov z Ipľa (Chľaba) (47°49′N, 18°49′E) a 15 jedincov z Veľkolelského ramena 

(47°45'N, 17°55'E). 

Vo všetkých štyroch prípadoch boli vzorky odobraté elektrickým agregátom, 

narkotizované a fixované 4% formaldehydom. Následne boli v laboratóriu odfotografované 

digitálnym fotoaparátom Nikon D200 (laterálny, dorzálny a ventrálny pohľad). Fotografie 

boli použité na meranie morfometrických znakov v programe Impor 2.31E. Namerané 

hodnoty boli použité pre výpočet trojnásobnej regresnej analýzy a vyhodnocované boli v 

pomere k dĺžke tela (Lc) [2]. 

Pri porovnaní jednotlivých druhov býčkov bolo zistené, že vzorky nemajú rovnakú 

distribúciu Lc, no pre porovnávaciu analýzu bolo potrebné vzorky chýbajúcich Lc doplniť. 

Preto boli hodnoty znakov k chýbajúcim Lc dopočítané, a to na základe troch regresných 

modelov. Kompletná, doplnená vzorka rýb bola rozdelená do 6 veľkostných skupín (S1: 17 – 

35.9 mm Lc, S2: 36 – 55.9 mm Lc, S3: 56 – 75.9 mm Lc, S4: 76 – 95.9 mm Lc, S5: 96 – 

115.9 mm Lc, S6: 116 – 156 mm Lc). Pre takto upravené dáta bolo možné urobiť 

dvojfaktorovú ANOVA analýzu pre 31 morfologických znakov (Tab. 1) a 6 veľkostných 

skupín. Pre všetky znaky boli medzi dvojicami druhov vykonané testy s cieľom zistiť 

signifikantné rozdiely.  
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Tab. 1 Zoznam 31 morfometrických znakov. NG - Neogobius gymnotrachelus, NF - Neogobius fluviatilis, NM 
– Neogobius melanostomus, NK – Neogobius kessleri. A – análna plutva, D1 – prvá dorzálna plutva, D2 – druhá 

dorzálna plutva, C – chvostová plutva, P – prsná plutva, V – brušná plutva. 
 

1 Dĺžka hlavy 11 Vzdialenosť medzi V-A  21 Výška A 

2 Preorbiálna vzdialenosť 12 Vzdialenosť medzi D1-A 22 Výška C 

3 Postorbitálna vzdialenosť 13 Vzdialenosť medzi D2-A 23 Dĺžka P 

4 Dĺžka dolnej čeľuste 14 Vzdialenosť medzi D2-V 24 Dĺžka D1

5 Dĺžka hornej čeľuste 15 Dĺžka chvostového stebla25 Dĺžka D2

6 Priemer oka 16 Výška chvostového stebla26 Dĺžka A 

7 Výška hlavy 17 Výška tela 27 Dĺžka C 

8 Predorzálna vzdialenosť 18 Minimálna výška tela 28 Medziočná vzdialenosť

9 Preventrálna vzdialenosť 19 Výška D1 29 Šírka hlavy

10 Preanálna vzdialenosť 20 Výška D2 30 Maximálna šírka tela

31 Šírka V prísavky

pre druhy NG, NF, NM, NK

 
 

Výsledky a diskusia 

 Spomedzi 31 hodnotených znakov (Tab. 1) sa osobitosti externej morfológie pri 

býčkovi nahotemennom (Neogobius gymnotrachelus) prejavili najmä pri výške C (2 – 6 veľ. 

sk.), kde priemerná hodnota znaku je druhá najvyššia (NG – 14.9, NM – 18.0, NF – 11.2, 

NK – 10.5). Nasledovala dĺžka C (3 – 6 veľ. sk.), u ktorej bola priemerná hodnota najvyššia 

(NG – 21.4, NM – 20.0, NF – 17.9, NK – 19.5) (Obr. 1). Pri šírke V prísavky bol kontinuálny 

rozdiel (3 –6 veľ. sk) medzi NG a NF, NK, pričom NG mal nižšiu priemernú hodnotu ako NK 

(NM – 16.4, NG – 15.5, NF – 11.5, NK – 18.3) (Obr. 1).  

Medzi NF a NG bolo preukázaných niekoľko rozdielov s ontogenetickým trendom 

(2 – 6 veľ. sk). Pri dvoch znakoch bola pri NG preukázaná menšia priemerná hodnota ako 

NF: dĺžka chvostového stebla (NG – 18.0, NF – 19.8), výška D1 (NG – 11.6, NF – 13.7). Pri 

znakoch výška chvostového stebla (NG – 10.0, NF – 9.6) a minimálna výška tela (NG – 9.6, 

NF – 8.4) mal NG väčšiu priemernú hodnotu (priemerné hodnoty znakov sú uvedené v % 

Lc).  

V sumáre možno konštatovať, že býčko nahotemenný sa odlišoval hlavne veľkosťou 

chvostovej plutvy, ktorá bola proporčne väčšia v porovnaní s ostatnými troma druhmi býčkov 

(Obr. 1). Okrem toho bol preukázaný rozdiel vo veľkosti brušnej prísavky, jej šírka bola 

druhá najmenšia, čo by mohlo súvisieť s jeho preferenciou bahnitého substrátu s rozvinutou 

vegetáciou [8]. V porovnaní s NF mal kratšie a vyššie chvostové steblo. Možno práve tieto 

morfologické zmeny mu uľahčujú pohyb v habitatoch s vegetáciou. Je totiž známe, že NF sa 

vyhýba dnu s vodnými rastlinami a je špecializovaný na piesočnatý substrát, ktorý mu 

poskytuje aj úkryt, do ktorého sa zahrabáva [6, 8]. Práve tieto odlišnosti medzi NG a NF, teda 
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druhmi, ktoré sú morfologicky najbližšie, by mohli signalizovať lepšie prispôsobenie NG na 

pohyb v habitate zarastenom vegetáciou. Vodné maktofyty používa NG ako úkryt a zároveň 

mu poskytujú zdroj potravy – rôznonôžk a larvy pakomárov [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Medzidruhové rozdiely medzi 4 druhmi Neogobius.  Znak: 22 výška C, 27 dĺžka C  a 31 šírka 

V prísavky. Čísla 1 – 6 symbolizujú šesť veľkostných skupín S1 – S6. Plné krúžky – štatisticky signifikantné 
rozdiely, prázdne krúžky – bez štatisticky signifikantných rozdielov. NG – Neogobius gymnotrachelus, NF – 

Neogobius fluviatilis, NK – Neogobius kessleri, NM – Neogobius melanostomus 
 

Záver 

Výsledky naznačujú habitatovú špecializáciu býčka nahotemenného, ale na jasné 

potvrdenie tejto preferencie by bolo potrebné doplniť informácie ďalším výskumom jeho 

životných stratégií v strednej časti Dunaja. V prípade býčka piesočného bolo viac 

morfologických znakov indikujúcich jeho špecializáciu na konkrétny typ habitatu. 

Obmedzený výskyt piesočnatých habitatov v podmienkach povodia stredného Dunaja pôsobí 
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ako limitujúci faktor, v dôsledku čoho je znížená aj jeho početnosť a dosah na ekosystém. 

Rozšírenie býčka nahotemenného je ešte menšie ako pri býčkovi piesočnom a aj preto je 

ťažšie nazbierať dostatok vzoriek na vyhodnotenie jeho životných stratégií. V jeho prípade by 

sme mohli uvažovať, že ani nejde o invázny druh, ale skôr nepôvodný druh, neschopný 

zvýšiť svoju početnosť na takú vysokú úroveň ako dosiahli býčko čiernoústy alebo býčko 

hlavatý.  
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Abstrakt 

We demonstrate a possitive effect of isoprinosine in the treatment of persistant infection of  BALB/c 
mice infected MuHV-4. Within 3 months after premedication we detected  increased number of leukocytes, 
elevated levels of VN antibodies, reduced the number of atypical lymphoid monocytes  and reduced virus titer in 
the investigated organs.The possitive effect  of isoprinosine therapy after 180 days was decreased.  In the 
isoprinosine group we demonstrated lower numbers of leukocytes, lower  levels of VN antibodies and an 
increased number of atypical lymphoid monocytes. Immunological parameters correlated with increased titers of 
virus in all investigated organs. Evidence of immunosuppression was the formation of tumors in infected mice as 
well as in mice treated by isoprinosine. 

 
Kľúčové slová: Isoprinosin; MuHV-4; imunity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Isoprinosin (inosine acedoben dimepranol) je známy ako liek s imunomodulačnými 

a antivírusovými účinkami, ktorý je registrovaný v 75 krajinách sveta a využíva sa viac ako 

20 rokov [1]. Pôvodne bol objavený v roku 1974 Gordonom, na liečbu geriatrických 

pacientov, u ktorých zlepšoval niektoré mentálne funkcie. Neskôr sa však zistilo, že má 

výrazný imunostimulačný efekt. Isoprinosin sa využíval aj ako veľmi účinné antivírusové 

liečivo v boji proti herpesu a dodnes je považovaný za predchodcu acykloviru [2]. Dlhodobo 

bol úspešne využívaný na liečbu subakútnej sklerotizujúcej panencefalitídy (SSPE), na liečbu 

papilomavírusových infekcií a akútnych respiračných vírusových infekcií. Do dnešného dňa 

nie je presne známy mechanizmus účinku, ktorý by jednoznačne zodpovedal na otázku či 

isoprinosin účinkuje na vírusy priamo alebo nepriamo prostredníctvom zvýšenia imunity. 

Preto cieľom predloženej práce bolo skúmať vplyv imunomodulačnej liečby isoprinosinom na 

priebeh perzistentnej infekcie BALB/c myší infikovaných myšacím gamaherpesvírusom 

MuHV-4. Tento vírus predstavuje experimentálny model pre  štúdium ľudských onkogénnych 

gamaherpesvírusov [3].    

Materiál a metódy 

MuHV-4 (MHV-68):   prototypový kmeň myšacieho  herpetického vírusu 

izolovaného z hlodavca Myodes glareolus [4]    
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Isoprinosin: liek na perorálnu aplikáciu (Evofarma) 

BALB/c myši:  inbredná línia laboratórnych myší pochádzajúcej z chovnej stanice 

Brno 

Infekcia: 8 týždňové BALB/c myši sme intranazálne infikovali myšacím herpetickým 

vírusom MuHV-4  (0,02x 104 PFU/myš). Infikovali sme 80 myší, pričom 40 myší dostalo 14 

dávok isoprinosinu (5 mg/myš/deň). 

Počítanie leukocytov :  K 475 µl Türkovho roztoku sme pridali 25 µl heparinizovanej 

krvi, rozfúkali a farbili 10 minút. Po uplynutí tejto doby sme spočítali množstvo leukocytov 

v Bürkerovej komôrke, a to v 50 malých štvorcoch a počet sme vynásobili koeficientom 100. 

Takto sme získali počet leukocytov v 1 µl krvi. 

Diferenciálny krvný obraz (DKO): Z heparinizovanej krvi sme odobrali 10 µl krvi, 

kvapli na odmastené podložné sklíčko a urobili krvný rozter, ktorý sme nechali zaschnúť. 

Takto fixovaný krvný náter bol farbený Pappenheimovou metódou panoptického farbenia, 

a to roztokom May-Grünwald (10 min.) a roztokom Giemsa-Romanovski (15 min.). Medzi 

jednotlivými farbeniami boli preparáty opláchnuté pod tečúcou vodou. Takto pripravený 

a osušený krvný náter sme vyhodnocovali pod mikroskopom s imerzným objektívom pri 100-

násobnom zväčšení, vypočtom percentuálneho zastúpenia jednotlivých foriem leukocytov zo 

100 buniek.  

Vírus- neutralizačný test: Vyšetrované inaktivované séra sme najskôr dvojnásobne 

nariedili (1:2, 1:4, 1:8,...1:512). Potom sme desiatkovo nariedili vírus a použili jeho 

štandardné množstvo, ktoré predstavovalo 1000 ID (infekčná dávka) vírusu/ml. Zmes vírus-

protilátka (v rovnakom pomere) sme inkubovali  po dobu 30 minút. Potom sme z vyrastených 

buniek odstránili kultivačné médium a pridávali  100µl z každého riedenia do príslušných 

jamiek 96-jamkovej platničky. Po 90 minútovej adsorbcii sme odsali reziduálny vírus a pridali 

do každej jamky 200µl  čerstvého udržiavacieho média DMEM 2% FBS (Dulbeccovo 

minimálne esenciálne médium obohatené o 2% fetálneho bovínneho séra) a nechali sme 

inkubovať až do odčítania výsledku. Bolo to obyčajne na 5.-7.deň , keď vznikol cytopatický 

efekt (CPE) po infekcii množstvom vírusu, ktoré predstavovalo 1000 ID/ml. Za titer vírus-

neutralizačných protilátok  sme považovali posledné riedenie séra, ktoré ešte zabránilo 

rozmnoženiu 1000 ID vírusu. 
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Výsledky a diskusia  

Experiment sme robili podľa nasledovnej schémy (obr.č1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma experimentu 

 
Tab. 1  Vybrané parametre imunity (počet leukocytov,  prítomnosť atypických lymfocytov a titer VN- 

protilátok) u chronicky infikovaných myši MuHV-4 

Leukocyty Atypické lymfocyty VNT 

V/V+I  [µl] V/V+I [%] V/V+I 
60 dpi 4350/6450 10/1 1:32/1:64 

90 dpi 4400/5900 9/0 1:32/1:64 

120 dpi 8400/11500 10/1 1:32/1:64 

150 dpi 8900/6750 8/0 1:16-
1:32/1:16-

1:32 
180 dpi 18000/32000 15/32 1:512/1:128 

210 dpi 17100/10600 6/12 1:512/1:128 

240 dpi 11500/8400 6/12 1:512/1:8 

K 7400/9000 - - 

dpi= dni po infekcii, V=MuHV-4, V+I=MuHV-4+ isoprinosin 
 

Vyhodnotenie jednotlivých parametrov imunity:  Isoprinosin mal v priebehu 60-

120 dní po premedikácii vplyv na zlepšenie niektorých imunologických parametro, čo sa 

prejavilo vo zvýšenom počte leukocytov, zníženom počte atypických lymfoidných monocytov 

ako aj vo zvýšených hladinách protilátok.  
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Tab. 2 Titrácia orgánov myší chronicky infikovaných MuHV-4 

 Titrácia orgánov 60 dpi 90 dpi 120 dpi 150 dpi 180 dpi 210 dpi 240 dpi 

Periton. makrofágy V/V+I +/- +/+ +/-   -/- -/- -/+++ -/- 

Lymfatycké uzliny V/V+I -/- +/- +/-   -/- -/- +/- -/- 

Obličky V/V+I +/- +/- +/-  +/+- -/++ -/- ++/++ 

Srdce V/V+I ++/- +/- +/-   +++/+- ++/+ -/- +/- 

Thymus V/V+I -/- -/- +/-   -/- -/- -/- +/- 

Slezina V/V+I -/- -/- +/-   +/+- +-/+  +/+-  ++/++ 

Kostná dreň V/V+I -/- -/- -/- -/- -/- +-/+ -/- 

Pečeň V/V+I -/- -/- -/- +/- ++ /++ + +/++ ++/++ 

Pľúca V/V+I -/- -/- +/-   +/+ ++/+ +-/+- -/- 
dpi= dni po infekcii, V=MuHV-4, V+I=MuHV-4+ isoprinosin  

 

Vyhodnotenie prítomnosti vírusu v jednotlivých orgánoch:  Isoprinosin v priebehu 

60-150 dní po premedikácii mal vplyv na zníženie hladín vírusu v orgánoch infikovaných 

myší. 

 

 
 

Obr. 2 Vplyv podávania Isoprinosinu na počet leukocytov v krvi chronicky infikovaných BALB/c  myší 
vírusom MuHV-4 

 

Vyhodnotenie počtu leukocytov v krvi:   Isoprinosin v priebehu 60-150 dní po 

premedikácii nemal plyv na počet leukocytov v krvi. Jeho účinok sa prejavil až na 180. deň.  
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Obr. 3 Vplyv podávania Isoprinosinu na % zastúpenie atypických lymfocytov v krvi chronicky infikovaných 

BALB/c myší vírusom MuHV-4 
 

Vyhodnotenie % zastúpenia atypických lymfocytov v krvi:  Isoprinosin mal 

v priebehu 60-150 dní po premedikácii vplyv na zníženie počtu atypických lymfocytov v krvi 

infikovaných myší. Na 180. deň sa však tento efekt stratil. 

 

 
 

Obr.4 Vplyv podávania Isoprinosinu na tvorbu VN protilátok  u chronicky infikovaných BALB/c myší vírusom 
MuHV-4 

 
Vyhodnotenie hladín VN-protilátok v krvi:  Isoprinosin v priebehu prvých 60-150 

dní nemal vplyv na výšku hladín VN-protilátok. Na 180. deň sme však paradoxne 

zaznamenali zvýšený nárast hladín protilátok u skupiny myší bez isoprinosinu.  
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Tab.4 Sledovanie vplyvu chronickej infekcie MuHV-4 a chronickej infekcie MuHV-4 ovplyvnenej 
Isoprinosinom na tvorbu nádorov 

 Dĺžka infekcie Leukocyty  Atypické lymfocyty  VNT  

   [µl] [%] 
180 dpi/V+I 1700 30 4 
180 dpi/V+I 2800 21 4-8 
210 dpi/V 6000 60 16 
270 dpi/V+I 7800 20 16 

dpi= dni po infekcii, V=MuHV-4, V+I=MuHV-4+ isoprinosin, VNT= titer vírus-neutralitačných protilátok 
 
 

Vyhodnotenie počtu nádorov: Isoprinosin sa v našom experiemnte neukázal ako 
účinný v prevencii tvorby nádorov.   
Záver experimentu: 

V predloženej experimentálnej práci sme zistili, že pozitívny vplyv isoprinosinovej 

terapie na chronicky infikované myši vírusom MuHV-4 je časovo obmedzený. V priebehu 3 

mesiacov vedie k zlepšeniu všetkých vyšetrovaných parametrov, zatial čo po tomto období 

má isoprinosinová terapia skôr negatívny dopad. Výsledky potvrdzujú skutočnosť, že liečba 

isoprinosinom musí prebiehať opakovane a v niektorých indikáciach aj dlhodobo.    
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Abstrakt 

Meiosis is a type of cell division which results in the formation of haploid cells from diploid precursors. 
It is necessary to ensure the correct segregation of chromosomes for this process to be successful. A key player 
in this process is a protein complex called cohesin, which consists of four core subunits. These subunits are 
known to undergo various post-translational modifications. To understand the role of one such post-translation 
modification on the cohesin's subunit Psm1, we created a mutant version of Psm1 which can no longer be 
modified. We are currently studying the effect of this mutation on chromosome segregation during mitosis and 
meiosis in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. 
 

Kľúčové slová: meióza; kohezín; mutagenéza; posttranslačné modifikácie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Meióza je typ bunkového delenia, pri ktorom dochádza k tvorbe haploidných gamét z 

diploidných buniek. Tento dej je nevyhnutný pre sexuálne rozmnožovanie eukaryotických 

organizmov. Meióza pozostáva z jednej replikácie DNA a dvoch segregácií chromozómov - 

meióza I a meióza II. Pri prvom meiotickom delení vedie rozdelenie homologických 

chromozómov k redukcii počtu chromozómov. Multiproteínový komplex nazývaný kohezín 

drží sesterské chromatidy pohromade a ich kinetochory sú v tomto štádiu orientované 

rovnakým smerom [1]. Sesterské chromatidy tak putujú k rovnakému pólu deliaceho 

vretienka. Počas anafázy I dochádza k štiepeniu kohezínu proteázou nazývanou separáza na 

ramenách chromozómov [2], zatiaľ čo v oblasti centromér zostáva kohezín zachovaný [3].  

 V druhom meiotickom delení dochádza k segregácii sesterských chromatíd vďaka bi-

orientácii sesterských kinetochorov a ich pripojeniu k mikrotubulom opačných pólov 

deliaceho vretienka. Počas anafázy II separáza štiepi kohezín v oblasti centromér, čo vedie k 

rozdeleniu sesterských chromatíd [2]. Výsledkom meiózy je tvorba 4 haploidných buniek.   

 Vhodným modelovým organizmom na štúdium meiózy je kvasinka 

Schizosaccharomyces pombe (S. pombe). Jej genóm tvoria 3 lineárne chromozómy, ktoré 

zdieľajú viacero významných podobností s ľudskými chromozómami. Defekty v segregácii 

chromozómov počas meiózy vedú často k aneuploidii, ktorá je podstatou mnohých ľudských 

ochorení. Vďaka podobnosti chromozómov sú kvasinky výborným modelovým organizmom 

pre štúdium príčin a mechanizmov vzniku takýchto defektov.  
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 Za kohéziu sesterských chromatíd a ich správne rozdelenie počas bunkového delenia 

zodpovedá už spomínaný kohezínový komplex. Pozostáva zo štyroch základných 

proteínových podjednotiek, konkrétne dvoch proteínov Smc rodiny - Smc1 a Smc3 (u S. 

pombe Psm1 a Psm3) a proteínov Scc1 (Rad21) a Scc3 (Psc3) [4]. Ďalsie dve podjednotky 

špecifické pre meiózu sú Rec8 a Rec11. Tieto podjednotky podliehajú na viacerých miestach 

rozličným posttranslačným modifikáciám.  

 Proteín Psm1 je súčasťou mitotického aj meiotického kohezínového komplexu. 

Cieľom našej práce bolo mutovať vybrané miesto v géne psm1 podliehajúce posttranslačnej 

modifikácii a mutantnú DNA vniesť do kvasinky S. pombe. Takto pripravené kmene nesúce 

požadovanú mutáciu budú použité na ďalšie štúdium meiózy a mitózy a sledovanie úlohy 

Psm1 proteínu v týchto procesoch. 

 

Materiál a metódy 

 Pri mutagenéze sme použili kmeň DH5α Escherichia coli (E. coli) obsahujúci plazmid 

nesúci otvorený čítací rámec génu psm1, rezistenciu na ampicilín (selekčný marker v 

baktériách), rezistenciu na hygromycín (selekcia v kvasinkách) a štiepne miesta pre restrikčné 

endonukleázy BamHI a KpnI.  

 Na vytvorenie konkrétnej mutácie v géne psm1 sme si zvolili site-directed 

mutagenézu. Pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) sme nahradili vybranú 

aminokyselinu podliehajúcu posttranslačnej modifikácii za neutrálnu aminokyselinu alanín, 

čím sme odstránili skúmanú modifikáciu. V prvom kroku sme navrhli vhodné primery 

pomocou programu QuikChange Primer Design [5]. Primery museli byť dostatočne dlhé 

a nukleotid, ktorý mal byť zamenený, sa musel nachádzať v strede sekvencie primerov. Na 

samotnú mutagenézu sme použili kit QuikChange Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit 

od spoločnosti Agilent Technologies. 

 Po syntéze plazmidovej DNA obsahujúcej mutáciu sme museli odstrániť templátové 

plazmidy (bez mutácie) a plazmidy s jedným templátovým vláknom. Na to sme využili fakt, 

že pôvodné plazmidy pochádzali z kmeňa E. coli, v ktorom je aktívna Dam metyláza a 

dochádza tak k metylácii DNA. Novosyntetizované vlákna metylované neboli, takže 

štiepením pomocou restrikčného enzýmu, ktorý je špecifický pre metyláciu (enzým DpnI) 

sme poštiepili metylované (nemutované) plazmidy, zatiaľ čo DNA s mutáciou zostala 

nepoškodená.  

 Mutované molekuly DNA sme transformovali do kompetentných buniek baktérií. V 

nich došlo k oprave jednovláknových zlomov v DNA spôsobených pri jej syntéze. DNA 
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ošetrenú enzýmom DpnI sme tak transformovali do E. coli XL10-GOLD kompetentných 

buniek. Pre transformáciu sme zvolili metódu, pri ktorej sa bunky najskôr ochladili 

inkubáciou na ľade a následne vystavili teplotnému šoku (42°C)  

 DNA nesúcu mutáciu sme vyizolovali a transformovali do kvasiniek S. pombe podľa 

protokolu [6]. Na transformáciu sme použili diploidný kmeň, ktorý niesol jednu štandardnú 

alelu s funkčným génom psm1, zatiaľčo na druhej alele bol daný gén deletovaný. Tento kmeň 

mal na deletovanej alele vnesenú rezistenciu na antibiotikum CloneNAT, čo nám umožnilo 

selektovať želaných transformantov. 

 

Výsledky a diskusia 

Po uskutočnení site-directed mutagenézy sme transformované baktérie vysiali na 

misky. Na všetkých miskách (okrem negatívnej kontroly) narástli transformanty. Úspešnosť 

transformácie bola overená sekvenovaním.  

 Kvasinkovú transformáciu sme overili vysiatím potenciálnych transformantov na 

médium s hygromycínom. Keďže sme do buniek diploida S. pombe (senzitívneho na 

hygromycín) vniesli mutantný fragment DNA, ktorý niesol rezistenciu voči tomuto 

antibiotiku, bunky, ktoré po transformácii narástli na médiu s týmto antibiotikom, obsahovali 

mutantnú DNA. Takýmto spôsobom sme získali 19 transformantov obsahujúcich nami 

pripravenú DNA s mutáciou v psm1.  

Vnesený DNA fragment s mutáciou mohol byť do kvasinkového genómu začlenený 

homologickou, ale aj nehomologickou rekombináciou. Na selekciu transformantov 

vzniknutých homologickou rekombináciou medzi oblasťou deletovaného génu na 

chromozóme kvasinky a nami vneseným fragmentom sme využili rezistenciu resp. senzitivitu 

na antibiotiká hygromycín a CloneNAT. Transformantov sme preočkovali na dve pôdy - pôdu 

s hygromycínom a  pôdu s antibiotikom CloneNAT.   

Nehomologické transformanty nesú nielen rezistenciu pre hygromycín (vďaka 

rekombinovanému fragmentu s mutovaným psm1), ale aj rezistenciu voči antibiotiku 

CloneNAT, ktorá sa u diploidného kmeňa nachádza na deletovanom úseku psm1. Vďaka 

tomu ich môžeme odlíšiť od homologických transformantov, u ktorých bol deletovaný úsek 

psm1 (a rezistenciou na CloneNAT) nahradený fragmentom DNA s mutovaným psm1 a 

rezistenciou na hygromycín. Transformanty, ktoré vznikli homologickou rekombináciou, sú 

preto rezistentné voči hygromycínu, nie však CloneNATu (Obr. 1).  
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Obr. 1 Schéma homologickej rekombinácie fragmentu s mutáciou v psm1 
 

 Výsledky testu na rezistenciu resp. senzitivitu voči daným antibiotikám sú uvedené v 

tabuľke 1. Na pôde s hygromycínom narástlo všetkých 19 transformantov. Z týchto 

transformantov 13 kmeňov narástlo aj na pôde s CloneNATom. Vzorky č. 1, 3, 4, 6, 7, 9 - 11, 

14 - 17 a 19 sú teda nehomologické transformanty, ktoré sú schopné rásť na médiu 

s CloneNATom, ale aj na médiu s hygromycínom (rezistencia získaná z rekombinovaného 

fragmentu). Vzorky č. 2, 5, 8, 12, 13 a 18 narástli len na pôde s hygromycínom, ide teda o 

transformanty vzniknuté homologickou rekombináciou. Tieto transformanty použijeme 

v ďalšom štúdiu úlohy Psm1 proteínu v meióze a mitóze. 

 
Tab. 1 Test na rezistenciu resp. senzitivitu transformantov na antibiotiká hygromycín a CloneNAT 

+ rezistencia, - senzitivita 
 

Transformant Hygromycín CloneNAT Transformant Hygromycín CloneNAT 

1 + + 11 + + 

2 + - 12 + - 
3 + + 13 + - 
4 + + 14 + + 

5 + - 15 + + 

6 + + 16 + + 

7 + + 17 + + 

8 + - 18 + - 

9 + + 19 + + 

10 + +  
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Záver 

 Po úspešnej site-directed mutagenéze a bakteriálnej transformácii sme získali 

plazmidy nesúce mutáciu v triplete kódujúcom aminokyselinu v géne psm1, ktorá podlieha 

posttranslačnej modifikácii. DNA fragment s mutovaným miestom v psm1 géne a rezistenciou 

pre hygromycín sa nám podarilo transformovať do diploidného kmeňa S. pombe. Po 

transformácii a následnom náraste kolónií sme vyselektovali transformantov obsahujúcich 

mutovaný fragment začlenený do kvasinkového genómu homologickou rekombináciou. 

Získali sme tak diploidné kolónie, ktoré nesú jednu štandardnú alelu génu psm1 a jednu alelu 

s génom psm1 obsahujúcim konkrétnu mutáciu. Následne plánujeme pokračovať v ďalších 

experimentoch, ktorými môžeme objasniť vplyv skúmanej posttranslačnej modifikácie na 

funkciu proteínu psm1 a na jeho úlohu v  segregácii chromozómov v meióze a mitóze.  
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Abstract 
Mitochondria are essential cell organelles which continuously fuse, change their length and shape. 

Mitochondrial abnormalities may result in energy deficit of neurons and subsequent neuronal death. In our study 
we analyzed changes in mitochondrial dynamics and structure in in vitro models of two neurodegenerative 
diseases and acute neuronal injury. Pathology of Charcot-Marie Tooth Neuropathy2A (CMT2A) was induced by 
expression of mutated Mitofusin2 and Huntington disease by expression of mutated Huntingtin in the primary 
culture of cortical neurons. In both models we observed low frequency of fusion and shortened length of 
mitochondria. Acute neuronal injury was modeled by transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) administrated 
to primary culture of cerebellar granule cells. We detected inhibition of the frequency of mitochondrial contacts 
and shortened length of mitochondria. Neurodegenerative diseases and acute neuronal injury exhibited very 
similar changes in mitochondrial dynamics which could therefore serve as an early marker of neuronal damage. 
 
Keywords: mitochondria; primary neuronal cultures; TGF-β1; Huntington disease; CMT2A 

 
Introduction and formulation of objectives 

Mitochondria are an energy producing organelles, which play indispensable role in the 

life of the high energetic demand neuronal cells. Mitochondrial homeostasis is a dynamic 

process which includes movement, fusion and fission of mitochondria and regulation of their 

morphology and function during life of the cell [1, 2]. Abnormalities in mitochondrial genes 

represent a considerable part in pathology of neurodegenerative diseases [4]. For study of 

pathology of Huntington diseasein vitro model of primary neuronal cultures with 

overexpression of mutant protein Huntingtin is used. The most frequent mutation present in 

Charcot Marie Tooth Neuropathy2A (CMT2A) is an amino acid exchange mutation (R-Q) in 

a protein Mitofusin 2 responsible for mitochondrial fusion. Acute CNS injury is followed by 

fibrotic scar formation, an impediment for subsequent axonal regeneration. The main 

component and a fibrotic scar inducer is considered to be a transforming growth factor beta 1 

(TGF-β1)[5].Administration of TGF-β1 to neuronal culture may serve as a simplified model 

of acute neuronal injury [6]. 

In our study we set three objectives: first, to optimize detection of mitochondria in the 

primary culture of cortical neurons after transfection of cells with a plasmid coding photo-

convertible protein mito-KikumeGR1; second, to characterize changes in mitochondrial 
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dynamics in a model of acute neuronal injury in the primary culture of cerebellar granule cells 

(CGCs). Third, to describe changes in mitochondrial dynamics in in vitro models of 

Huntington disease andCMT2A in the primary culture of cortical neurons. 

 

Material and Methods 

Isolation of cerebellar granule neurons and cortical neurons 

Cerebellar cortices from 8-days old Wistar rats were minced, trypsinized and 

triturated. Dissociated cells were seeded on poly-L-lysine coated (10 µg/ml, Sigma-Aldrich) 

cover slips in a final concentration 1x106 cells/1ml media.Basal Medium Eagle 

medium(BMEM, Sigma-Aldrich) with Earle’s salts supplemented with 10% heat-inactivated 

fetal calf serum(Sigma-Aldrich), 100µg/ml gentamicin sulphate (Sigma-Aldrich), 2mM L-

glutamine  (Sigma-Aldrich) and 25mM KCl was used. Cortexes from 0-2 days old Wistar rats 

were minced, trypsinized and triturated. Dissociated cells were seeded on poly-L-lysine 

coated (10 µg/ml, Sigma-Aldrich) cover slips in a final concentration 1x106 cells/1ml media. 

NeurobasalTM-A media (Gibco, Life Technologies) supplemented with B-27 supplement 

(Gibco, Life Technologies), 2mM GlutaMAX – I(Gibco, Life Technologies) and 100µg/ml 

gentamicin sulphate (Sigma-Aldrich) was used. Cells were incubated at 37°C in a humidified 

5% CO2/75% N2/95% atmosphere. Non neuronal cells proliferation was inhibited 24 h after 

culture plating when 10µM cytosine β-D-arabinofuranoside (Sigma-Aldrich) was added. 

 

Transfection of primary neuronal cultures 

Both neuronal cell cultures were transiently transfected on the day 2 after plating with 

mito-KikumeGR1 and with using2% (v./v.) LipofectamineTM2000 (Invitrogen). 

Mitochondrial KikumeGR1 (mito-KikumeGR1) was constructed by PCR amplification of the 

mitochondrial targeting signal from pdsRed2-Mito (Human COXVIIIa, nucleotides 597–683) 

and cloning in-frame between the EcoRI and HindIII sites of the Kikume vector, which was 

obtained from Amalgaam Co. (Tokyo, Japan). On day 3 after transfection CGCs were 

exposed to TGF-β1 (10 ng/ml, PromoKine) to induce a simplified model of acute neuronal 

injury and cultured for next 48 hours. Cortical neurons were simultaneously transfected with 

mito-KikumeGR1 and DNA mito-CFP („Cyan Fluorescent Protein“, Evrogen, Moscow, 

Russia)to determine localization of mito-KikumeGR1 in mitochondria. To study involvement 

of mitochondria in a model of neurodegenerative diseases cortical neurons were transfected in 

addition to mito-KikumeGR1 withplasmids containing an amino acid R-Q exchange mutation 
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in a position 94 of Mitofusin2, a mutationcharacteristic for CMT2A (R94Q, provided by Prof. 

J.C. Martinou). A model of Huntington disease was achieved with transfection of cortical 

neurons with plasmids containing 120 glutamine repeats in agene of protein Huntingtin 

(Htt120Q, provided by Dr. L. Hasholt).Cortical and CGCs were cultured overall 5 days from 

transfection to allow plasmid DNA expression. Overexpression of mutant proteins (R94Q, 

Htt120Q) in cortical neurons were confirmed with Immunofluorescence staining[7].  

 

Confocal microscopy and Image acquisition 

For mitochondrial detection a laser scanning confocal microscope (LSM 510 Duo, 

Zeiss) was used.During image acquisition cells were kept in Krebs Ringer Buffer 

supplemented with Ca2+ (1mM) and glucose (15mM) and maintained at 37°C. Argon laser 

line (488 nm,30 mW, 1.5% power) was used to visualize mitochondrial mito-KikumeGR1 

green staining. Selected mitochondria were then photoconverted to red by using a Diode laser 

(405 nm, 50 mW, 1.5% power, 20 iterations). Red mitochondria were illuminated by a DPSS 

laser (561 nm,15 mW, 7% power). The red and green images were acquired using LP575 and 

BP 505-550 filters to isolate red and green fluorescence. After mitochondria were 

photoactivated, images were taken with frequency 0.1 Hz for 10 min and the fusion and 

contacts between mitochondria were recorded. Fusion frequence was normalized to an hour 

and activated mitochondria. Mitochondrial lengths were measured using LSM5 Duo version 

4.2 software (Carl Zeiss MicroImaging Gmbh and EMBL Heidelberg,Germany). In each 

experimental group  

4 neuronal axons were recorded in one dish and at least 2 dishes from each experimental 

group were used. All experiments were performed at least 2 times. Mitochondrial population 

in each group originated from at least 8 different neurons. 

 

Statistical analysis  

Statistical differences between groups were determined by one-way ANOVA. For 

testing of a normal distribution of datasD’Agostino-Pearson omnibus test was used. For 

multiple comparisons, a t-test modified by Bonferroni’s correction was used. Probability  

p < 0.05 was considered significant (STATISTICA 7, StatSoft, CZ). 

 
Results and Discussion 

Our first goal was to determine and verify the specific localization of the newly 

synthesized construct mito-KikumeGR1which was co-transfected together with mito-CFP 
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whose localization in mitochondria is well documented. Our results demonstrate specific 

localization and targeting of mito-KikumeGR1 in the mitochondria (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. Confirmation of localization Mito-KikumeGR1 in mitochondria. Green fluorescence (mito-KikumeGR1) 
and blue fluorescence (mito-CFP)  confirms from merged picture specific targeting of mito-KikumeGRI in the 

mitochondria. 
 

 Mitochondria illuminated with 488 nm laser are characterized by green fluorescence 

(emission at 525 nm). Illumination of selected mitochondria with Diode laser (excitation at 

405 nm)leads to photobleaching of selected mitochondria and changes in their spectral 

properties. After subsequent illumination with a combination of 488 nm laser and 561 nm 

laser we acquireda population of green and red fluorescent mitochondria (Fig.2.A). Photo-

conversion allow us to detect mitochondrial fusion, fission and overall dynamics. When green 

and red mitochondria fused, we detected longer and yellow coloredmitochondria. Secondary 

fusions were observed after fusion of yellow mitochondria with green (final light green) and 

red (final orange) mitochondria (Fig.2.B). 

 

 
 

Fig.2. Principle of photo-conversion and mitochondrial fusion event detection. Photo-conversion of selected 
green mitochondria leads to green/red population of mitochondria(A). Scheme of primary and secondary 

mitochondrial fusion and fusion events recording (B). 

In our model of an acute neuronal injury the number of mitochondrial contacts did not 

change (13.10 ± 5.00 (n=50) control; 13.00 ± 2.10 (n=52) model of injury). Number of 

mitochondrial fusions decreased significantly from 2.71 ± 0.45 (n=48; control)to 1.58 ± 0.07 

(n=61; model of injury); *p<0.05. Average mitochondrial length significantly decreased from 

2.49 ± 0.18µm (n=53;control)to 1.84 ± 0.09 µm (n=50; model of injury);**p<0.01 (Fig.3). 

5 µm 

Mito-KikumeGR1 

Mito-CFP 

merged 

B A 
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Fig. 3. Changes in mitochondrial dynamics and morphology in a model of acute neuronal injury. Number of 

mitochondrial contacts (graph A), mitochondrial fusion (graph B) and mitochondrial length (graph C) in control 
CGCs (C) and transforming growth factor beta 1(TGF) influenced CGCs. Significance of difference between 
control and treated neuron was considered as *p<0.05, **p<0.01. Each value represents an average of 48-61 

mitochondria and is expressed as a mean ± S.E.M. 
 
 Neurodegenerative diseases are characterized by changed mitochondrial dynamics. In 

our model of Huntington disease(HD) the frequency of mitochondrial contacts decreased from 

24.82 ± 3.53 (n=8; control)to 16.17 ± 2.39 (n=8; model of HD). Further, the number of 

mitochondrial fusions was significantly reduced from 1.75 ± 0.35 (n=8;control)to 0.73 ± 0.12 

(n=8; model of HD); *p<0.05. Length of mitochondria was significantly shortened from 2.43 

± 0.24µm(n=8;control)to 1.71 ± 0.16µm (n=8; model of HD); **p<0.01. Inhibited mobility of 

mitochondria is probably due to aggregates of protein Huntingtin. Because mitochondrial 

fusionis dependent on the number of contacts, mitochondrial fusion is inhibited as well. 

Results are presented in the Fig.4. 

 
 

Fig.4.Changes in mitochondrial dynamics and morphology in a model of Huntington disease. Number of 
mitochondrial contacts (graph A), mitochondrial fusion (graph B) and mitochondrial length (graph C) in control 
cortical neurons (C) and Htt120Q transfected neurons. Significance of difference between control and treated 

neuron was considered as *p<0.05, **p<0.01. Each value represents an average of 8 mitochondria and is 
expressed as a mean ± S.E.M. 

 

In our model of Charcot Marie Tooth 2A (CMT2A) syndrome frequency of 

mitochondrial contacts did not change (20.80± 2.46, n=28 in control; 21.20 ± 2.92, n=28 in 

model of CMT2A) but the number of mitochondrial fusion decreased from 1.73 ± 0.27 

(n=28;control) to 0,55 ± 0.16 (n=28; model of CMT2A); *p<0.05. We observed also 

significantly reduced length of mitochondria from 2.09 ± 0.10 (n=28;control) to 1.58 ± 0.06 
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(n=28; model of CMT2A); **p<0.01. Whereas CMT2A is an autosomal dominant mutation 

of Mitofusin 2 (protein responsible for fusion), total amount of mitochondrial fusion was 

inhibited while the number of contacts was not affected. Results are presented in the Fig.5. 

 
 

Fig.5. Changes in mitochondrial dynamics and morphology in a model of Charcot Marie Tooth 2A syndrome. 
Number of mitochondrial contacts (graph A), mitochondrial fusion (graph B) and mitochondrial length (graph C) 

in control cortical neurons (C) and R94Q transfected neurons. Significance of difference between control and 
treated neuron was considered as *p<0.05, **p<0.01. Each value represents an average of 28mitochondria and is 

expressed as a mean ± S.E.M. 
 

Conclusion 

 Our results demonstrate inhibition of mitochondrial fusion events and length of 

mitochondria in both models of neurodegenerative diseases (CMT2A and Huntington disease) 

as well as in the model of acute neuronal injury. Proper visualization, determination and 

detection of changes in mitochondrial dynamics could serve in the future as an early marker 

of neurodegenerative processes of the central nervous system. 
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Abstrakt 

In the presented work we studied the influence of the KlPDR16 gene on the plasma membrane 
properties of the Kluyveromyces lactis yeast cells. KlPdr16p, which belongs to the KlPdr1p regulon, is 
a functional homologue of the Saccharomyces cerevisiae Pdr16p. Pdr16p is one of the members of the yeast 
phosphatidylinositol transfer protein family represented by Sec14p. ScPdr16p is located mainly in lipid particles. 
Lipid particles along with the endoplasmic reticulum are the major sites where the enzymes of ergosterol 
biosynthetic pathway are localized. The absence of KlPdr16p leads to increased susceptibility of K. lactis cells to 
alkali metal cations (NaCl, LiCl, KCl) and detergents (Triton X, sarkosyl, SDS) suggesting its influence on the 
plasma membrane properties. Protoplasts prepared from the wild-type cells showed higher osmotic stability when 
compared to protoplasts prepared from the cells pdr16∆ mutant. Our results confirmed a correlation between the 
KlPDR16 gene deletion and altered membrane properties/composition. 
 

Kľúčové slová: Kluyveromyces lactis; metabolizmus lipidov; KlPdr16p; protoplasty; detergenty; katióny 
alkalických kovov  
 

Úvod a formulácia cieľa 

Biologické membrány sú nevyhnutné pre existenciu živých buniek. Základnú štruktúru 

biologických membrán predstavuje lipidová dvojvrstva, ktorú tvoria fosfolipidy, steroly a 

sfingolipidy. Lipidy sú v bunkách transportované a zabudovávané do membrán prísne 

regulovaným spôsobom. Transport lipidov v bunkách eukaryotických organizmov predstavuje 

esenciálny aspekt biogenézy membrán a jednotlivých organel. Uvedený transport je striktne 

selektívny za účelom zabezpečiť špecifické lipidové zloženie jednotlivých membrán [1,2,3,4].  

Niektoré z mechanizmov, ktoré zabezpečujú nenáhodné zastúpenie lipidov 

 v membránach eukaryotickej bunky, súvisia s aktivitou fosfatidylinozitol transferových 

proteínov (PITP). V podmienkach in vitro transportujú proteíny z rodiny PITP 

fosfatidylinozitol a fosfatidylcholín medzi membránami bunky [5,6]. Hlavný PITP u kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae je proteín Sec14p, ktorý je esenciálny pre správnu funkciu Golgiho 

aparátu a viabilitu buniek. Podieľa sa na regulácii metabolických dráh fosfolipidov, vďaka 

čomu sa udržiava špecifické zloženie lipidov v membránach [5,7]. 

Produkt génu ScPDR16 má 24% homológiu a 46% podobnosť s proteínom  Sec14p u 

kvasinky S. cerevisiae, s produktom príbuzného génu ScPDR17 zdieľa 49% homológiu a 75% 

BIOLÓGIA

299



podobnosť [8,9]. Rovnako ako Sec14p, ScPdr16p tiež patrí do rodiny fosfatidylinozitol 

transferových proteínov, ale dokáže transportovať len fosfatidylinozitol [8,10]. Promótor génu 

ScPDR16 obsahuje tzv. PDRE motívy, na ktoré sa viažu transkripčné faktory ScPdr1p 

a ScPdr3p patriace do regulačnej siete PDR, na základe čoho bol gén ScPDR16 zaradený do 

regulónu Pdr1p. ScPdr16p pozostáva z 351 aminokyselín a nachádza sa hlavne v lipidových 

partikulách [9]. Delécia génu ScPDR16 má vážny dopad na zloženie sterolov membránach 

kvasiniek S. cerevisiae [11]. Fenotypovo vykazujú bunky mutanta Scpdr16∆ zvýšenú citlivosť 

na azolové antimykotiká, ktoré inhibujú biosyntézu sterolov [1]. 

Cieľom predkladanej práce bolo analyzovať vplyv delécie génu KlPDR16 na vlastnosti 

cytoplazmatickej membrány kvasiniek Kluyveromyces lactis. Porovnávala sa citlivosť 

štandardného kmeňa K. lactis, izogénneho delečného mutanta Klpdr16∆ a  transformanta 

delečného mutanta Klpdr16∆, ktorý niesol gén KlPDR16 na multikópiovom plazmide, na soli 

alkalických kovov a vybrané detergenty. Vplyv produktu génu KlPDR16 na lipidové zloženie 

a stabilitu cytoplazmatickej membrány kvasiniek K. lactis sa sledoval metódou stanovenia 

stability protoplastov pripravených z buniek štandardného kmeňa a delečného mutanta K. 

lactis Klpdr16∆, v prostredí s rôznym osmotickým tlakom ako aj  metódou stanovenia 

množstva z cytosolu uvoľneného UV absorbujúceho materiálu. 

 

Materiál a metódy 

 V práci sa použili nasledovné kmene kvasiniek K. lactis: rodičovský kmeň 

CBS2359ku80 (MATα ku80::loxP), jeho izogénny delečný mutant Klpdr16∆ (MATα 

ku80::loxP pdr16::kanMX) a transformant Klpdr16∆ + pRS306K/KlPDR16 obsahujúci gén 

KlPDR16 na multikópiovom plazmide pRS306K (2µm URA3 ARS1 KARS2 ori AmpR). 

 Fenotyp uvedených kmeňov sa analyzoval kvapkovým testom na pevných 

komplexných médiách, ktoré obsahovali rôzne koncentrácie solí alkalických kovov (NaCl, 

KCl, LiCl) a detergentov (Triton X, SDS, sarkozyl), ktoré sa používajú na rozrušenie 

bunkových membrán.  

 Osmotická stabilita protoplastov štandardného kmeňa a delečného mutanta Klpdr16∆ 

sa stanovovala spektrofotometricky pri 600 nm suspendovaním pripravených protoplastov do 

roztokov s rôznou koncentráciou sorbitolu (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,5 M) ako aj meraním 

množstva UV absorbujúceho materiálu uvoľneného do supernatantu na zariadení Varioscan. 
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Výsledky a diskusia 

 Analýza fenotypu študovaných kmeňov K. lactis ukázala, že delečný mutant Klpdr16∆ 

vykazoval vyššiu citlivosť na soli alkalických kovov (NaCl, LiCl, KCl) a detergenty (Triton 

X, sarkozyl, SDS) prítomné v kultivačnom médiu v porovnaní s izogénnym rodičovským 

kmeňom (Tab. 1, Tab. 2.). Bunky delečného mutanta Klpdr16∆ transformované 

multikópiovým plazmidom pRS306K nesúcim gén KlPDR16, vykazovali rovnaký fenotyp 

ako rodičovský kmeň. Prítomnosť génu KlPDR16 na plazmide teda obnovila v 

transformovaných bunkách kvasiniek K. lactis toleranciu voči soliam alkalických kovov 

a detergentov na úroveň rodičovského kmeňa (Tab. 1, Tab. 2). Zvýšenú citlivosť buniek 

mutanta K. lactis Klpdr16∆ na prítomnosť solí alkalických kovov a detergentov možno 

vysvetliť ako dôsledok zmeny v štruktúre a/alebo funkcii cytoplazmatickej membrány, na 

základe predpokladu, že delécia génu PDR16 ovplyvňuje zloženie lipidov v membráne. 

 

Tab 1 Minimálne inhibičné koncentrácie NaCl, KCl, LiCl pre analyzované kmene K. lactis po kultivácii na 
komplexných- YPD médiách. Koncentrácie použitých testovaných látok NaCl (0; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,5 

M), KCl (0; 1; 1,4; 1,5; 1,6; 1,75; 1,8; 2 M), LiCl (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,35; 0,4 M) 
 

NaCl 
[M] 

KCl 
[M] 

LiCl 
[M] 

CBS2359ku80 (wt) 1,5 1,75 0,3 

Klpdr16∆ 1 1,5 < 0,1 

Klpdr16∆ + pRS/KlPDR16 1,5 1,75 0,3 

 

 

Tab. 2 Minimálne inhibičné koncentrácie Triton X, sarkozylu, SDS pre analyzované kmene K. lactis po 
kultivácii na komplexných- YPD médiách. Koncentrácie použitých testovaných látok Triton X (0; 1; 2; 

3; 3,5), sarkozyl (0; 0,005; 0,01; 0,015; 0,02),  SDS (0; 0,01; 0,015; 0,025) 
 

 Triton X 
[%] 

Sarkozyl 
[%] 

SDS 
[%] 

CBS2359ku80 (wt) 3,5 >0,02 >0,015 

Klpdr16∆ 3 0,02 0,015 

Klpdr16∆ + pRS/KlPDR16 >3,5 >0,02 >0,025 

 

Vplyv génu KlPDR16 na lipidové zloženie membrány sa potvrdil aj stanovením 

osmotickej stability protoplastov sledovaných kmeňov. Najvyššia stabilita protoplastov sa 

pozorovala pri koncentrácii sorbitolu 1,5 mol.dm-3, ktorý predstavuje pre protoplasty 

osmoticky stabilné prostredie. S klesajúcou koncentráciou sorbitolu, klesala aj turbidita 
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suspenzií ako miera stability protoplastov. Protoplasty buniek rodičovského  kmeňa 

vykazovali vyššiu osmotickú stabilitu ako protoplasty delečného mutanta aj v roztokoch 

sorbitolu s nižšou koncentráciou (Obr. 1A). Toto pozorovanie sa potvrdilo aj stanovením 

množstva UV absorbujúceho materiálu uvoľneného z protoplastov suspendovaných v 

roztokoch sorbitolu s rôznou koncentráciou. Vyššie množstvo uvoľneného UV absorbujúceho 

materiálu do supernatantu sa pozorovalo pri protoplastoch pripravených z buniek delečného 

mutanta (Obr. 2B), čo opäť naznačuje na vplyv produktu génu KlPDR16 na stabilitu a/alebo 

lipidové zloženie cytoplazmatickej membrány. 

Obr 1 Osmotická stabilita protoplastov štandardného kmeňa a delečného mutanta K. lactis. Turbidita suspenzií 
sa merala ako absorbancia pri λ 600 nm (A). Množstvo UV absorbujúceho materiálu uvoľneného 

z protoplastov do supernatantu sa meralo pri λ 260 nm (B). 
 

Záver 

Získané výsledky demonštrujú, že študovaný gén KlPDR16 resp. jeho produkt 

KlPdr16p má vplyv na vlastnosti  cytoplazmatickej membrány kvasiniek K. lactis. Na základe 

predchádzajúcich experimentálnych zistení, že proteín Pdr16p sa podieľa na biosyntéze 

sterolov sa predpokladá, že delécia génu PDR16 má za následok akumuláciu prekurzorov 

sterolov v membráne. V dôsledku delécie génu KlPDR16 sa zmenia vlastnosti/zloženie 

a stabilita cytoplazmatickej membrány. Tento predpoklad podporuje aj pozorovaná zvýšená 

citlivosť buniek delečného mutanta Klpdr16∆ na cytotoxické látky, pravdepodobne 

v dôsledku ich zvýšenej pasívnej difúzie do vnútra buniek. 
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Abstrakt  

Peppermint is an aromatic plant. Contains a number of essential oils with healing properties, that 
achieve a high economic value. Essential oil is formed in the glandular trichomes on the leaf. The aim of this 
research was to find out, the impact of morphological and physiological parameters and the clima, to the 
potential yield of essential oils, during the growing season in the year 2013. We focused on the leaf size, 
counting glandular trichomes on the leaf and chlorophyll fluorescence measurement on the one plant, 
continuously during the season. 

 
Kľúčové slová: fluorescencia chlorofylu; mäta pieporná; morfológia listov; žľaznaté trichómy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mäta pieporná patrí do rodu mäta (Mentha), ktorý sa radí medzi najdôležitejšie rody 

z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae), pretože obsahuje množstvo esenciálnych olejov, ktoré 

dosahujú vysokú ekonomickú hodnotu. Mäta pieporná je trvalka s 30 až 100 cm dlhou 

štvorhrannou stonkou, z ktorej vyrastajú protistojné listy a bledoružové až bledofialové kvety 

vytvárajúce praslenovité súkvetia. Charakteristickú arómu spôsobuje esenciálny olej (silica), 

ktorý sa tvorí v žľaznatých trichómoch. Jeho hlavnou zložkou je mentol. Silica sa využíva 

v medicíne, ľudovom liečiteľstve, kozmetike a v potravinárskom priemysle [1, 2]. 

Na listoch mäty piepornej sa nachádzajú dva typy žľaznatých trichómov. Prvé sú 

hlavičkaté (angl. „capitate“) s jednobunkovou stopkou a sekrečnou hlavičkou pokrytou 

kutikulou. Druhým typom sú štítovité (angl. „peltate“), zložené z jednej bazálnej bunky, 

z jedno/viacbunkovej stopky a z osembunkového apikálneho disku (sekrečné bunky), ktorý je 

oddelený od kutikuly subkutikulárnou zásobnou dutinou. Pod kutikulou obidvoch druhov sa 

zhromažďuje silica, produkt sekrečných buniek, ktorá je po narušení kutikuly, uvoľnená do 

prostredia. Trichómy na mladých listoch dokážu regenerovať svoju kutikulu [3]. 

Rast a vývin rastlín mäty piepornej a kvalita esenciálneho oleja sú veľmi citlivé na 

faktory životného prostredia. Zrážky, klíma a poveternostné podmienky významne vplývajú 

na výnos a zloženie oleja. Teplota je jedným z najdôležitejších faktorov. Optimálna teplota 

pre rast je len medzi 17 až 20 °C a v lete 25 °C. Ako rastlina dlhého dňa, rastie lepšie pri 

vysokej intenzite svetla. Dlhšia fotoperióda podporuje kvitnutie, hromadenie silice zvyšuje 

tvorbu mentolu a metylesteru v rastline. Vhodné sú vlhšie podmienky, pretože je to plytko 

BIOLÓGIA

304



koreniaca rastlina, ktorá si ťažko zaobstaráva vodu. Obmedzený prívod vody počas skorých a 

stredných fáz rastu a vývinu má za následok, zníženie vegetatívneho rastu a poklesu výnosu 

biomasy. Významný vplyv na tvorbu drogy má aj prúdenie vzduchu. Čím slabší vietor, tým je 

tvorba silice a mentolu väčšia. Mäte vyhovuje vlhké podnebie a teplé stanovište, chránené 

pred vetrom [1]. 

Meranie fluorescencie chlorofylu poskytuje aktuálne informácie o poklese aktivity 

fotosyntetického aparátu listu za stresových podmienok. Krátkodobé stresy (od pár min. po 

niekoľko hod.), priamo narušujú fotosyntetickú aktivitu, vplyv dlhodobých stresov 

pôsobiacich na rastlinu (viac než pár dní) sa môže prejavovať taktiež poklesom obsahu 

chlorofylu v liste. Za optimálnych podmienok je výrazne väčšia časť energie žiarenia 

absorbovaného fotosyntetickými pigmentmi využitá pre fotosyntézu ako za stresových 

podmienok, vtedy je viac energie využitej na vznik tepla a fluorescencie [4]. Využíva sa napr. 

v lesníctve, záhradníctve, hlavne v poľnohospodárstve, kde sa používa na zistenie 

optimálnych podmienok rastu alebo na detekciu patogénov v rastline [5]. 

Náš výskum sme zamerali na meranie hrúbky a plochy listov, na množstvo žľaznatých 

trichómov na liste a na meranie fluorescencie chlorofylu vo vzťahu k počasiu v priebehu 

sezóny s ohľadom na postavenie (tzn. vývin) listov na rastline.  

 

Materiál a metódy 

Mätu piepornú (M. × piperita) sme pozorovali v Záhrade liečivých a jedovatých 

rastlín, v areáli Katedry botaniky a genetiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Odber 

listov z vybranej rastliny sme realizovali približne v mesačných intervaloch počas celého 

vegetačného obdobia mäty v roku 2013. 

• Meranie hrúbky listu – merali sme na preparátoch z priečnych rezov. Preparát sme položili 

pod svetelný mikroskop Amplival (Carl Zeiss Jena), nastavili sme objektív na zväčšenie x 

10 a na meranie hrúbky listu sme použili okulárový mikrometer so stupnicou s dielikmi. 

Veľkosť jedného dielika v okulárovom meradle bola pri danom zväčšení 10,8 µm. Odčítali 

sme počet dielikov od vrchnej pokožky po spodnú. Zistené hodnoty sme zapísali ako počet 

dielikov. Následne sme prepočítali počet dielikov na mm (1 dielik = 0,0108 mm).  

• Meranie plochy listu bodovou metódou – na meranie sme si pripravili systém bodov 

s rozmermi 0,5 x 0,5 cm na priesvitnú fóliu (1 bod = 0,25 cm2). Potom sme na list 

umiestnili fóliu a spočítali sme body, ktoré prekrývali čepeľ listu. Na okraji čepele sme 

počítali iba každý druhý zásah. Počítanie bodov sme zopakovali trikrát a list sme vždy 
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pootočili o 30°. Zo zistených hodnôt sme vypočítali aritmetický priemer. Nakoniec sme 

priemer vynásobili číslom 0,25 čím sme dostali výslednú plochu listu v cm2 [6]. 

• Počítanie žľaznatých trichómov - pripravili sme si Tollensovo činidlo z potrebného 

množstva 10 % hydroxidu sodného (NaOH), z 2 – 3 kvapiek 10 % dusičnanu strieborného 

(AgNO3) a pridaním niekoľkých kvapiek čpavku na rozpustenie zrazeniny až do vzniku 

číreho roztoku. Na dno Petriho misky sme položili filtračný papier, na ktorý sme položili 

list a naliali roztok. Potom sme list pritlačili podložným sklíčkom na 10 sekúnd. Po osušení 

a vyschnutí listu sme pozorovali hnedé bodky (trihómy). Pod lupu sme umiestnili list a 

pomocou priehľadnej fólie s nakreslenou mriežkou sme počítali žľaznaté trichómy (jeden 

štvorec = 2,4 x 2,4 mm; 5,74 mm2). Výsledky sme prepočítali na 1 cm2 povrchu listu [7]. 

• Meranie fluorescencie chlorofylu - listy z rastliny sme odoberali vždy o 10 hodine 

doobeda. Nazbierané listy sme ihneď uložili na tmavé miesto, približne na 5 minút. Potom 

sme vzali jeden list a umiestnili sme ho pod prístroj na meranie fluorescencie chlorofylu 

FluorCam 1000-H. Namerané údaje sme vyhodnotili v komerčnom programe 

FluorCam7.0. Na vyhodnotenie údajov sme v programe zvolili metódu Kautsky efekt. Po 

osvietení listu sa nám zobrazili výsledné hodnoty QY_max (maximálny kvantitatívny 

výťažok fluorescencie), pre daný list, ktoré sme použili na vyhodnotenie.  

 

Výsledky a diskusia 

Výskum prebiehal približne v mesačných intervaloch od apríla do septembra 

a odoberali sme vždy jeden list z dvoch protistojných, od najskorších listov (1. posch.) 

vybranej rastliny po najmladšie. Spolu sme vyhodnotili počas vegetácie listy na 16 

poschodiach. 

Plocha listov mäty piepornej (tab. 1) sa zväčšila rastom do dĺžky aj šírky, za 2 mesiace 

(apríl – jún) o 6,73 cm2. Veľkosti listov v júni (3. až 7. poschodie) majú klesajúcu tendenciu 

smerom k vrcholu. Rast mäty sa v júli zrýchlil ešte viac ako to bolo v júni (jún – 5 poschodí; 

júl – 6 poschodí). Listy v júli (9. posch. až 14. posch.) boli v priemere oproti júnu o 1,96 cm2 

menšie. Listy nazbierané v auguste (15. posch.) a v septembri (16. posch.) sú menšie oproti 

júlu a majú približne rovnakú veľkosť 2,5 a 2,4 cm2.  

Hrúbka listov (tab. 1) meraná od júna (od 3. posch.) koreluje s veľkosťami plochy 

listov až po júl (po 14. posch.). Rozdiel nastal až v auguste (15. posch.) a v septembri (16. 

posch.), kedy sa plocha listov zmenšovala od augusta do septembra, ale ich hrúbka sa 

zväčšila. Zároveň listy z 15. a 16. poschodia boli hrubšie ako listy od 3. po 14. poschodie. 
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Tab. 1 Tabuľka s nameranými hodnotami parametrov listov pre jednotlivé poschodia mäty piepornej  
 

POSCHODIE 
HRÚBKA 

(mm) 
PLOCHA 

(cm2) QY_MAX  
VS (trich.) 
(na 1 cm2) 

SS (trich.) 
(na 1 cm2) MESIAC 

1. poschodie  1,7 0,08   apríl 

2. poschodie  2,6 0,07   apríl 

3. poschodie 0,19 9,33 0,16 187 265 jún 

4. poschodie 0,16 8,75 0,14 178 252 jún 

5. poschodie 0,17 7,83 0,22 152 269 jún 

6. poschodie 0,15 6,33 0,12 174 291 jún 

7. poschodie 0,11 5,4 0,18 174 243 jún 

9. poschodie 0,21 7,4 0,43 234 421 júl 

10. poschodie 0,17 7,08 0,41 217 386 júl 

11. poschodie 0,17 6,9 0,47 187 343 júl 

12. poschodie 0,16 4,83 0,49 156 386 júl 

13. poschodie 0,15 4,33 0,4 204 404 júl 

14. poschodie 0,14 2,9 0,38 239 425 júl 

15. poschodie 0,21 2,5 0,27 304 412 august 

16. poschodie 0,22 2,4 0,5 326 395 september 

 

Pri vyhodnotení výsledkov počítania žľaznatých trichómov (obr. 1) na liste sme zistili, 

že spodná strana (SS) obsahovala v priemere o 136 trichómov na 1 cm2 viac ako vrchná strana 

(VS) listov. Množstvo trichómov v júni (3. až 7. posch.) bolo na všetkých listoch približne 

rovnaké, v priemere 264 trich./cm2 (SS) a 173 trich./cm2 (VS). V júli (9. posch. až 14. posch.) 

sa počty trichómov líšili od najvyššej hodnoty po najnižšiu o 83 trichómov. Najväčšie 

rozdiely v prospech spodnej strany sme zaznamenali na posledných listoch v júli (12. – 14. 

posch.). Počet trichómov na SS koreluje s veľkosťou plochy listu od 9. posch. po 11. posch., 

hodnoty klesajú. Počet na VS koreluje s plochou od 9. posch. až po 12. posch.. To potvrdzuje 

aj teóriu, že čím sú listy staršie (skôr založené) a zároveň aj väčšie, tým obsahujú viac 

žľaznatých trichómov [1].  

Následne počet trichómov na vrchnej strane stúpa až do septembra, kedy dosiahne aj 

najväčší počet trichómov (326/cm2), pričom listy sú stále menšie až dosiahnu v septembri 

minimum. Množstvo trichómov na spodnej strane stúpa až po 14. posch., keď dosiahne  

maximum (425/cm2), potom množstvo opäť klesá. Zistili sme tiež, výrazný rozdiel v počte 

trichómov medzi sledovaným najvrchnejším listom v júni (7. posch.) a najspodnejším listom 

v júli (9. posch.). V júli je na SS o 178 trichómov viac ako v júni a na VS v júli je o 60 

trichómov viac ako v júni.             
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Obr. 1 Graf porovnania počtu trichómov (na 1 cm2) vrchnej a spodnej strany a plochy listu m. piepornej 
   

Maximálny kvantový výťažok fluorescencie (QY_max) mierne stúpal (od 0,08 do 

0,18) od apríla do júna (1. až 7. posch.). V júli sa výrazne zvýšil na 0,43 a taktiež mierne 

stúpal (9. až 12. posch.). Potom hodnoty klesali až dosiahli hodnotu 0,27 v auguste (15. 

posch.), ale v septembri dosiahol QY_max najvyššiu hodnotu až 0,5.  

 
Tab. 2 Tabuľka s nameranými hodnotami parametrov novovytvorených listov mäty piepornej 

  

POSCHODIE 
HRÚBKA 

(mm) 
PLOCHA 

(cm2) QY_MAX  
VS (trich.) 
(na 1 cm2) 

SS (trich.) 
(na 1 cm2) MESIAC  

1. poschodie 0,17 8,65 0,26 213 178 jún 

2. poschodie 0,18 9,33 0,28 117 221 jún 

 

V júni sme robili aj odber listov na 1. a 2. posch. (tab. 2), na mieste kde sme už 

predtým odobrali listy (v apríli a máji). Odobrali sme teda listy na nových výhonkoch. Od 

apríla do júna narástli listy na veľkosť 8,65 a 9,33 cm2. Maximálny kvantový výťažok 

fluorescencie bol v apríli pre 1. a 2. poschodie veľmi nízky 0,08 a 0,07. Môžeme povedať, že 

rastlina spotrebovala väčšinu energie získanej zo svetelného žiarenia na fotosyntézu, ale len 

málo na fluorescenciu. V júni dosahovali namerané hodnoty 0,26 až 0,28, čo je v priemere 

o 0,2 viac ako v apríli. Z toho vyplýva, že viac energie bolo použitej na fluorescenciu a preto 

menej na fotosyntézu. Túto zmenu mohlo spôsobiť dlhodobé pôsobenie počasia na rastlinu. 

Priemerný počet trichómov na VS je približne rovnaký ako na listoch taktiež nazbieraných 

v júni (165/cm2), ale priemerný počet trichómov na SS (200/cm2) je menší od trichómov 

napočítaných na SS ostatných listov (264/cm2) nazbieraných v júni, o 64 trich./cm2. 
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Záver 
Z merania plochy a hrúbky listov sme zistili, že veľkosť a hrúbka listov mäty 

piepornej koreluje okrem hodnôt nameraných v auguste a v septembri, kedy veľkosť listu 

klesá ale hrúbka stúpa. Najmenší list sme odmerali v apríli (1,7 cm2) a najväčší v júni (9,33 

cm2) na 3. posch. Meraním fluorescencie chlorofylu, sme chceli zistiť, či podmienky pôsobili 

na rastlinu stresovo alebo mali na ňu priaznivý účinok. Pri vyhodnotení výsledkov počítania 

žľaznatých trichómov na liste sme zistili, že SS listu obsahovala v priemere o 136 trich./cm2 

viac ako VS listov. Z výsledkov vyplýva, že staršie a zároveň aj väčšie listy obsahujú viac 

žľaznatých trichómov ako mladšie (menšie). Podľa Velgosovej a Velgosa [2] by mali listy 

mäty piepornej obsahovať v júni, pred kvitnutím, najviac žľaznatých trichómov. Nameraný 

nízky počet trichómov v júni, pravdepodobne ovplyvnilo silné prúdenie vetra do júna, ktoré 

brzdí tvorbu silice v trichómoch a nízka teplota v priemere 15,7 °C. Priemerná teplota od júna 

do júla 21,3 °C (optimum v lete 25 °C), slabé prúdenie vetra a primerané zrážky, podporili 

nárast počtu trichómov na SS v júli na max. (425/cm2). V auguste sme očakávali vďaka 

priaznivej teplote v priemere 24,2 °C a slabému vetru max. hodnoty, lenže nedostatok zrážok 

pred zberom spôsobil pokles počtu trichómov. Dostatok zrážok, slabý vietor, a optimálna 

teplota 17,3 °C, dokázali podporiť max. tvorbu trichómov na VS v septembri (326/cm2).  
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Abstrakt 

In this work we performed a phylogenetic analyses and comparison of the bacterial community 
structures isolated from the two different heavy metal-contaminated soil samples, i.e. from the waste dump and 
farmland close by the waste dump near the city of Sereď in southwest Slovakia. A total of 43 bacterial species 
were isolated from both samples which belonged to 5 phylogenetic phyla. Bacterial community from waste 
dump sample was represented by 26 bacterial species belonging to 4 phylogenetic phyla: Actinobacteria, 
Bacterioidetes, Firmicutes and Proteobacteria (Gammaproteobacteria). Bacterial community from farmland soil 
was represented by 21 species belonging to 3 phylogenetic phyla: Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria 
(Alpha-, Beta- and Gammproteobacteria), and one isolate was not assigned to any of known phylum. In addition, 
45.5% and 39% of bacterial isolates from the waste dump and farmland respectively, were identified like 
previously uncultured. 
 

Kľúčové slova: kontaminovaná pôda; kultivácia; bakteriálne spoločenstvo; fylogenetická analýza 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Pôda predstavuje jeden z najväčších rezervoárov mikrobiálnej diverzity na Zemi. 

Molekulárne analýzy ukázali, že 1 g pôdy obsahuje viac ako 109 baktérií, reprezentujúcich 

približne 10 000 bakteriálnych druhov [1, 2]. Avšak len 0,01 – 1% z buniek viditeľných pod 

mikroskopom je schopných rásť v bežných podmienkach in vitro na Petriho miskách. Z toho 

vyplýva, že väčšina mikroorganizmov zostáva „nekultivovateľná“ bežne používanými 

klasickými laboratórnymi metódami [3]. Mnohé výskumné tímy sa neustále pokúšajú vyvíjať 

účinnejšie stratégie a techniky v snahe kultivovať, izolovať a identifikovať nové, doteraz 

nekultivovateľné baktérie a rozšíriť tým poznatky o bakteriálnej diverzite. Nové kultivačné 

stratégie sú založené na modifikácií tradičných metód, výsledkom ktorých je izolácia čistých 

kultúr jednotlivých baktérií a možnosť ich následnej identifikácie a charakterizácie 

fenotypovými alebo molekulárno-biologickými metódami. Tieto kultivačné metódy sa 

pokúšajú čo najviac simulovať prirodzené podmienky pre rast baktérií [4, 5]. 

 Najčastejším zdrojom kontaminácie pôdy ťažkými kovmi je antropogénna činnosť. 

Ťažké kovy nie sú prirodzene degradovateľné, a preto pretrvávajú v prostredí dlhodobo. Majú 

dokázateľný vplyv na pôdu, jej kvalitu a úrodnosť, ale taktiež na jej diverzitu. Zistilo sa, že 
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dlhodobé pretrvávanie a pôsobenie vysokých koncentrácií ťažkých kovov je schopné výrazne 

ovplyvniť a pozmeniť bakteriálne spoločenstvo, jeho štruktúru a funkcie [6, 7].  

Cieľom tejto práce bolo pomocou rôznych modifikovaných kultivačných metód 

izolovať, identifikovať a navzájom porovnať zloženie bakteriálnych spoločenstiev získaných 

z dvoch rôznych vzoriek kontaminovanej pôdy odobratých zo skládky odpadu neďaleko 

Serede. 

 

Materiál a metódy 

Odber vzoriek pôdy 

Na realizáciu experimentu boli použité dve vzorky pôdy s rozdielnou koncentráciou 

kovov. Jedna vzorka pôdy bola odobraná priamo z hlady (lúženca) na skládke odpadu zo 

spracovania niklovej rudy (prevádzka bývalej Niklovej hute) neďaleko Serede a druhá vzorka 

bola odobraná z poľnohospodárskej pôdy vzdialenej 1 m od skládky. Vzorka pochádzajúca 

z poľnohospodárskej pôdy obsahovala vysoké koncentrácie: niklu (2109 mg/kg), kobaltu (355 

mg/kg), zinku (177 mg/kg), nižšie koncentrácie železa (35,75 mg/kg), medi (32,2 mg/kg) 

a stopové množstvá kadmia (menej ako 0,25 mg/kg) [7]. Pôda z haldy obsahovala vysoké 

koncentrácie niklu (11 261 mg/kg), chrómu (21 130 mg/kg) a kobaltu (1212 mg/kg) [8]. 

Spôsoby kultivácie 

 Na kultiváciu a izoláciu baktérií boli zvolené viaceré nové, modifikované kultivačné 

prístupy, čo najviac zohľadňujúce prirodzené prostredie: chudobné kultivačné médium - 

agarové médium s pôdnym extraktom (SEA) [5]; tradičné kultivačné médium - Živný agar 2 

(Imuna, SR); selektívne médium pre aktinobaktérie - Actinomycete isolation agar (HiMedia, 

India); in situ kultivácia v difúznej komore - inokulované médium oddelené od pôdneho 

substrátu dvomi semipermeabilnými membránami s veľkosťou pórov 0,03 µm [9], 

modifikovaná in situ kultivácia - agarové médium s pôdnym extraktom s cykloheximidom 

(antifungálna látka) umiestnené priamo na pôdny substrát. Boli upravené aj kultivačne 

podmienky - podľa nutnosti predlžená inkubačná doba a znížená teplota kultivácie na 30°C 

prípadne až na laboratórnu teplotu.  

Analýza bakteriálnych izolátov pomocou PCR a ARDRA  

Zo všetkých bakteriálnych izolátov bol pripravený lyzát, ktorý slúžil ako templát pre 

amplifikáciu fragmentov génu pre 16S ribozomálnu podjednotku reakciou PCR 

(polymerázová reťazová reakcia) s použitím univerzálnych eubakteriálnych primerov: 27F 

(5´-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3´) a 685R (5´-TCT ACG CAT TTC ACC GCT 
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AC-3´). Bol použitý PCR program: s úvodnou denaturáciou 5 min pri 95 °C, 40 cyklov – 

denaturácia 1 min pri teplote 94 °C, anelácia 1,5 min pri 53,5 °C, polymerizácia 1 min pri 72 

°C a záverečná polymerizácia 5 min pri 72 °C. Reakcia prebiehala v termocykléry (LabCycler 

Goettinge, Nemecko) a produkty boli separované elektroforézou na 1% (w/v) agarózovom 

gély. Prečistené PCR produkty boli podrobené restrikčnej analýze ARDRA (amplified 

ribosomal DNA restriction analysis), poštiepené použitím restrikčnej endonukleázy AluI 

(Bioron, Nemecko) a separované elektroforézou na 1% (w/v) agarózovom gély.  

Identifikácia bakteriálnych izolátov 

 Prečistené amplikóny génov pre 16S rRNA (16S rDNA) z jednotlivých izolátov boli 

následne sekvenované (GATC Biotech, Constance, Nemecko). Získane nukleotidové 

sekvencie boli testovane na zistenie prítomnosti možných chimér použitím programu Pintail 

(verzia 1.0). Pomocou programu BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) boli sekvencie 

priradené k ich najbližším príbuzným v genómovej databáze NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) [10]. Upravené sekvencie boli analyzované pomocou softvéru 

MEGA (verzia 5.2.2) [11], ktorý umožnil vytvorenie viacnásobných aligmentov 

a skonštruovanie fylogenetického stromu, na základe ktorého bol stanovený fylogeneticky 

najbližší príbuzný pre jednotlivé izoláty. 

 Získané sekvencie v tejto práci sú uložené v databáze GenBank pod evidenčnými 

číslami od KJ510963 do KJ511005. 

 

Výsledky a diskusia 

Predkladaná práca bola zameraná na identifikáciu a porovnanie zloženia dvoch 

bakteriálnych spoločenstiev izolovaných z dvoch vzoriek pôdy s rozdielnou koncentráciou 

ťažkých kovov. Z obidvoch pôdnych vzoriek boli izolované bakteriálne izoláty použitím 

viacerých inovovaných a modifikovaných kultivačných stratégií zameraných na simuláciu 

prirodzených podmienok pre rast pôdnych baktérií. Následne boli získané bakteriálne izoláty 

podrobené fylogenetickej analýze s cieľom určiť štruktúru bakteriálnych spoločenstiev 

pomocou čiastočných sekvencií génov pre 16S rRNA (16S rDNA). 

Celkovo bolo z obidvoch vzoriek pôdy získaných spolu 97 bakteriálnych izolátov 

reprezentujúcich 43 rôznych bakteriálnych druhov patriacich do 5 hlavných fylogenetických 

kmeňov domény Bacteria (obr.1). Z haldy, pôdy pochádzajúcej priamo zo skládky odpadu zo 

spracovania niklovej rudy vysoko kontaminovanej ťažkými kovmi, bolo izolovaných a 

identifikovaných 66 bakteriálnych izolátov reprezentujúcich 26 bakteriálnych druhov 

patriacich do 4 fylogenetických kmeňov. Najpočetnejšie zastúpenými kmeňmi boli Firmicutes 
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a Actinobacteria (obr.1). Ku kmeňu Firmicutes bolo priradených 8 druhov a 28 izolátov, 

kmeň Actinobacteria bol reprezentovaný 10 druhmi a 27 izolátmi. Ku kmeňu 

Proteobacteria, k podskupine Gammaproteobacteria, bolo priradených 6 druhov a 8 izolátov 

a posledný kmeň Bacterioidetes reprezentovali 2 druhy a 3 izoláty. 

 

 
Obr. 1 Relatívna abundancia hlavných taxonomických skupín baktérií (n=97) izolovaných z dvoch 

vzoriek pôdy znečistenej rôznymi koncentráciami ťažkých kovov. 
 

Z celkového počtu baktérií izolovaných z haldy bolo 45,5% baktérií identifikovaných 

ako doteraz nekultivovateľných. V každom fylogenetickom kmeni bolo pozorované 

zaujímavé percento zastúpenia „novými“ doteraz nekultivovateľnými baktériami - 

Actinobacteria (30%), Bacterioidetes (100%), Firmicutes (53,5%) a Proteobacteria (50%).  

Z druhej vzorky pôdy, odobranej z poľnohospodárskej pôdy vzdialenej 1 m od skládky 

odpadu, bolo získaných a identifikovaných spolu 31 bakteriálnych izolátov 

reprezentujúcich 21 rôznych bakteriálnych druhov patriacich k 4 fylogenetickým kmeňom. 

Najviac baktérií patrilo ku kmeňom Actinobacteria a Firmicutes (obr.1). Kmeň 

Actinobacteria reprezentovalo 8 druhov a 11 izolátov, kmeň Firmicutes 7 druhov a 11 

izolátov. Kmeň Proteobacteria bol zastúpený tromi podskupinami: Alfa- 

a Betaproteobacteria obsahovali 1 druh reprezentovaný 1 izolátom a podskupina Gamma-

proteobacteria obsahovala 3 druhy a 6 izolátov. Posledný izolát nebol zatriedený k žiadnemu 

fylogenetickému kmeňu, ktorý by sa nám použitými analýzami podarilo konkrétne určiť 

(obr.1). Z celkového počtu baktérií izolovaných z kontaminovanej poľnohospodárskej pôdy 
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bolo 39% identifikovaných ako „nových“ doteraz nekultivovateľných baktérií. Zastúpenie 

„nových“ doteraz nekultivovateľných baktérií v jednotlivých fylogenetických kmeňoch bolo 

nasledovné: Actinobacteria (18%), Firmicutes (45,5%), Proteobacteria (50%) a jeden 

neidentifikovaný izolát (100%).  

Získané výsledky naznačujú, že v obidvoch spoločenstvách majú dominantné 

postavenie baktérie reprezentujúce kmene Actinobacteria a Firmicutes. Napriek tomu iba 4 

bakteriálne druhy (3 druhy kmeňa Firmicutes a jeden druh Actinobacteria) z celkovo 

izolovaných 43 druhov, boli nájdené tak vo vzorke pochádzajúcej z hlady ako aj vo vzorke 

z poľnohospodárskej pôdy. Okrem toho, hoci v obidvoch spoločenstvách sú zastúpené 

baktérie patriace do kmeňa Proteobacteria, líšia sa zastúpením jednotlivých podskupín. Zatiaľ 

čo v spoločenstve pochádzajúcom z haldy je zastúpená iba podskupina Gamma-

proteobacteria, v spoločenstve získanom z poľnohospodárskej pôdy je väčšia rozmanitosť 

a zastúpené sú všetky 3 podskupiny, Alfa-, Beta- a Gammaproteobacteria. Na druhej strane, 

prítomnosť zástupcov kmeňa Bacterioidetes len v spoločenstve pochádzajúcom z haldy 

a prítomnosť zatiaľ neidentifikovaného izolátu len v spoločenstve pochádzajúcom z poľ-

nohospodárskej pôdy, poukazuje na určité rozdiely v zložení obidvoch spoločenstiev. 

Získané výsledky ukázali, že hoci sú obidve spoločenstvá zastúpené rovnakými 

taxonomickými skupinami, líšia sa na druhovej resp. rodovej úrovni. Tieto výsledky 

podporuje zistenie, že so zmenenými podmienkami prostredia dochádza k zmenám v štruktúre 

a zložení spoločenstiev [6, 7]. Okrem toho pomerne vysoké percento baktérií, až 45,5% 

z haldy a 39% z poľnohospodárskej pôdy (celkovo približne 43%), patrí k „novým“ doteraz 

nekultivovateľným baktériám, čo poukazuje na efektívnejšiu kultiváciu a výťažnosť použitím 

zvolených inovovaných a modifikovaných kultivačných stratégií.  

 

Záver 

Získane výsledky poskytujú obraz o zložení bakteriálnych spoločenstiev izolovaných 

z dvoch vzoriek pôdy kontaminovaných rôznymi koncentráciami ťažkých kovov. Štruktúra 

spoločenstiev v obidvoch vzorkách pôdy je pomerne rozmanitá, spoločenstvo v každej vzorke 

obsahuje baktérie reprezentujúce 4, respektíve 3 fylogenetické kmene a to aj napriek pomerne 

vysokým koncentráciám ťažkých kovov v týchto vzorkách pôdy. Štruktúra bakteriálnych 

spoločenstiev však bola do určitej miery ovplyvnená úrovňou kontaminácie v jednotlivých 

vzorkách pôdy, čo naznačuje, že aj malé zmeny podmienok prostredia dokážu spôsobiť 

zmeny v štruktúre bakteriálnych spoločenstiev. Výsledky tiež ukázali, že pomocou 

inovovaných a modifikovaných kultivačných stratégií je možne zvýšiť účinnosť kultivácie 

BIOLÓGIA

314



a získať poznatky o nových, doteraz nekultivovateľných baktériách, ktoré môžu byť 

potenciálne využiteľné v praxi, napr. pri bioremediácií. 
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Abstrakt 

Maternal testosterone can alter distribution of resources within organism since it stimulates body growth 
and proactive behaviour. Resource re-allocation hypothesis presumes that these effects may act at the expense of 
immune responsiveness. To verify this hypothesis we subjected Japanese quail selected for high (HET) and low 
(LET) egg testosterone to quantitative (food dilution with sawdust) or qualitative (decrease of protein content) 
food restriction and analysed immune response under various rates of food deprivation. We measured cell-
mediated immunity after phytohemagglutinine administration and acute phase response to injection of 
lipopolysaccharide. Both modes of food restrictions influenced general physiological state of quail. Food dilution 
stimulated most of immunological parameters, while protein restriction exceeded physiological limits and led to 
immunosuppression. We did not observe apparent impairment of immune response in HET line although the 
HET quail grew faster. Expected negative effects of maternal testosterone on immunity are therefore 
questionable. 

 

Kľúčové slová: potravová reštrikcia; maternálny testosterón;  imunitná odpoveď. 

  

Úvod a formulácia cieľa 

Obmedzenie zdrojov potravy predstavuje nepredikovateľnú záťaž pre organizmus, 

ktorý sa musí vyrovnať so zníženým prísunom energetických aj stavebných látok, napríklad 

prerozdelením zdrojov pre jednotlivé systémy. Predovšetkým môže dochádzať ku kompetícii 

medzi mechanizmami zabezpečujúcimi rast a imunitnú ochranu jedincov [1]. Negatívny 

účinok obmedzenia príjmu potravy na bunkovú [2], ako aj humorálnu časť imunitnej 

odpovede u vtákov [3] jasne poukazuje na potenciál potravovej reštrikcie ovplyvniť 

imunokompetentnosť organizmu. 

Maternálny testosterón je dávaný do súvislosti s rýchlejším postnatálnym rastom [4], 

proaktívnym správaním [5] a výraznejšími pohlavnými znakmi [6]. Všetky tieto účinky sú 

považované za spôsob prenosu informácií s matky na potomstvo v rámci epigenetickej 

modulácie expresie genofondu [7]. Okrem organizačných účinkov je maternálny testosterón 

často diskutovaný v súvislosti s limitujúcimi účinkami na imunitný systém. Testosterón je 

u dospelých jedincov považovaný za imunosupresívny [8]. Doterajšie štúdie, zaoberajúce sa 

vplyvom maternálneho testosterónu na imunitný systém, poskytujú nejednoznačné závery, 
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ktorých rozmanitosť môže odrážať závislosť účinkov maternálneho testosterónu od aktuálne 

pôsobiacich environmentálnych faktorov. Z ich širokej škály by práve dostupnosť 

potravových zdrojov mohla predstavovať veľmi výrazný modulačný faktor vo vzťahu 

maternálneho testosterónu k imunitnému systému mláďat. Nutnosť alokácie limitovaných 

zdrojov získaných z potravy do procesov stimulovaných zvýšenými hladinami maternálneho 

testosterónu by mohla zapríčiniť menší podiel látok dostupných pre imunitný systém. Tieto 

predpoklady sú základom hypotézy prerozdelenia zdrojov [9], ktorá je jedným z možných 

vysvetlení nielen potenciálnych negatívnych účinkov maternálneho testosterónu, ale aj 

variability doteraz získaných výsledkov.  

V našej práci preto analyzujeme vplyv kvantitatívnej (zriedenie potravy prídavkom 

pilín z tvrdého dreva) a kvalitatívnej (zníženie obsahu proteínov v strave) potravovej 

reštrikcie na vybrané parametre imunitnej odpovede prepelíc japonských selektovaných na 

vysoký a nízky obsah testosterónu v žĺtku.  

 

Materiál a metódy 

Štúdia je založená na troch nadväzujúcich experimentoch, v ktorých boli využité 

mláďatá F5 a F6 generácie prepelíc japonských (Coturnix japonica) selektovaných na vysoké 

(HET) a nízke (LET) hladiny testosterónu v žĺtku [10] z chovu Ústavu biochémie a genetiky 

živočíchov SAV (ÚBGŽ SAV) v Ivanke pri Dunaji. Po vyliahnutí boli mláďatá odvážené 

a označené kombináciou farebných krúžkov na dolných končatinách. Prepelice boli chované 

v oddelených boxoch (podľa príslušnosti k línii a potravovej skupine) pri stálom osvetlení 

a regulovanej teplote, udržiavanej infračervenou lampou (250 W OSRAM, Nemecko). 

Vo všetkých pokusoch mali mláďatá prvé tri dni po vyliahnutí neobmedzený prístup k vode 

a potrave. Od štvrtého dňa prvých dvoch pokusov bola polovica zvierat vystavená 30% 

kvantitatívnej potravovej reštrikcii (70% kŕmnej zmesi HYD 13 + 30% pilín z tvrdého dreva). 

V prípade tretieho experimentu bola polovica zvierat od štvrtého dňa vystavená kvalitatívnej 

reštrikcii (kontrola: 260 g/kg proteínov, 11,5 MJ/kg energetická hodnota; reštrikcia: 150 g/kg 

proteínov, 11,0 MJ/kg energetická hodnota). Zvieratá boli pravidelne vážené.  

Na testovanie imunologických parametrov bolo vo všetkých pokusoch využitých po 

80 jedincov (40 jedincov línie HET, 40 jedincov línie LET). V prvom pokuse prebehlo 

testovanie bunkovej imunitnej odpovede, druhý pokus bol zameraný na zhodnotenie akútnej 

odpovede na podanie lipopolysacharidu a v treťom pokuse bola testovaná komplexná 

odpoveď na obidve ramená imunitného systému. Bunková imunitná odpoveď bola testovaná 

subkutánnym podaním 100 µg fytohemaglutinínu (PHA, Sigma, USA) v 20 µl fyziologického 
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roztoku (PBS) do kožnej blany pravého krídla. Hrúbka blany bola meraná pred a 24 hodín po 

aplikácii pomocou mikrometra (Vogel, Nemecko) s presnosťou 0,001 mm, päť opakovaniami 

na jedno krídlo. Ľavé krídlo bolo využité ako kontrola, s aplikáciou 20 µl sterilného 

fyziologického roztoku (PBS; pH = 7,4). Z výsledkov bol vypočítaný PHA index.  

 

2/)( prePHAprePBS

postPBSPostPHA
PHAindex

+
−=  

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

blany pred aplikáciou PBS, prePHA - hrúbka blany pred aplikáciou PHA. 
 

Akútna imunitná odpoveď bola testovaná pomocou intraperitoneálneho podania 

lipopolysacharidu (LPS). Polovici pokusných zvierat bolo podaných 1,5 mg LPS (Sigma 

USA) na kilogram živej váhy v 100 µl PBS. Kontrolnej skupine bolo rovnakým spôsobom 

aplikovaných 100 µl PBS. Tri hodiny po podaní LPS/PBS boli mláďatá usmrtené rýchlou 

dekapitáciou a bola odobraná krv do heparinizovaných skúmaviek (Léčíva Praha, ČR).  

Z časti krvi boli vyhotovené krvné preparáty na stanovenie diferenciálneho počtu 

bielych krviniek (farbené a fixované Pappenheimovou panoptickou metódou, 2 nátery na 

jedinca). Plazma bola odstredená a uskladnená pri -20oC až do vykonania ďalších analýz. 

Koncentrácie kortikosterónu v plazme boli určené rádioimunoanalýzou (komerčná 

súprava DRG, Nemecko). V predchádzajúcej štúdii sme validovali použitie súpravy na 

podmienky stanovenia kortikosterónu u prepelíc japonských [11]. 

Získané údaje sme testovali na normálne rozloženie dát a následne vyhodnotili 

pomocou hierarchickej viacfaktorovej analýzy rozptylu (hierarchický faktor: príslušnosť 

k samici). Rozdiely medzi skupinami sme analyzovali pomocou LSD post hoc testov.  

Pokus bol schválený Etickou komisiou ÚBGŽ SAV a Štátnou veterinárnou správou. 

 

Výsledky a diskusia 

Zaznamenané hmotnosti sú sumarizované v tabuľke (Tab. 1). Oba typy potravovej 

reštrikcie signifikantne znížili hmotnosť zvierat (1. kvantitatívna reštrikcia: F(1,354) = 8,32;  

p < 0,01; 2. kvantitatívna reštrikcia: F(1,216) = 5,24; p < 0,05; kvalitatívna reštrikcia:  

F(1,360) = 352,70; p < 0,001). Opakovaná analýza rozptylu preukázala účinok línie v prípade  

1. kvantitatívnej reštrikcie, 14. deň experimentu (p < 0,001) a pri kvalitatívnej reštrikcii od  

11. dňa veku zvierat (11. deň: p < 0,05; 14. deň: p < 0,01; 19. deň: 0,001). Pohlavie zvierat 

nemalo na živú hmotnosť signifikantný účinok.  
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Tab. 1 Hmotnosti prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo 
vajcovom žĺtku. Pokus 1. – kvantitatívna reštrikcia 1; pokus 2 – kvantitatívna reštrikcia 2; pokus 3 - kvalitatívna 

reštrikcia. Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. 
 

Pokus Skupina n 
1.  

deň SEM 
4.  

deň SEM 
7./8. 
deň SEM 

11. 
deň SEM 

14. 
deň SEM 

19. 
deň SEM 

Pokus 1 HET 65 6,03 0,08 13,29 0,22 22,40 0,34     47,41 0,58     
  LET 61 5,72 0,06 13,23 0,19 22,85 0,34     47,23 0,61     

Kontrola 67 5,87 0,07 13,24 0,19 23,54 0,28 48,90 0,41 
  Reštrikcia 59 5,89 0,08 13,28 0,22 21,57 0,36     45,53 0,70     

Pokus 2 LET 40 6,15 0,06 12,01 0,20 23,50 0,36     47,73 0,59     
  HET 40 6,09 0,10 11,85 0,18 24,27 0,36     49,78 0,61     

Kontrola 40 6,10 0,07 11,95 0,17 24,74 0,25 49,64 0,51 
  Reštrikcia 40 6,14 0,10 11,90 0,21 23,03 0,41     47,86 0,70     

Pokus 3 HET 40 6,51 0,08 11,04 0,25 16,59 0,55 28,16 1,40 36,59 2,04 53,09 2,98 
  LET 40 6,23 0,09 11,25 0,24 15,92 0,48 26,40 1,35 34,08 1,98 48,88 3,07 

Kontrola 40 6,36 0,09 11,32 0,24 18,68 0,36 35,00 0,64 47,04 0,76 68,84 0,94 
  Reštrikcia 40 6,39 0,08 10,96 0,24 13,82 0,34 19,55 0,60 23,63 0,75 33,12 1,15 

 

V pokuse s kvantitatívnou reštrikciou odhalila štatistická analýza signifikantné 

rozdiely v teste bunkovej imunitnej odpovede medzi potravovými skupinami (F(1,73) = 13,483; 

p < 0,001), ako aj líniami (F(1,73) = 10,118; p < 0,01), s vyššou odpoveďou zvierat 

reštringovanej skupiny a HET línie (Obr. 1). Proteínová reštrikcia znížila odpoveď voči PHA 

(F(1,34) = 16,68; p < 0,001). Zaznamenali sme taktiež interakciu medzi líniou a potravovou 

skupinou, ktorá poukazuje na tendenciu jedincov kontrolnej skupiny LET línie k vyššej 

bunkovej odpovedi (F(1,34) = 3,79; p = 0,058). Pohlavie zvierat neovplyvnilo PHA odpoveď. 
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Obr. 1 Hodnoty fytohemaglutinínového (PHA) indexu prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a 

nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku; a - kvantitatívna reštrikcia; b - kvalitatívna reštrikcia. 
Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM. 

 

V pokuse s kvantitatívnou reštrikciou sme nezaznamenali signifikantný vplyv 

sledovaných faktorov na plazmatické hladiny kortikosterónu (p > 0,2). Podanie LPS spôsobilo 

nárast kortikosterónu u zvierat z pokusu s kvalitatívnou reštrikciou, bez ohľadu na líniu 
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a potravovú skupinu (F(1,40) = 10,50; p < 0,01). Znížený obsahu proteínov mal tendenciu 

zvyšovať hladiny kortikosterónu v interakcii s  LPS (F(1,40) = 3,68; p = 0,062) (Obr. 2). 
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Obr. 2 Hodnoty plazmatického kortikosterónu (Cort) prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a 

nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku; a - kvantitatívna reštrikcia; b - kvalitatívna reštrikcia. 
Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM. 

 

Pomer heterofilov k lymfocytom, ktorý slúži ako indikátor imunitnej, ale aj stresovej 

odpovede u vtákov, bol pri kvantitatívnej reštrikcii zmenený len pri podaní LPS  

(F(1,42) = 26,76; p < 0,001), ostatné faktory (línia, reštrikcia) tento parameter neovplyvnili. 

V treťom experimente bol pomer He/Ly taktiež zvýšený po podaní LPS (F(1,40) = 33,51;  

p < 0,001). Navyše sme zaznamenali nárast pod vplyvom samotnej proteínovej reštrikcie 

(F(1,40) = 15,89; p < 0,001) a vyššie hodnoty u jedincov LET línie v porovnaní s HET líniou 

(F(1,40) = 6,36; p < 0,05) (Obr. 3).  
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Obr. 3 Pomer heterofilov (He) k lymfocytom (Ly) prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky 
(LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku, ovplyvnených podaním lipopolysacharidu (LPS) a fyziologického 
roztoku (PBS); a - kvantitatívna reštrikcia; b - kvalitatívna reštrikcia. Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM. 

 

Ani jedna z potravových reštrikcií významne nezmenila hladiny cirkulujúcich IgY. 

Rozdiely boli viditeľné len v treťom pokuse po podaní LPS (F(1,40) = 5,03; p < 0,05; PBS 

kontrola: 0,29 ± 0,02 mg/ml; LPS skupina: 0,23 ± 0,02 mg/ml) a celkovo mali jedince HET 

línie v tomto pokuse vyššie hladiny IgY v porovnaní s LET líniou (F(1,40) = 9,61; p < 0,01; 
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HET: 0,30 ± 0,02 mg/ml; LET: 0,21 ± 0,02 mg/ml), bez ohľadu na potravovú skupinu 

a podanie LPS.  

 

Záver 

Oba typy potravovej reštrikcie ovplyvnili hmotnosť a celkový fyziologický stav 

zvierat. Z pozitívnych účinkov na imunologické parametre je zrejmé, že mierna kvantitatívna 

reštrikcia bola pre jedince oboch línií dokonca prospešná, zatiaľ čo proteínová reštrikcia jasne 

prekračovala optimálne fyziologické hranice mláďat. Nezaznamenali sme však výraznejší 

pokles imunitnej odpovede u línie s vyšším obsahom maternálneho testosterónu, u ktorej sme 

opakovane pozorovali vyššiu intenzitu rastu. Preto usudzujeme, že genetické zvýšenie hladín 

maternálneho testosterónu vo vajci neznižuje reaktivitu imunitného systému mláďat 

a nelimituje prežívanie mláďat ani v suboptimálnych podmienkach dostupnosti potravy.  
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Abstrakt 

Modern lifestyle of today's society disrupts natural sleep-wake cycle and regular feeding regimen. 
People are prone to stress relieving by intake of delicious food late at night. Light and food regimen are the most 
prominent signals synchronizing the 24h biological rhythms. Exposure to the synchronizing agents at wrong time 
may lead to impairment of physiological functions. We analyzed the effect of food reward served at the 
beginning of the passive phase of the 24h cycle and the effect of restricted food availability on the expression of 
clock and clock-controlled genes in Wistar rats. We tested the acute and long-term effect of food reward 
administration. Pathways involved in manifestation of the effect of food reward were determined by the Rat 
Circadian Rhythms RT2 Profiler PCR Array targeted on 84 genes related to the circadian system. We observed 
increased expression of clock and clock-controlled genes in the liver of rats provided with food reward during 3 
days and 16 days. Restricted feeding schedule caused elevation of partly different set of genes in liver compared 
to heart. 
 

Kľúčové slová: cirkadiánny; rytmus; RT2profiler PCR array; hodinové gény; potravová reštrikcia; oscilátor. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Väčšina živých organizmov má cirkadiánny systém, ktorý predstavuje biologické 

hodiny, umožňujúce časovo organizovať fyziologické procesy a správanie v rámci 24 hodín. 

Cirkadiánny systém umožňuje organizmom vopred očakávať zmeny prostredia s periódou 

24h, a v predstihu sa im prispôsobiť. Cirkadiánny systém sa skladá z hierarchicky 

usporiadaných cirkadiánnych oscilátorov, centrálny oscilátor sídli v hypotalamických 

suprachiazmatických jadrách (SCN) a zabezpečuje synchronizáciu oscilácií periférnych 

oscilátorov prítomných vo všetkých ostatných orgánoch a tkanivách [1, 2]. Výstupom 

cirkadiánneho systému sú cirkadiánne rytmy fyziologických parametrov a správania s voľne 

bežiacou periódou približne 24h. 

Cirkadiánne oscilácie sú generované molekulárnym mechanizmom na úrovni 

konkrétnych oscilátorov v rámci jednotlivých buniek. Základ generovania cirkadiánnych 

rytmov tvoria transkripčno-translačné spätnoväzobné slučky hodinových génov a ich 

proteínových produktov [3]. V molekulárnom spätnoväzobnom mechanizme zohráva ústrednú 

úlohu proteínový heterodimér CLOCK/BMAL1, ktorý väzbou na E-box sekvencie 

promótorov rôznych génov a aktivuje ich transkripciu [4, 5]. Funkčný homológ proteínu 

CLOCK, transkripčný faktor NPAS2, je tiež schopný vytvárať heterodiméry s BMAL1 [6]. 
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V pečeni na začiatku svetlej fázy 24h cyklu CLOCK/BMAL1 (NPAS2/BMAL1) aktivuje 

transkripciu negatívnych komponentov spätno-väzobnej slučky, hodinových génov period 

(per1, per2, per3) a cryptochrome (cry1, cry2). Vzniknuté proteíny PER, CRY tvoria 

heterodimér PER/CRY a interakciou s CLOCK/BMAL1 (NPAS2/BMAL1) zabraňujú 

aktivácii vlastnej transkripcie [7].  

Okrem základnej spätnoväzobnej slučky sú známe ďalšie regulačné slučky, do ktorých 

sa zapájajú gény pre jadrové orphan receptory, podobné kyseline retinovej, rev-erbα a rorα 

[7]. Cirkadiánna regulácia je však oveľa komplexnejšia, je známe, že výstupné hodinové gény 

regulujú hodinami-kontrolované gény prostredníctvom rôznych promótorových sekvencií, ako 

sú D-boxy, E-boxy, ROR elementy, cAMP-response elementy. Tieto promótorové sekvencie 

predstavujú hlavnými regulačné motívy prítomné u rytmicky sa exprimujúcich génov [8, 9]. 

Pre správnu funkciu cirkadiánneho systému je nevyhnutná jeho neustála 

synchronizácia aktuálnymi relevantnými podnetmi z prostredia, ako sú svetelný a potravný 

režim [10]. Viaceré experimentálne práce poukazujú na dôležitosť synchronizačného 

pôsobenia potravného režimu, predovšetkým na periférne cirkadiánne oscilátory [11, 12]. 

Časovo obmedzený príjem potravy je schopný synchronizovať rytmy správania zvierat 

s léziami SCN aj rytmickú expresiu hodinových a metabolických génov v ich  periférnych 

orgánoch [13]. Aj u zvierat s intaktným SCN dokáže príjem potravy obmedzený na 1h 

v priebehu svetlej fázy 24h cyklu spôsobiť úplné vymiznutie rytmického profilu krvného 

tlaku, pulzovej frekvencie a rytmov pohybovej aktivity potkanov [14]. Obmedzenie prístupu 

k potrave na svetlú (pasívnu) fázu 24h cyklu spôsobuje fázový posun expresie hodinových 

génov v pečeni, obličkách, srdci a pankrease myší vzhľadom k expresii v SCN, čím dochádza 

k stavu charakterizovanému ako interná desynchronizácia [11]. 

Okrem energetickej povahy signálu z príjmu potravy, synchronizačným podnetom pre 

cirkadiánny systém je chutnosť a motivačný efekt kaloricky zanedbateľnej potravy, tzv. 

potravovej odmeny [15]. Rytmické podávanie potravnej odmeny dokáže synchronizovať 

rytmy pohybovej aktivity hlodavcov [16, 17], aj expresiu v SCN v podmienkach konštantnej 

tmy. Potravová odmena je relevantným synchronizujúcim stimulom aj pre expresiu 

hodinových génov v mozgových oblastiach mimo SCN, okrem iných aj v limbických 

štruktúrach podieľajúcich sa na generovaní motivačných odpovedí [16, 18].  

Podávanie potravy alebo potravovej odmeny v nesprávnom čase v rámci 24h cyklu 

pravdepodobne môže negatívne ovplyvniť synchronizáciu endogénnych rytmov v rámci 

organizmu ako celku. V súčasnosti sú ľudia v dôsledku hektického životného štýlu čoraz 
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častejšie vystavovaní svetelnej kontaminácii počas noci aj nepravidelnému režimu príjmu 

potravy. Zároveň často v neskorých nočných hodinách uvoľňujú nahromadený stres pomocou 

„odmeňovania sa“ chutnou potravou. V našej práci sme sa preto zamerali na hodnotenie 

vplyvu reštringovaného prístupu k potrave a vplyvu podávania potravovej odmeny v pasívnej 

fáze 24h cyklu prostredníctvom komparatívnej analýzy expresie hodinových a širokého 

spektra cirkadiánne regulovaných  génov v periférnych oscilátoroch pečene a srdca potkanov. 

 

Materiál a metódy 

V pokuse zameranom na testovanie vplyvu potravovej odmeny bolo použitých 119 

potkanov kmeňa Wistar, priemernej hmotnosti 302,17±1,09g (priemer±SEM) držaných 

v chovných klietkach po 2-4 jedincoch. Po úvodnej dvojtýždňovej aklimatizácií na 

laboratórne podmienky a svetelný režim 12h svetla a 12h tmy boli zvieratá rozdelené na jednu 

kontrolnú a 3 experimentálne skupiny. Začiatok svetlej fázy 24h cyklu je definovaný ako 

Zeitgeber time (ZT) 0, čas ZT 12 predstavuje začiatok tmavej fázy 24h cyklu. 

Všetky skupiny zvierat mali počas celého pokusu potravu k dispozícii ad libitum. 

Experimentálne skupiny „krátkodobá odmena“, „dlhodobá odmena“ a „perzistujúca“ 

dostávali v čase 3h po začiatku svetlej fázy 24h cyklu potravovú odmenu vo forme polovice 

piškóty na jedinca. Potkany v skupine „krátkodobá odmena“ dostávali odmenu 3 dni 

a následne prebehli odbery tkanív. Potkany zo skupín „dlhodobá odmena“ a „perzistujúca“ 

dostávali odmenu 16 dní, avšak zvieratá z perzistujúcej skupiny posledný deň piškóty 

nedostali. Po 16 dňoch prebiehali odbery tkanív všetkých zvyšných skupín, v siedmich 

časových bodoch počas celého 24h cyklu.  

Pokus zameraný na hodnotenie vplyvu potravovej reštrikcie prebiehal na potkanoch 

kmeňa Wistar, ktoré boli po období aklimatizácie rozdelené na kontrolnú a reštringovanú 

skupinu. Kontrolná skupina mala prístup k potrave ad libitum, reštringovaná skupina 

dostávala potravu len počas pasívnej fázy 24h cyklu, v dvojhodinovom intervale ZT 4-ZT 6. 

V čase podávania potravy zvieratá zároveň dostávali aj potravovú odmenu. Na 16-17 deň od 

začiatku reštrikcie prebiehali počas celého 24h cyklu odbery tkanív.  

Z odobratých tkanív srdca a pečene sme vyizolovali celkovú RNA pomocou Tri-

reagentu (MRC, USA), z tkanív z pokusu zameraného na potravovú reštrikciu sme RNA 

izolovali súpravou SV Total RNA Isolation System (Promega, USA). Izolovanú RNA sme 

reverznou transkripciou pomocou ktiu ImProm-II Reverse Transcription System (Promega, 

USA) prepísali na cDNA. Identifikácia zapojených cirkadiánnych signálnych dráh 
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prebiehala pomocou systému esejí Rat Circadian Rhythms RT2 ProfilerTM PCR Array 

(PARN-153C) (Qiagen, Nemecko). Systém RT2 ProfilerTM PCR Array spája výhody 

analýzy veľkého počtu génov spolu s presnosťou real-time PCR metódy. Tento prístup 

umožňuje otestovať cDNA vzorky na platničke s primermi pre 84 génov súvisiacich 

s cirkadiánnymi rytmami a primermi pre 5 houskeeping génov. Každá platnička tiež 

obsahuje 1 kontrolu genomickej DNA, 3 kontroly reverznej transkripcie a 3 pozitívne PCR 

kontroly. Real-time PCR reakcia prebiehala v PCR cykleri 7900HT Fast Real Time PCR 

System (Applied Biosystems, USA). Zmeny medzi jednotlivými experimentálnymi 

skupinami sme analyzovali pomocou softvéru RT2 ProfilerTM PCR Array Data Analysis 

Template v3.3. Za signifikantné sme považovali viac ako 1,5-násobné zmeny v expresii. 

 

Výsledky a diskusia 

Analýza vplyvu potravovej odmeny aj potravovej reštrikcie pomocou systému esejí 

Rat Circadian Rhythms RT2 ProfilerTM PCR Array prebehla v tkanivách odobratých na 

začiatku pasívnej fázy, v čase ZT4, respektíve ZT2. Krátkodobé (3-dňové) aj dlhodobé (16-

dňové) podávanie potravovej odmeny spôsobilo zmeny v expresii hodinových aj hodinami-

regulovaných génov v pečeni na začiatku pasívnej fázy 24h cyklu. Zaznamenali sme zvýšenú 

expresiu hodinového génu dec1 vplyvom krátkodobého aj dlhodobého podávania potravovej 

odmeny. Na základne viacerých prác je známe, že expresia dec1 je ovplyvňovaná zmenami 

v potravovom režime. Potravová reštrikcia spôsobuje zmeny v rytmickosti expresie dec1, 

krátkodobé potravové stimuly zase indukujú expresiu dec1 v pečeni [19, 20]. Je 

pravdepodobné, že dec1 slúži  ako jeden z regulátorov spúšťajúcich prestavenie fázy 

cirkadiánnych oscilácii v súlade s novým režimom dostupnosti potravy [20]. Ostatné gény so 

zmenenou expresiou boli zmenené vždy len u jednej zo skupín s potravovou odmenou. Po 

krátkodobom podávaní potravovej odmeny došlo k zvýšeniu expresie per2 a zníženiu expresie 

membránových receptorov mtnr1b a chrnb2. Po dlhodobom podávaní potravovej odmeny sme 

zaznamenali zvýšenú expresiu transkripčného faktoru egr1 a zníženie expresie proteínkináz 

prkar1b a epo.  

Podstatne rozsiahlejšie aj výraznejšie zmeny sme zistili v expresii hodinových 

a cirkadiánne-regulovaných génov v dôsledku reštringovaného príjmu potravy na pasívnu fázu 

dňa. Obmedzený príjem potravy na pasívnu fázu 24h cyklu spôsobuje výrazné fázové posuny 

až prevrátenie 24h profilu rytmov expresie hodinových génov [12, 21]. V súlade s tým sme 

pozorovali rozsiahle zmeny expresie mRNA hodinových génov per1-3 (zvýšenie), bmal1, 
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clock (zníženie expresie) tak v pečeni ako aj v srdci potkanov s potravovou reštrikciou na 

začiatku pasívnej fázy dňa. Zaznamenali sme zvýšenie expresie hodinami-regulovaných 

transkripčných faktorov dbp, tef a hlf, jadrového receptora nr1d2, melatonínového receptora 

mtnr1a ako aj proteínkinázy wee1 v srdci aj v pečeni potravne reštringovaných zvierat. 

Zároveň sme pozorovali aj tkanivovo-špecifické zmeny ďalších cirkadiánne regulovaných 

transkripčných faktorov, metabolických génov aj génov pre membránové receptory. Je 

pravdepodobné, že tkanivovo-špecifické zmeny expresie súvisia s odlišnou cirkadiánnou 

reguláciou medzi tkanivami [22]. 

 

Záver 

Zaznamenali sme vplyv potravovej odmeny aj reštringovaného príjmu potravy na 

expresiu hodinových a hodinami-regulovaných génov v periférnych tkanivách. Zmeny 

v expresii sú podstatne menšie vplyvom potravovej odmeny ako pôsobením potravovej 

reštrikcie. V závislosti od dĺžky podávania potravovej odmeny dochádza k zmenám expresie 

odlišných skupín génov v pečeni. Tak krátkodobé ako aj dlhodobé podávanie potravovej 

odmeny spôsobilo zvýšenie expresie dec1 v pečeni, ktorý je pravdepodobne iniciátorom 

prestavovania cirkadiánnych oscilácii v dôsledku pôsobenia stimulov z potravného režimu.  

Potravová reštrikcia spôsobila výrazné zmeny expresie mnohých hodinových aj 

hodinami kontrolovaných génov na začiatku pasívnej fázy 24h cyklu v srdci aj v pečeni. 

Z celkového počtu génov so zmenenou expresiou, jedna tretina génov mala zmenenú expresiu 

v obidvoch tkanivách, dve tretiny génov boli zmenené tkanivovo-špecificky, len v srdci alebo 

len v pečeni. 

Na základe prebehnutého podrobného skríningu zmien expresie v periférnych 

oscilátoroch srdca a pečene sme preukázali, že potravová reštrikcia aj potravová odmena majú 

vplyv na činnosť týchto oscilátorov, čo môže v prípade nesprávnej synchronizácie potravou 

negatívne ovplyvniť fyziologické funkcie týchto orgánov. V nasledujúcom kroku sa preto 

chystáme podrobne analyzovať celý 24h profil expresie kandidátnych génov so zmenenou 

expresiou. 
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Abstract 

Biodiversity databases are often created to meet the needs of particular purpose or research topic. 
Usually, these databases are managed and presented separately. Biodiversity information portals represent the 
means of presenting all available data at one place with the possibility of advanced searching within the context 
of the available data. Institute of Botany of the Slovak Academy of Sciences owns and manages various 
databases that store information on nomenclature, data on plant occurrences from herbaria and literature, 
chromosome counts, phytocoenological relevés, and more. We aim to create the first information portal in 
Slovakia that would unite these databases. 
 

Keywords: biodiversity databases; information portal; data presentation. 

 

Introduction 

Biodiversity informatics is the application of informatics techniques to biodiversity 

information for improved management, presentation, discovery, exploration and analysis. It 

typically builds on a foundation of taxonomic, biogeographic, or ecological information 

stored in digital form, which, with the application of modern computer techniques, can yield 

new ways to view and analyse existing information, as well as predictive models for 

information that does not yet exist [1]. 

Biodiversity databases are the basic means for storing biodiversity data. They are often 

created to meet the needs of particular purpose or research topic. Therefore, it is rare for the 

databases to look the same, they work as individual units with customized administration, and 

the nature of their content varies from one to another. 

After publishing the data in the form of scientific publication with a website, these 

data often remain hidden from public. Moreover, the publication or the website focuses on the 

data present in a single database. 

The need of presenting all the available data at one place brought the creation of 

information portals. Such portals give a user the overview of accessible data from one country 

or wider research topic. They help to understand the causes and consequences of biodiversity 

changes, which require information extraction from data sets and results must be published 

and made available to the community. Portals integrate web applications and need to handle 

requests in large-scale simultaneously, to access information from different providers in 
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unified way [2]. Institute of Botany of the Slovak Academy of Sciences hosts several 

independent databases containing various types of data - nomenclature, herbarium and 

literature records, chromosome counts, and phytocenological relevés. 

Our aim is to create information portal with web presentation that would present data 

from all these databases with the possibility of adding more databases in future. 

 

Material and Methods 

Nomenclature database stores complete information on 12,787 plant names, both 

accepted ones and synonyms. It consists of fields containing species, genus, and family 

names, and even more detailed information as subspecies, variety, subvariety, forma names, 

etc. This information is stored in atomised form which allows us to perform many operations 

quickly, and to present data in any desired format. 

Database DataFloS [3] collects information about the distribution of all groups of 

plants (cyanobacteria, algae, lichens, micro and macromycetes, vascular plants) from every 

available literature sources, manuscripts, and herbarium collections in Slovakia and abroad 

[4]. Currently the database contains data on the occurrences of vascular plants only, altogether 

comprising approximately 120,000 records. The digitized František Nábělek's herbarium data 

are stored in this database as well. There represent the results of the pilot project for digitising 

herbarium specimen data in Slovak collections. 

The Karyological database [5] of the ferns and flowering plants of Slovakia originally 

based on the published book [6], as the title suggests, stores chromosome number records on 

all autochthonous and alochthonous species and hybrids of the ferns and flowering plants that 

are growing in wild in Slovakia, cultivated in Slovakia, or that are of unknown origin where 

the records were based on plant material obtained from the area of Slovakia [7]. Database 

contains 8,097 records. 

The Central database of phytocenological relevés [8] gathers available 

phytocenological data from the area of Slovakia in order to process synoptic tables of all the 

vegetation types in this area; to create species groups; and to map the expansion of taxa. 

Currently there are 35,390 published records in the database. 

The portal's aim is to present data from all of these databases at one place. There are 

two possibilities of making this possible. The first one is to create single database that would 

combine all of the databases. The main advantage of this approach is the fast response since 

every transaction would be managed by the database platform. The disadvantage is a need of 

regular updates of the central source from partial datasets. 
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The second approach is built on an idea of leaving the databases separated and having 

a software layer to take care of connection. It would not put away the current status when 

each database has its own administrator, and data presented would be as updated as the 

corresponding database is. 

The presentation of data needs to be accessible by public audience. It has been 

unanimous decision to present the data via web interface. It will use combination of valid 

XHTML, CSS and JavaScript to give a user the best experience. Inseparable parts of such 

portal are search and browse functions within capabilities of the data. 

The presented data will be clearly structured into tables. They will contain complete 

nomenclature, herbarium scans, photographs, information on chromosomes, interactive map 

with options for layers of collection sites, observation sites, expansion, grids, etc. As the 

project will be free to public, non-commercial, it is possible to use Google Maps API [9]. 

 

Results and Discussion 

We have decided the best approach for the portal to be built is using three-layer 

architecture - database layer, business layer, presentation layer. 

The database layer will be represented by all of the present databases at the Institute of 

Botany of the Slovak Academy of Sciences. At first glance, it might seem important to have 

all of the databases work on the same platform. However, it is possible to use existing 

software that would unify the outside view on the database. Our experience with the 

BioCASE Provider software [10] as part of the international project OpenUp! has convinced 

us that it is a fast and standardized way of publishing data. In this case, it remains to be 

resolved which data mapping standards would be used because of the nature of data stored. 

With this approach, the business layer is relieved of responsibility to deal with low 

level transactions. At this moment, it becomes pure intermediator that would parse search 

query, resolve the requests, and forward them to appropriate databases. Moreover, it would 

ensure the modularity of the portal, such that it would be possible to involve other databases 

without the need of complete code rewriting. On the other hand, in case of the malfunction of 

any database, the portal would not crash but would give data for working databases. The need 

of interconnection of the databases creates a need to have a reference database to relate the 

data to. For this purpose we chose nomenclatorical database since plant names are 

unambiguous. 

The presentation layer, in form of website, will take inspiration from existing foreign 

portals, such as Spanish Anthos [11] or Italian Flora Italiana [12]. 
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Plant distribution data will be connected with selected software for mapping plant 

distributions and will provide the tool for the distribution modelling applications.  

Finally, we expect that the Slovak plant diversity portal will be connected with the 

worldwide Global Biodiversity Information Facility portal (GBIF) [13]. 

 

Fig. 1 Three-layer architecture of information portal 

 

Conclusion 

Web based information portal is one of the best ways of presenting the scientific 

results of work of any institution or country to broad public. Moreover, such portals are more 

efficient and simpler in search for data than printed publication. We hope that this first united 

plant diversity portal in Slovakia will help students and scientist in their further research.  
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Abstract 

Herbarium collections belong to the most important sources of information on the past and current 
distribution of plant diversity. Considerable effort is paid these days to the digital imaging of the botanical 
specimens and to databasing related metadata on a worldwide scale. Specialised data portals are providing access 
to the information content of the specimens to the wide community of specialists (e.g., JSTOR Plant Science, 
GBIF or BioCASE) as well as to general public (Europeana). Pilot project is carried out with the aim to develop 
a workflow for the digitization of herbarium specimens in the Slovak collections. Technical and scientific 
parameters of digitization are set up in accordance with the current international standards. The collection by 
František Nábělek, collected in Middle East in 1909-1910 was selected for the pilot study. First batch of the 
images and corresponding metadata are already presented via portals GBIF, BioCASE and Europeana.  
 

Key words: digital imaging; herbarium specimens; Middle East; workflow.  

 

Introduction 

Herbarium collections represent one of the most important sources of information on 

plant diversity worldwide [1]. Being collected during several centuries, herbarium specimens 

provide us a snapshot of the plant cover at particular localities at different times. In many 

cases particular species might be even extinct in a given area and the only evidence for its 

past existence at the particular locality is in the herbarium collection. Herbarium collections 

are located in museum, but also at universities and research institutes. All important 

collections are registered in the Index Herbariorum [2] and possess standardised acronyms. In 

spite of the fact that the collections currently located in Slovakia were established as late as at 

the end of 19th or during 20th century, there are more than 30 registered collections in this 

country [3], among them the most important ones at the Slovak National Museum (acronym 

BRA), Comenius University (acronym SLO) and at the Institute of Botany of the Slovak 

Academy of Sciences (acronym SAV). Among these collections there are also those that are 

of high international scientific importance, e.g. collection by former rector of the Comenius 

University František Nábělek, collected in the Middle East during 1909-1910, deposited in 

herbarium SAV.  

For more than ten years methods of the digital imaging of biological specimens are 
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developed [4] and currently there are important standards accepted worldwide. Digital images 

of specimens from many institutions are accessible for researchers worldwide via web portals, 

especially thanks to the Global Plant Initiative (GPI), supported by the Andrew W. Mellon 

Foundation. As part of these activities we are carrying out a pilot study of the digitalization of 

Slovak herbarium collections, aim of which is to establish the workflow for the digital 

imaging of Slovak herbarium collections and their presentation in agreement with most recent 

technological standards. 

 

Material and Methods 

For the process of digitization, as defined by GPI, special scanning equipment was 

developed by the Royal Botanic Gardens, Kew, U.K. The equipment consists of a metal frame 

with a movable bed, on top of which is placed a scanner upside-down. This setup removes the 

necessity of turning the fragile herbarium sheets around; therefore the sheet is pushed facing 

up against the scanner. 

The final scan has to meet several requirements, both content-wise and technical-wise. 

The herbarium sheet must contain: 

• unique barcode for each specimen present on the sheet 

• standardised scale with institution's logo, produced by GPI 

• colour target - Gretag Macbeth Mini Colour Checker 

The technical requirements for the scan are: 

• Resolution: 600 pixels per inch 

• Colour space: Adobe RBG (1998) 

• Colour depth: 24-bit 

• File Format: Uncompressed TIFF files (Tagged Image File Format) 

• Layout: Portrait (not landscape) 

If the herbarium sheet contains a pocket with seeds or fine material, it has to be visible 

that the sheet has been scanned with the pocket opened and its content revealed. The best 

practice for naming the scan is using the herbarium acronym followed by the number from the 

specimen's barcode. In case of multiple specimens attached to a single sheet, where there is a 

barcode for each specimen, it is required to save the file as many times as there are barcodes, 

under corresponding file names. 

It is not unusual that herbarium sheet is so packed with labels and/or descriptions that 

it is impossible to get full plant visible together with full labels. Under such circumstances 
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more scans are required to be taken so that no information stays hidden. In this case, any 

additional scan's file name, except the first one, will get a suffix _a, _b, etc. 

In order to present digital images in a scientifically sound manner, it is crucial to 

database metadata information for each specimen. This should contain especially the name of 

the plant, locality data, collector’s name, collection number, and collection date. Any 

convenient databasing software might be used. However, database fields should correspond to 

the international standards, expressed e.g., in the JSTOR XML schema. List of all important 

fields can be found in JSTOR Plants Handbook [5].  

When dealing with the information transcribed from herbarium labels, it is not rare to 

find errors. While some information such as description of locality do not necessarily have to 

be without misspellings, it is absolutely important for the plant identifications to be correct. 

Therefore, some level of quality check for these data is advised to be performed. Apart from 

printed literature, we now have access to websites and online services that allow user to check 

plant names, authors of plant names, or aspects of nomenclature. The most used sites are IPNI 

[6], Tropicos [7], or The Plant List [8]. These sites provide either manual search or web 

service. Therefore, any digitising institution can create its own automatic checking script that 

would use web service. Nevertheless, there is already a complex online tool that allows user 

to check entire or a part of database with the possibility to choose properties to be checked. 

The Data Quality Toolkit [9] has been developed as a component of the project OpenUp! 

[10], in which we were responsible for the botanical content. 

In order to use this tool, partner has to have BioCASE Provider software [11] installed 

and have their databases mapped against ABCD schema [12]. This procedure unifies the 

outside view on the mapped database and therefore makes the database possible to be 

incorporated in the biggest biodiversity portals such as Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF) [13]. 

 

Results and Discussion 

The Institute of Botany SAS has been part of the Global Plant Iinitiative project since 

2012. The herbarium of František Nábělek's Iter Turcico-Persicum collected during 1909-

1910, currently stored in the herbarium SAV, was selected for a pilot digital imaging study. 

The collection consists of 6775 herbarium sheets (altogether 4171 collection numbers) from 

the area of the current Egypt, Israel, Palestine, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq, Bahrein, Iran, 

and Turkey. In his publication Iter Turcico-Persicum [14] he described four new genera, 78 

new species, 69 varieties and 38 formas. From among the 6775 herbarium sheets, 399 ones 
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represent original material of the names described by Nábělek in the sense of the International 

Code of Nomenclature of algae, fungi and plants [15]. 

After training in scanning procedures in Royal Botanic Gardens, Kew, the digitization 

has started. The first batch of 4315 herbarium scans was finished in November 2013. This 

batch contains 343 scans of herbarium sheets with type specimens. 

The second batch is in process of digitization. It will contain more that 3500 scans 

with another 178 sheets of type specimen scans. 

Thanks to the support from the international project OpenUp!, there are currently 4148 

images publicly available in portals Europeana [16], GBIF and BioCASE [17], together with 

their description and label information (Fig. 1). After the completion of digitization, all the 

images will be available via these portals in full resolution. Moreover, they will be available 

in the JSTOR Plant Science portal [18] as well as via special web portal that will be devoted 

to the Slovak herbarium specimens, with a special section of the František Nábělek collection. 

 

 
 

Fig. 1 The specimen of Orobanche kurdica Boiss. & Hausskn. on Europeana portal 

 

The political division in the Middle East, where the collection selected for a pilot 

study was collected, has considerably changed since 1910, as well as names of the particular 

localities. Without any other specification of locality than that originally given on the 

specimen label, it was impossible to identify its actual location or even the current country. In 

this respect our pilot project considerably benefited from the kind help by John Edmondson of 

the Royal Botanic Gardens, Kew, who is currently working on the project of the Flora of Iraq. 
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He helped us to determine the current location of most of Nábělek’s collection places and 

their geographic coordinates. Subsequently, we were able to depict the route of František 

Nábělek during his journey using dates of material collecting (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 Route of František Nábělek during his journey - georeferenced localities are ordered by the date 

of visit, where the red colour means the oldest, the green colour the most recent visit.  
 

Conclusions 

The development of new technologies, specific standards and procedures allows more 

and more herbarium collections in the world to be stored digitally. These procedures represent 

safe, unified, affordable way to preserve the valuable collections forever. 

The databasing process with the quality assurance policy are the procedures that give 

the digitized specimen considerably higher value. The more data assigned to the image, and 

the more accurate they are, the more valuable the image becomes.  
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Abstrakt 

Increase of blood pressure to hypertensive level is considered to be a risk factor leading to the overall 
damage of the body. This damage is manifested by functional and structural changes in various tissues, mainly in 
the left heart ventricle, arteries and kidneys. One of the mechanisms leading to hypertension is associated with 
the increased production of reactive oxygen species (ROS) in the tissues resulting in oxidative stress. This study 
examined the influence of chronic crowding stress on the basic biometric parameters and markers of oxidative 
status in the tissues in young (7 weeks old) Wistar-Kyoto (WKY), borderline hypertensive (BHR) and 
spontaneously hypertensive (SHR) female rats. As markers of oxidative status were derminated concentration of 
thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the left ventricle and in the kidney, production of superoxide 
anion in the aorta and gene expression of three different isoforms superoxide dismutase (SOD) in the kidney. 

 

Kľúčové slová: ROS; TBARS; SOD; oxidative stress; hypertension; crowding stress. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hypertenzia je patologické zvýšenie krvného tlaku (KT) (nad 140/90 mmHg) 

dlhotrvajúcej povahy v krvnom riečisku artérií zvyšujúce riziko poškodenia organizmu, 

pričom pokles KT na normotenzné hodnoty (do 120/80 mmHg) môže viesť k zlepšeniu 

zdravotného stavu. Za optimálnu úroveň KT v pokoji sa považujú hodnoty do (120/80 

mmHg). Hodnoty KT do 140/90 mmHg sa považujú za hranične zvýšené [1]. Jedným z 

kľúčových faktorov, ktorý môže viesť k rozvoju hypertenzie je oxidačný stres [2]. 

Oxidačný stres je stav, kedy sa vytvára nadmerné množstvo oxidantov, predovšetkým 

reaktívnych foriem kyslíka (RFK), ktoré presahujú maximálnu kapacitu antioxidačných 

mechanizmov organizmu. V organizme sa teda hromadia RFK bez možnosti následnej 

eliminácie na prípustné hladiny. Prebytočné množstvo RFK v organizme má často za 

následok nekontrolovanú deštrukciu všetkých bunkových komponentov ako sú DNA, lipidové 

membrány, bielkoviny, tiež zmenu ich štruktúry a  funkcie [2]. 

 RFK sú vysoko reaktívne molekuly, obsahujúce kyslík s aspoň jedným nespáreným 

valenčným elektrónom. Medzi najčastejšie RFK patrí superoxidový anión (O2
•-), singletový 

kyslík (1O2), hydroperoxylový radikál (HO2
•), peroxid vodíka (H2O2) a hydroxylový radikál 

(OH•-). Tieto molekuly sa za bežných podmienok tvoria v organizme v nízkych množstvách 
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ako metabolické medziprodukty, alebo ako dôsledok prenosu elektrónov. RFK sú často 

označované za škodlivé molekuly [3], na druhej strane sa však RFK podieľajú na bunkovej 

signalizácii [4]. Jedným z významných faktorov ovplyvňujúci produkciu RFK je stres, ktorý 

môže dochádzať v organizme k zvýšenej produkcii RFK [5]. Medzi experimentálne modely 

stresu sa radí aj tzv. crowding stress alebo stres zo zvýšenej hustoty populácie [6]. 

Cielom práce bolo určiť vplyv KT na oxidačný status (tvorbu superoxidu, mieru 

oxidačného poškodenia a expresiu SOD) vo vybraných tkanivách mladých potkanov s 

normálnym, hranične zvýšeným a vysokým krvným tlakom  (WKY, BHR a SHR) chovaných 

v kontrolných podmienkach. Medzi ďalšie ciele bolo stanovenie vplyvu crowding stresu na 

rozvoj hypertenzie a vybrané biometrické parametre u mladých potkanov vybraných kmeňov, 

a tiež vplyv crowding stresu na celkový oxidačný status  vo vybraných tkanivách potkanov.  

 

Materiál a metódy 

V práci boli použité 5 týždnové potkany kmeňov Wistar-Kyoto potkany (WKY), 

hranične hypertenzné potkany (BHR) a  spontánne hypertenzné potkany (SHR), ktoré boli 

vystavené crowding stresu po dobu 2 týždňov. Kontrolné skupiny zvierat boli chované 

v štandardných podmienkach v klietke o rozmeroch 35/55/20 cm po 4 potkany/klietku (200 

cm2/100 g hmotnosti). Skupiny vystavené crowding stresu boli umiestnené v klietkach 

o rozmeroch 25/40/15 cm. Do klietok boli umiestnené potkany po 5 potkanov/klietku (70 

cm2/100 g hmotnosti), vždy iba jeden genotyp v klietke. Systolický KT a pulzová frekvencia 

srdca sa merali u bdelých potkanov raz za týždeň v čase medzi 9:00 a 12:00 pomocou 

neinvazívnej manžetovej metódy (tail-cuff plethysmography, Statham Pressure Transducer 

P23XL, Hugo Sachs, Nemecko). V rovnaký deň prebiehalo aj meranie hmotnosti tela (HT). 

Po usmrtení zvierat sa stanovili ďalšie sledované biometrické parametre ako hmotnosť ľavej 

komory (LK), oboch obličiek (PO+LO) a nadobličiek (NaO). Z usmrtených zvierat sa 

odobrala krv do skúmaviek s heparínom, z ktorej sa stanovila hladina plazmatického 

kortikosterónu (KOR) pomocou ELISA kitu (Arbor Assays, Ann Arbor, MI, USA), pričom 

postup merania sme robili podľa inštrukcií výrobcu kitu. Koncentrácia látok reagujúcich 

s kyselinou tiobarbiturovou (TBARS) sa stanovila modifikovanou metodikou z hlboko 

zmrazených vzoriek LK a obličky spektrofotometrickou metódou (pri 532 nm) [7]. Produkcia 

superoxidového aniónu (O2
•-) sa stanovila z čerstvo odobratého tkaniva aorty modifikovanou 

metodikou pomocou chemiluminiscenčnej látky lucigenínu [8]. Ako posledný parameter sa 

sledovala génová expresia superoxidismutáz (SOD), konkrétne SOD1 až SOD3, v tkanive 

obličky pomocou kvantitatívnej PCR (q-PCR). Izolácia RNA bola urobená podľa 
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modifikovanej metodiky [9]. Prepis RNA na cDNA bol urobený pomocou Tetro cDNA 

Synthesis kitu (Bioline, Veľká Británia) podľa inštrukcií výrobcu kitu. Amplifikácia 

vybraných sekvencií cDNA pre SOD1 až SOD3 bola urobená pomocou Sensi Fast SYBR No-

ROX kitu (Bioline, Veľká Británia) podľa inštrukcií výrobcu kitu. Boli použité primery pre 

SOD1 až SOD3 (Metabion international ag, Nemecko). Q-PCR bola realizovaná pomocou 

CFX96 Touch™ Real Time-PCR Detection System, s prednastaveným protokolom pre q-

PCR (Hold 50°C/2min; Hold2 95°C/2min; Cycling (40x): 95°C/5s, 50-60°C/10s, 72°C/5s; 

Hold3 72°C/1min 30s. Všetky výsledky sú uvedené ako aritmetický priemer ± stredná chyba 

priemeru (S.E.M.). Dáta boli štatisticky analyzované dvojfaktorovou analýzou rozptylu 

(ANOVA) a Bonferroniho testom. Pracovali sme na minimálnej hladine významnosti α=5 %.  

 

Výsledky a diskusia 

Priebeh krvného tlaku (obr.1A) u všetkých sledovaných skupín potkanov bol významne 

ovplyvnený genotypom (p < 0,0001) a stresom (p< 0,001). Štatisticky sa tiež zistil významný 

vzostup KT oproti bazálnym hodnotám u oboch SHR skupín (p < 0,0001) a stresovej BHR 

skupine (p < 0,05). Signifikantné zvýšenie KT bolo medzi WKY a BHR skupinami (p < 0,05) 

a tiež medzi SHR skupinami oproti príslušným WKY a BHR skupinám (p < 0,05). Srdcová 

frekvencia (obr.1B) u všetkých sledovaných skupín potkanov bola významne ovplyvnená iba 

genotypom (p < 0,05), pričom jediný signifikantný rozdiel bol medzi kontrolnou SHR a WKY 

skupinou. 

 

 
Obr. 1 Vplyv crowding stresu na systolický tlak (A) a srdcovú frekvenciu (B) počas 2 týždnového trvania 
experimentu. Hodnoty predstavujú priemer ± SEM zo 7-11 potkanov pre každú skupinu. Skratky: WKY – 

Wistar-Kyoto potkany; BHR – hranične hypertenzné potkany; SHR – spontánne hypertenzné potkany; T1 a T2 – 
prvý a druhý týždeň trvania experimentu; xp<0.05 vs. odpovedajúca WKY skupina (kontrola/stres); +p<0.05 vs. 

odpovedajúca BHR skupina (kontrola/stres); *p<0.05 vs. bazálne hodnoty v rámci rovnakej skupiny. 
 

V tab.1 je evidentný vplyv stresu a genotypu (p < 0,05) na prírastok hmotnosti, pričom 

stres znížil prírastok hmotnosti u BHR (p < 0,001) a SHR (p < 0,02) skupín potkanov. 
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Hmotnosť LK nebola ovplyvnená genotypom ani stresom, kým pomer LK/HT LK/HT bol 

ovplyvnený genotyp a stresom (p < 0,05) pri porovnaní SHR skupín oproti odpovedajúcim 

skupinám WKY a BHR. Na hmotnosti LO+PO bol významý vplyv genotypu (p < 0,01) 

a stresu (p < 0,0001), pričom stres významne žnížil hmotnosť obličiek u SHR skupín 

oproti WKY skupinám. Pomer (LO+PO)/HT bol ovplyvnený iba genotypom (p < 0,05), ktorý 

bol najvýraznejší u kontrolnej BHR skupiny oproti kontrolným WKY a SHR skupinám. 

 

Tab. 1 Hmotnosť orgánov, orgánové hmotnostné pomery a hmotnostný prírastok u sledovaných skupín 
potkanov. Hodnoty predstavujú priemer ± SEM zo 8-14 potkanov pre každú skupinu. Skratky: WKY – Wistar-

Kyoto potkany; BHR – hranične hypertenzné potkany; SHR – spontánne hypertenzné potkany; LK – ľavá 
komora; HT – hmotnosť tela; LO – ľavá oblička; PO - pravá oblička; xp<0.05 vs. odpovedajúca WKY skupina 

(kontrola/stres); +p<0.05 vs. odpovedajúca BHR skupina (kontrola/stres); §p<0.05 vs. kontrolná skupina 
rovnakého genotypu. 

 

 WKY BHR SHR 
 kontrola stres kontrola stres kontrola stres 

LK (mg) 305 ± 10 309±13 309±11 308±12 299±11 283±11 

LK/HT (mg/g) 1,92±0,08 2,08±0,11 1,94±0,08 2,18±0,08 2,52±0,07 x+ 2,53±0,08x+ 

LO+PO (mg) 1321,1±39,4 1231±43,2 1108,6±38,9 1029,3±18,2 1227,2±28,1x 1126±20,9x 
(LO+PO)/HT 

(mg/g) 
8,4±0,12 8,3±0,12 9±0,21x 9,3±0,25 7,7±0,08+ 7,8±0,15x+ 

Hmotnostný 
prírastok (g) 

51,3±2,7 49,2±3,6 71,6±2,7x 49,8±2,2§ 43,3±1,9+ 33,5±2,4x+§ 
~48% ~47% ~84% ~52% ~56% ~42% 

 

Vplyv genotypu (p < 0,001) a stresu (p < 0,05) bol významný na hladinu KOR (tab.2). 

Stres zvýšil KOR u BHR a SHR skupín oproti WKY skupine (p < 0,05), pričom významne 

zvýšil KOR u BHR skupiny.  Vplyv genotypu bol signifikatný (p < 0,05) pri  hmotnostnom 

pomere NaO/HT, konkrétne u BHR a SHR skupín oproti príslušným WKY skupinám. 

 

Tab. 2 Vplyv stresu na hladinu KOR, hmotnosť NaO a hmotnostného pomeru NaO/HT. Hodnoty KOR 
predstavujú priemer ± 95% konfidečný interval pre priemer. Zvyšok dát je prezentovaný ako priemer ± SEM a 
všetky dáta sú z 8-14 potkanov pre každú skupinu. Skratky: WKY – Wistar-Kyoto potkany; BHR – hranične 

hypertenzné potkany; SHR – spontánne hypertenzné potkany; NaO – nadobličky; HT – hmotnosť tela; KOR – 
plazmatický kortikosterón; xp<0.05 vs. odpovedajúca WKY skupina (kontrola/stres); +p<0.05 vs. odpovedajúca 

BHR skupina (kontrola/stres); §p<0.05 vs. kontrolná skupina rovnakého genotypu. 
 

 WKY BHR SHR 
 kontrola stres kontrola stres kontrola stres 

NaO (mg) 37,7±1,4 36,5±1,9 44,2±1,5x 40,8±1,5 34,4±1,5+ 32,6±1,4+ 

NaO/HT (mg/g) 0,23±0,01 0,24±0,01 0,27±0,01x 0,27±0,01x 0,28±0,01x 0,28±0.01x 
KOR (ng/ml) 69±24 75±21 59±17 395±330x§ 244±46x+ 289±135x 

 

Koncentrácia TBARS v LV (obr.2A) bola významne ovplyvnená genotypom (p 

< 0,00001), pričom významný rozdiel bol u kontrolnej SHR skupiny oproti kontrolným WKY 
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a BHR skupinám. Stres významne neovplyvnil koncentráciu TBARS v LV. V obličke 

(obr.2B) bol významný iba vplyv genotypu na koncentráciu TBARS (p < 0,05), pričom jediný 

rozdieľ bol medzi stresovou WKY a SHR skupinou (p < 0,05). 

 

 
Obr. 2 Vplyv crowding stresu na koncentráciu TBARS v ľavej komore (A) a obličke (B). Hodnoty predstavujú 
priemer ± SEM zo 5-6 potkanov pre každú skupinu. Skratky: WKY – Wistar-Kyoto potkany; BHR – hranične 

hypertenzné potkany; SHR – spontánne hypertenzné potkany; TBARS – látky reagujúce s kyselinou 
tiobarbiturovou; xp<0.05 vs. odpovedajúca WKY skupina (kontrola/stres); +p<0.05 vs. odpovedajúca BHR 

skupina (kontrola/stres). 
 

Vplyv genotypu (p < 0,05) a stresu (p < 0,001) na expresiu SOD1 v obličke (obr.3A) 

bol významný. Stres zvýšil expresiu SOD1 u BHR (p < 0,0001). V stresovej  BHR skupine 

bola expresia SOD1 významne vyššia  oproti stresovaným  WKY a SHR potkanom (p < 

0,001). Expresia SOD2 v obličke (obr.3B) bola ovplyvnená iba stresom (p < 0,05. Stres zvýšil 

expresiu SOD2 iba u BHR. Expresia SOD3 nebola ovplyvnená genotypom ani stresom.  

 

 
Obr. 3 Vplyv crowding stresu na  génovú expresiu SOD1 (A) a SOD2 (B) v obličke. Hodnoty predstavujú 

priemer ± SEM, n=6. Skratky: WKY – Wistar-Kyoto potkany; BHR – hranične hypertenzné potkany; SHR – 
spontánne hypertenzné potkany; GAPDH – glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza; SOD1 a SOD2 – 
superoxidismutáza typu 1 a 2; xp<0.05 vs. odpovedajúca WKY skupina (kontrola/stres); +p<0.05 vs. 

odpovedajúca BHR skupina (kontrola/stres); §p<0.05 vs. kontrolná skupina rovnakého genotypu. 
 

Produkcia O2
.- v aorte (obr.4) bola významne ovplyvnená genotypom (p < 0,05) 

(najvýššia u SHR jedincov) a stresom (p < 0,05), pričom stres signifikantne zvýšil produkciu 

O2
.- u WKY, kým u SHR nastal pokles O2

.-. 
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Obr. 4 Vplyv crowding stresu na produkciu O2

.- v aorte. Hodnoty predstavujú priemer ± SEM, n=6. Skratky: 
WKY – Wistar-Kyoto potkany; BHR – hranične hypertenzné potkany; SHR – spontánne hypertenzné potkany; 
O2

.- - superoxidový anión; xp<0.05 vs. odpovedajúca WKY skupina (kontrola/stres); +p<0.05 vs. odpovedajúca 
BHR skupina (kontrola/stres); §p<0.05 vs. kontrolná skupina rovnakého genotypu. 

 
Záver 

Výsledky naznačujú, že vplyv stresu bol najvýraznejší u BHR potkanov, u ktorých sme 

pozorovali zníženie hmotnosti, zvýšenie KOR, zvýšenie KT a zvýšenie expresie SOD1 

a SOD2 v obličke. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že genetická predispozícia 

k vysokému KT môže v interakcii so stresom viesť ku zmenám v kardiovaskulárnom systéme 

a stres môže urýchliť včasný rozvoj hypertenzie u predisponovaných jedincov.   
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Abstrakt 

Cultured cells (BHK-21) infected with murine herpesvirus 68 at a multiplicity of infection of 0.01 at 
41°C produced virus-associated growth factor (MHGF). To elucidate the structure of MHGF, it was necessary to 
determine the conditions necessary for isolating this factor from the culture medium of cells infected with MHV-
68 using efficient separation techniques. The first step was the separation of the sample obtained from the cell 
culture medium by FPLC on a  Sephadex G15 column into smaller fractions according to molecular size. Each 
fraction was then tested for biological activity and same time was tested at HPLC-MS to detect its complexity. 
Both fractions showing biological activity were subjected to further separation with SPE techniques using 
sorbents with different functional groups of a few polar to polar, with the use of buffer solutions in the pH range 
2-12. The purpose was an effort to further characterize the MHGF in terms of their chemical properties. 
Preliminary results indicate that it could be a substance with a hydrophilic nature, highly probably zwitterionic 
type. 
 
Kľúčové slová:  separačné analýzy; myší herpetický vírus;  rastové faktory 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 V niektorých bunkách infikovaných herpetickými vírusmi a kultivovaných 

v podmienkach nepermisívnych pre replikáciu vírusu bola dokázaná osobitná trieda látok, 

pripomínajúcich rastové faktory (GFs). Tieto látky majú schopnosť navodzovať 

v netransformovaných bunkách transformovaný fenotyp, kým fenotyp transformovaných 

buniek je v ich prítomnosti potláčaný [1]. Takýto faktor bol dokázaný aj v bunkách 

infikovaných myším herpetickým vírusom MHV-68 a býva označovaný ako MHGF [2,3]. 

V súčasnosti prebiehajú experimenty s cieľom získať bližšie informácie o štruktúre MHGF 

s použitím viacerých separačných techník ako aj metód hmotnostnej spektrometrie [4,5,7]. 

 

Materiál a metódy 

 Vírus a bunkové kultúry : MHV-68 – prototypový kmeň pochádzajúci z Myodes 

glareolus, taxonomicky zaradený ako myší herpesvírus 4 (MuHV-4) do rodu Rhadinovirus, 

podčeľade Gammaherpesvirinae, čeľade Herpesviridae a radu Herpesvirales [6] .Vírus bol 
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kultivovaný v bunkách BHK-21(z obličiek sýrskeho škrečka). Bunky boli kultivované v 

DMEM obohatenom o 5% inaktivovaného fetálneho bovínneho séra. 

  Príprava MHGF . Bunky BHK-21 boli infikované s MHV-68 o multiplicite infekcie 

(MOI) 0,01 a kultivované 24 hod. pri teplote 41°C. Následne bolo médium z jednovrstvy 

zliate a vyčírené nízkootáčkovou centrifugáciou a použité na ďalšie štúdie [3]. 

Aktivita získaného MHGF bola študovaná na bunkových líniách (BHK-21, NIH 3T3, HeLa). 

Solid Phase Extraction – SPE. Podstatou SPE je selektívne zadržiavanie látok 

z kvapalnej fázy tuhou fázou (sorbentom). SPE sa používa na izoláciu, čistenie 

a zakoncentrovanie analytov [8]. Pri samotnej separácii sa využívajú rôzne mechanizmy 

zachytávania látok, ktoré spočívajú v odlišných molekulových interakciách medzi analytom 

a sorbentom [9]. Účinnosť extrakcie a celkovú kvalitu separácie určujú fyzikálno-chemické 

vlastnosti sorbentu, analytu/ov a matrice.  

 Rýchla proteínová kvapalinová chromatografia (Fast Protein Liquid 

Chromatography – FPLC). Princípom separácie je rozdeľovanie molekúl medzi mobilnú 

fázu a stacionárnu poréznu fázu v závislosti od ich relatívnej veľkosti. Molekuly s väčším 

priemerom ako vnútorný priemer pórov v stacionárnej fáze sa nedostanú do vnútra 

stacionárnej fázy a eluujú z kolóny bez zadržiavania ako prvé. Molekuly s menším priemerom 

sa dostanú do vnútra stacionárnej fázy, kde zotrvajú rôznu dobu. Najmenšie molekuly preto 

budú eluovať z kolóny ako posledné. 

 HPLC-MS - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s hmotnostnou 

spektrometriou . MS detekcia poskytuje veľmi užitočné informácie o separovaných látkach, 

prípadne umožňuje ich identifikáciu a kvantifikáciu aj v zložitých matriciach [10]. 

  

Výsledky a diskusia 

 Vzorky z kultivačného média buniek infikovaných MHV-68 boli podrobené 

frakcionácii s využitím bežných chemických a chromatografických postupov (SPE, FPLC-

Sephadex G15, HPLC a HPLC-MS), čo dokumentuje Obr.1. Po niektorých procedúrach pri 

spracovaní vzoriek MHGF sa získali tri skupiny vzoriek: prvá skupina stratila transformačný 

efekt a zachovala si transformáciu potláčajúci efekt; druhá skupina vzoriek si zachovala 

obidve biologické aktivity a tretia skupina vzoriek sa vyznačuje len transformačnou aktivitou, 

pričom transformáciu potláčajúca aktivita sa u tejto skupiny vzoriek nenachádza.      

Na FPLC separáciu bola použitá kolóna (80x5 cm) naplnená sorbentom Sephadex     

G-15 na báze zosieťovaného gélu dextranu, ktorý sa používa na separáciu nízko 
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a vysokomolekulových látok na základe rozdielnych veľkostí ich molekúl. Vzorka sa eluovala 

buď fyziologickým roztokom (pH=7,2) alebo destilovanou vodou a priebeh separácie sa 

monitoroval UV detektorom (λ=220 a 254 nm). Získané frakcie boli testované na biologickú 

aktivitu. Ukázalo sa, že frakcie eluované fyziologickým roztokom vykazovali obidve 

biologické aktivity, zatiaľ čo frakcie eluované vodou vykazovali iba transformáciu 

potláčajúcu aktivitu.  

 Všetky frakcie získané z FPLC boli následne analyzované technikou HPLC-MS 

s využitím HPLC kolóny naplnenej sorbentom C-18 a gradientovej elúcie (H2O:ACN) s 

automatickým zberom dát spektier MS-MS3 v pozitívnom a negatívnom ionizačnom móde. 

Frakcia získaná z FPLC počas elúcie fyziologickým roztokom vykazujúca najvyššiu 

biologickú aktivitu (6. frakcia), bola podrobená ďalšiemu čisteniu s využitím techniky SPE. 

Vzhľadom na zatiaľ neznámu štruktúru GFs bolo testovaných viacero typov sorbentov 

vykazujúcich rozdielne afinity k biologickým látkam. Do skúmaviek Eppendorf sa zberala 

časť vzorky, ktorá prešla príslušnou SPE kolónkou bez zadržiavania. Látky zadržané na SPE 

kolónke boli eluované vhodným roztokom (podľa typu SPE kolónky) opäť do skúmaviek 

Eppendorf. Všetky získané vzorky boli testované na biologickú aktivitu GFs a výsledky sú 

zhrnuté v Tab.1. Na základe týchto predbežných výsledkov je zrejmé, že látky GFs 

pravdepodobne obsahujú vo svojej molekule fenolickú štruktúru, o čom svedčí to, že látky sú 

ionizované až pri vysokom pH=9 a pH=11, a preto nie sú zachytávané na kolónke C8, ale sú 

zachytávané na kolónke s funkčnou skupinou propylamín, ktorá sa správa ako slabý anex. 

Súčasne sa tieto látky napriek ionizácii pri tomto pH čiastočne zachytávajú na fenylovej 

a kyanidovej kolónke.  

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že MHGF bude mať pravdepodobne zaujímavú 

štruktúru, o čom svedčí to, že transformačnú, alebo transformáciu potláčajúcu aktivitu možno 

odstrániť niektorými chemickými látkami ako aj to, že štruktúra MHGF pravdepodobne 

podlieha konformačným zmenám, ktoré sa prejavujú zmenou biologickej aktivity. 

Odstránenie transformačnej aktivity, ktoré je pravdepodobne ireverzibilné, sa bude možno 

v budúcnosti dať využiť pri príprave MHGF ako potenciálnej protinádorovej látky. 

BIOLÓGIA

347



Obr. 1  Schéma  separácií,  frakcionácií  a chromatografických postupov 
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A1 - kontrolná vzorka nariedená s  H2O 
B - vzorka odparená v SpeedVac 
1B1 - H2O pridaná k odparku vzorky B 
1B2 - MeOH pridaný k odparku vzorky B  
1B2a - supernatant získaný centrifugáciou suspenzie 1B2 
1B2b - H2O pridaná k sedimentu získanému centrifugáciou susp. 1B2 
C - vzorka a k nej pridaný n-BuOH 
1C1 - dosušený sediment po centrifugácii suspenzie C 
1C1a - sediment zo suspenzie 1C1 + H2O 
1C1b - sediment zo suspenzie 1C1 + MeOH 
1C1ba   - supernatant získaný centrifugáciou suspenzie 1C1b 
1C1bb   - sediment získaný centrifugáciou suspenzie 1C1b + H2O 
1C2 - kvapalná fáza zo suspenzie  C odparená v SpeedVac  
1C2a - sediment po odparení suspenzie 1C2 + H2O 
1C2b - sediment po odparení suspenzie 1C2 + MeOH 
D - vzorka + CHCl3, extrakcia a následná centrifugácia 
1D1 -vodná fáza suspenzie D 
1D1a - vodná fáza suspenzie 1D1 
1D1b - odparok suspenzie 1D1 + H2O 
1D2 - chloroformová fáza suspenzie D odparená v SpeedVac 
 

 
 

Tab. 1 Výsledky SPE s použitím rôznych typov kolón 
 

 Oasis 

HLB 

C18-E C8 Fenyl. 

kol. 

Kyano 

kol. 

Amino 

kol. 

Strata X 

N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z 

pH 3 31   

� 

36   

� 

131 

� 

141

�  

51 

 � 

61   

� 

56  

 � 

66  

 � 

71  

 � 

81  

 � 

76  

 � 

86   

� 

136 

� 

146 

� 

pH 5 33   

� 

38  

 � 

132 

 � 

142 

� 

52   

� 

62   

� 

57 

 � 

67  

� 

72  

� 

82  

� 

77  

� 

87  

� 

137 

� 

147

� 

pH 7 35 

 � 

40  

 � 

133 

� 

143

�  

53   

� 

63  

 � 

58   

� 

68   

� 

73  

 � 

83 

 � 

78 

 � 

88  

 � 

138 

�  

148 

� 

pH 9 12   

� 

17   

� 

134 

� 

144

�  

54   

� 

64  

 � 

59   

� 

69   

� 

74   

� 

84   

� 

79  

 � 

89   

� 

139 

� 

149 

� 

pH 11 14   

� 

19  

 � 

135

� 

145 

� 

55 

 � 

65  

� 

60  

 �  

70 

 � 

75 

 � 

85   

� 

80 

 � 

90 

 � 

140 

� 

150 

� 

 Legenda: N – nezachytené, Z – zachytené, čísla udávajú konkrétne čísla vzoriek, � - vzorka 
  bez biologickej aktivity,  � - vzorka s biologickou aktivitou. 

 

Záver 

Boli študované látky pripomínajúce rastové faktory získané kultiváciou buniek 

infikovaných MHV-68 s cieľom získať poznatky o ich detailnejšej štruktúre s využitím 

viacerých chromatografických separačných postupov ako aj techník hmotnostnej 

spektrometrie.  
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Abstrakt 

 This article presents data from the field study of Lepidoptera population in the Kysuce region. We use 
Lincoln–Peterson method to estimate the total Melitaea diamina population in two localities with diverse 
ecosystems, which are Jurošovský hill and Milošová village. We have been studying the population since 2012  
and the results already alow us to make first conclusions about the evolution of the population in studied 
localities. We discuss main impact factors on the abundance of Melitaea diamina butterflies. We also show a 
correlation between the change in population of Melitaea diamina and the diverse ecosystem evolution. Such 
correlation can be used as a simple indicator of environmental change. 
 

Kľúčové slová: Lepidoptera, Melitaea diamina, Kysuce, Lincoln-Petersonov index 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Druh Melitaea diamina je motýľ z čeľade Nymphalidae s univoltinným vývinom [1]. 

Na území Slovenska je zaradený k zraniteľným druhom [2]. Vyskytuje sa na vlhkých lúkach 

alebo rašeliniskách (hygrofilný druh) [3]. Cieľom predloženej práce je zistenie kvantity 

populácií uvedeného druhu na dvoch skúmaných lokalitách.   

 

Materiál a metódy 

Ako metódu na zistenie početnosti uvedeného druhu na skúmaných lokalitách sme si 

zvolili metódu spätných odchytov (Lincoln - Petersonov index) [4]. Táto metóda spočíva 

v odchytávaní motýľov a následným označovaním krídel liehovými fixkami. Pre výpočet 

kvantity populácií sme použili vzorec N = (m*s) / r. n = neznámy počet jedincov. m = počet 

jedincov po prvom značení. s = celkový počet pri druhom odchyte. r = počet spätne 

odchytených jedincov. Po odchyte sme motýle vypúšťali opäť do prírody. Výskum sme 

uskutočnili v rokoch 2012 a 2013 a to na prelome mesiacov jún a júl. Celkovo sme označili 

165 kusov motýľov Výskum sme vykonávali na dvoch lokalitách, každá o rozlohe 2100m2: 

Lokalita č. 1: Jurošovský vrch – vlhká lesná lúka – 49°26'36.57"S, 18°45'49.27"V 

Lokalita č. 2: Milošová– vlhká lúka v blízkosti potoka - 49°28'50.78"S, 18°43'57.10"V 
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Obr. 1 Mapa s vyznačenými lokalitami výskumu. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na základe nášho výskumu sme zistili veľkosť populácií druhu Melitaea diamina na 

dvoch lokalitách v uvedených rokoch. Ako vidno na obrázku 2, populácia na lokalite 

v Milošovej je dvojnásobne väčšia v porovnaní s lokalitou na Jurošovskom vrchu a to v oboch 

skúmaných rokoch. Získané výsledky podľa našich zistení súvisia s fytocenologickými 

a hydrologickými rozdielmi na skúmaných lokalitách. Biotopy na lokalite č. 2 sú výrazne 

vlhké. Uvedenú vlhkosť spôsobuje blízkosť potoka Milošovanka (cca 20 m). Zvýšená vlhkosť 

lokality spôsobuje bohatšie porasty rastlinného druhu Valeriana officinalis, ktorá je hlavnou 

živnou rastlinou húseníc tohto motýľa [5]. Toto potravné bohatstvo spôsobuje i vyššiu 

kvantitu druhu Melitaea diamina. Žiaľ musíme konštatovať, že v súčasnosti lokalita vykazuje 

zhoršujúci sa fytocenologický stav, čo súvisí najmä s tým, že lokalita nie je dlhodobo kosená. 

Prebiehajúce sukcesné štádiá majú za následok zarastanie lokality náletovými drevinami, čo 

sa v budúcnosti prejaví znížením stavu populácie tohto druhu motýľa a postupne možno i jeho 

zánikom. Preto je žiaduce zachovať heterogenitu druhového rastlinného bohatstva a tým 

 zaistiť preimaginálnym štádiám i dospelcom motýľom vhodné podmienky pre ich existenciu 

[6]. Naopak lokalita č.1 i keď má menšiu početnosť druhu, vykazuje zvýšenie počtu populácie 

(Obr. 2), čo najpravdepodobnejšie súvisí s pravidelným ochranárskym manažmentom na 

lokalite. 
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Obr. 2 Graf znázorňujúci početnosť populácie druhu Melitaea diamina na skúmaných lokalitách  

v rokoch 2012 – 2013 
 

 

 
Obr. 3 Druh Melitaea diamina (foto autor)  

 

Záver 

V priebehu rokov 2012 a 2013 sme pri výskume kvantity druhu motýľa Melitaea 

diamina zistili nasledujúce výsledky:  

1. Početnosť druhu Melitaea diamina je dvojnásobne väčšia na lokalite č. 2.  
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2. Lokalita č. 2 vykazuje silný sukcesný proces smerom k zarastaniu náletovými drevinami. 

3. Na základe uvedeného predpokladáme zvýšenie kvantity populácie na lokalite č. 1. 

4. Vhodným a včasným manažmentom by bolo možné zachovať populáciu skúmaného druhu 

na Milošovej aspoň na súčasnom stave. 
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Abstrakt 

Myocardial connexin-43 (Cx43) channels at the gap junctions (GJs) provide coordinated contraction. 
Many studies showed that cardiovascular diseases are accompanied by abnormal Cx43 expression and/or 
distribution and facilitating arrhythmias. We hypothesize that aging itself may affect Cx43 distribution and/or 
expression and it may differ in male versus female heart. Male and female 4-weeks-old and 24-weeks-old guinea 
pigs were used in this study. Cryostat sections prepared from left ventricles were processed for immunolabeling 
of Cx43 using specific antiCx43 antibody, examined in fluorescence microscope and collected for quantitative 
analysis. Expression and phosphorylated status of Cx43, as well as expression of PKC-ε, were analyzed by 
Western blots using mouse monoclonal anti-Cx43 and rabbit polyclonal anti-PKC-ε antibodies. Results indicate 
age-dependent difference in expression and distribution Cx43. Unlike old guinea pigs the high level of cell-to-
cell coupling in young guinea pig heart likely contributes to its proper function and lower propensity to 
arrhythmias. 

 

Kľúčové slová: srdce; morča; konexín 43; arytmie. 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Šírenie elektrického impulzu v rámci celého srdca je nevyhnutné pre synchrónnu 

kontrakciu, ktorá je zaistená elektrickou väzbou kardiomyocytov v medzibunkových 

konexínových kanálov, prevažne konexínu 43 (Cx43) [1]. Na druhej strane, abnormálna 

distribúcia, expresia a/alebo fosforylácia Cx43 prispievajú k rozvoju arytmogenného 

substrátu, čo vedie k  elektrickým poruchám myokardu podporujúcich vznik malígnych 

arytmií [1, 2, 3]. Patofyziologické stavy, rovnako ako starnutie sú sprevádzané vznikom 

abnormalít myokardu, vrátane pozmenenej expresie Cx43, pričom rozdiely viazané na 

pohlavia boli hlásené prevažne u potkaních sŕdc [3, 4, 5]. Z rôznych uhlov pohľadu, vrátane 

elektrofyziologických, model morčacieho srdca je relevantný pre klinické štúdie u ľudí, 

pretože má viaceré podobnosti s ľudským srdcom [6]. Navyše štúdie, ktoré sa zaoberajú 

expresiou Cx43 vo vzťahu k veku a k pohlaviu chýbajú. 

Preto cieľom našej práce bolo skúmať expresiu a distribúciu Cx43 v ľavej komore srdca 

mladých a starých samcov a samíc laboratórnych morčiat. Okrem toho sme sledovali aj 

expreciu PKCε, ktorá priamo fosforyluje Cx43. 
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Materiály a metódy 

V pokuse boli použité 1-mesačné a 24-mesačné samce a samice kmeňa TRIK a Dunkin 

Hartley z chovnej stanice Dobrá Voda. Zvieratá boli držané v klietkach po štyri, pri teplote 

22-24°C, vlhkosti 45-60% a svetelnom režime 12 hodín svetla, 12 hodín tmy. Kŕmené boli 

štandardnou granulovanou stravou a mali voľný k pitnej vode. Zvieratá boli usmrtené 

cervikálnou dislokáciou a po otvorení hrudníka sa odobralo srdce a ľava komora sa rýchlo 

zamrazila v tekutom dusíku. Vzorky sa skladovali pri -80C a použili na analýzy konexínu 43.  

Imunoflorescencia Cx43: Zmrazené tkanivo z ľavej komory srdca sme rezali pri 

teplote  -25°C v kryostate Shandon 10 (Life sciences, Anglicko)  na 10 µm hrubé kryostatové 

rezy. Rezy sa premyli vo fosfátovom tlmivom roztoku (PBS), fixovali v 4% roztoku 

paraformaldehydu 15 min. v PBS. Rezy sme opláchli v PBS trikrát päť minút a aplikovali sme 

0,3 % roztok Tritonu X-100 v PBS, ktorý sme nechali pôsobiť 10 minút. Následne sme rezy 

znovu opláchli trikrát päť minút v PBS. Nasledovalo 30 minútové inkubovanie rezov v 1% 

kozom sére v PBS, aby sme zabránili vzniku nešpecifických väzieb. Po prepláchnutí v PBS 

sme pridali primárnu monoklonálnu protilátku Mouse Cx-43 v PBS (1:200, Chcemicon 

International, Inc.). Rezy sme inkubovali pri izbovej teplote a vo vlhkých podmienkach 1,5 

hodiny. Premyli sme ich štyrikrát päť minút v PBS a skladovali 1,5 hodinu v tme 

v sekundárnej fluoresceínom značenej protilátke v PBS (kozí anti Mouse IgG viazaný 

fluoresceín izokyanátom, 1:200, Chemicon International, Inc.). Následne sme ich premyli 

štyrikrát päť minút v PBS a v destilovanej vode. Ako krycie médium sme použili Vectashield. 

Imunofluorescenčný signál sme pozorovali v mikroskope Axiostar (Carl Zeiss, Nemecko). 

Pomocou programu Olympus cell P sme kvantitatívne analýzovali intenzitu fluorescenčného 

signálu Cx-43 pozitívnych komunikačných spojení a na štatistické vyhodnotenie sme použili 

Student T-test. 

SDS-PAGE a Western blot analýza: Zmrazené tkanivo ľavej komory srdca bolo 

homogenizované pomocou sonifikátora (Hielscher, Nemecko) v homogenizačnom roztoku SB 

20. Celkový obsah proteínov vo vzorke sa stanovil Bradfordovou metódou [7]. Proteíny sa 

separovali na 10% polyakrylamidovom géle. Pri konštantnom prúde 200 mA a za stáleho 

chladu sa proteíny cez noc preniesli z gélu na nitrocelulózovú membránu. Pomocou Ponceau 

red S (Applichem, Darmstadt, Nemecko) sme zafarbili membrány na kontrolu úspešnosti 

prenosu proteínov na nitrocelulózovú membránu. Membrány sme odfarbili v TBS 

a inkubovali v 5% mlieku (50ml TBS a 2,5g sušeného mlieka; Promil, Hradec Králové, Česká 

republika) v TBS počas 1 hodiny. Tým sme zabránili nešpecifickej väzbe protilátky na 

membránu. Membránu sme inkubovali v primárnej králičej monoklonálnej protilátke Anti-
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Cx-43 (Sigma; 1:2000) celú noc v chlade. Premytím membrány v TBS sme odstránili zvyšky 

primárnej protilátky. Následne sme membránu počas 1,5 hodiny pri izbovej teplote inkubovali 

v sekundárnej protilátke (peroxidázou značený anti-králičí imunoglobulín; 1:2000), ktorú sme 

rozriedili v 2% roztoku mlieka v TBS. Detekciu Cx43 sme stanovili chemiluminiscenčnou 

metódou (ECL). Svetelná reakcia bola snímaná prístrojom „Kodak In-vivo Fx“ 

a vyhodnocovala sa v programe „Carestream MI SE“. Namerané hodnoty boli normalizované 

pomocou proteínu glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH) (polyklonálna králičia 

primárna protilátka; Santa Cruz Biotechnology; 1:750). Na štatistické vyhodnotenie sme 

použili Student T-test. 

 

Výsledky a diskusia 

Imunodetekciou Cx-43 v ľavej komore srdca morčaťa sme zistili prítomnosť Cx-43 

pozitívnych gap junctions u všetkých skupín. Naše výsledky poukázali na to, že 

dvadsaťštyrimesačné srdcia samcov a samic morčiat (Obrázok 1.) vykazovali prevažne 

normálnu distribúciu nexov, čo znamená, že u týchto skupín prevládal koncový typ spojenia 

v interkalárnych diskoch (dlhé šípky). U štvormesačných samčích a samičích sŕdc morčiat 

sme však pozorovali zvýšený výskyt bočných spojení v kardiomyocytoch ľavej komory (malé 

šípky). Tieto rozdiely v distribúcii Cx43 poukazujú na možné rozdiely v elektrofyziologikcýh 

vlastnostiach mladého a starého srdca, akými sú rýchlosť šírenia elektrického vzruchu. 

Pomocou kvantitatívnej analýzy komunikačných spojení sme zistili, že intenzita 

imunofluorescenčného signálu bola signifikantne vyššia u mladých štvormesačných morčiat 

v porovnaní so starými dvatsaťštyrimesačnými morčatami bez ohľadu na pohlavie. Poukazuje 

to na lepšiu Cx43 sprostredkovanú medzibunkovú komunikáciu u maldých v porovnaní so 

starými zvieratami. 
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Obr. 1 Reprezentatívny obrázok imunofluorescencie u dvadsaťštyrirmesačných samčích  morčacích 

sŕdc ľavej komory. Dlhé šípky: koncový typ Cx-43 v interkalárnom disku; malé šípky: laterálny typ Cx-43. 
Zväčšenie, objektív 40x na hornom obrázku, 40x na dolnom obrázku [8]. 

 

Pomocou Western metódy sme odhalili tri základné formy srdcového Cx-43 v ľavej 

komore u starých a mladých morčat, t.j. dve fosforylované formy (P1, P2) a jedna 

nefosforylovaná (P0) (Obrázok 2. A). Fosforylované formy sú potrebné pre funkciu Cx43 

kanála [9]. Optická denzita individuálnych pruhov bola analyzovaná softvérom PCBAS 2.08e 

a normalizovaná proteínom GAPDH. U starých samcov a samíc morčat bola zistená 

signifikantne nižšia celková expresia Cx-43 v porovnaní s mladými samcami a samicami 

(Obrázok 2. B). Podobne výsledky sa preukázali aj v expresii fosforylovanej formy Cx-43 

(Obrázok 2. C). Tieto výsledky naznačujú vyššie hladiny Cx43 v srdciach mladých 

v porovnaní so starými zvieratami čo by mohlo súvisieť s pozorovanými rozdielmi v citlivosti 

srdca voči závažným poruchám rytmu a funkčnému zlyhaniu [3]. 

 

 

Obr. 2 Reprezentatívny imunoblot Cx-43 ľavej komory starých a mladých morčat. A Reprezentatívny 
imunoblot ukazujúci 3 formy Cx-43, t.j. čiastočne fosforyloovanú (P1), fosforylovanú (P2) a nefosforylovanú 
formu (P0), pričom hodnoty boli normalizované proteínom GAPDH. B Celková expresia Cx-43 v ľavej komore 
starých a mladých  morčat. Výsledky reprezentujú  priemer ±SD. Štatistická významnosť: *** p ˂0,05 versus 
♂st.; # p ˂ 0,05 versus ♀st.. C Expresia fosforylovanej formy Cx-43 v ľavej komore starých a mladých  morčat. 
♀ml.: mladé samičie morčatá, ♀st.: staré samičie morčatá, ♂ml.: mladé samčie morčatá, ♂st.: staré samčie 
morčatá. Výsledky reprezentujú  priemer ±SD. Štatistická významnosť: *** p ˂0,05 versus ♂st.; # p ˂ 0,05 
versus ♀st.. 
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V expresii PKCε v ľavej komore srdca sme pozorovali signifikantne rozdiely medzi starými 

a mladými samcami morčiat. Výrazne signifikantne rozdiely boli zistené medzi starými 

a mladými samicami morčiat. Optická denzita individuálnych pruhov bola analyzovaná 

softvérom PCBAS 2.08e a normalizovaná proteínom GAPDH. Výsledkom cytozóvej 

a partikulárnej frakcie v ľavej komore srdca morčaťa boli signifikantne rozdiely medzi 

starými a mladými samcami morčat. Výrazne signifikantne rozdiely boli zistené medzi 

starými a mladými samicami morčiat (Obrázok 3 B). Optická denzita individuálnych pruhov 

bola analyzovaná softvérom PCBAS 2.08e. Cytozólová frakcia bola normalizovaná proteínom 

GAPDH a partikulárna caveolínom (Obrázok 3 A).  

 

 

Obr. 3 A Reprezentatívny imunoblot cytozólovej a partikulárnej frakcie PKCε u starých a mladých  
morčiat. B Kvantitatívne vyhodnotenie partikulárnej a cytozólovej a partikulárnej frakcie PKCε normalizované 
GAPDH a caveolínom. Skratky:  PKCε- proteinkináza epsilon, GAPDH- glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza, 
♂st.- starý samec, ♀st.- stará samica, ♂ml.- mladý samec, ♀ml.- mladá samica. Výsledky reprezentujú  priemer 
±SD. Štatistická významnosť: * p ˂0,05 versus ♂st.; # p ˂0,05 versus ♀st.. 
 

Záver 

Zistili sme  významne zvýšenú expresiu Cx43 a PKCe v ľavej komore srdca mladých 

morčiat v porovnaní so starými, ale nepozorovali sme rozdiely medzi pohlaviami. Okrem toho 

sme zistili výrazne odlišnú distribúciu Cx43 v srdciach mladých, v porovnaní so starými 

morčatami nezávisle od pohlavia. Tieto výsledky by mohli vysvetliť veku odpovedajúce 

rozdiely vo výskyte závažných porúch rytmu  
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Abstrakt 

Influenza A virus is a pathogen that continuously circulates and changes in several animal hosts and 
humans. This virus causes seasonal epidemics, sporadic pandemics and is a significant global health problem. 
Influenza A virus belongs to the ortomyxovirus family. Genome consists of eight negative-sense, single-stranded 
RNA segments which encode 16 proteins. One of them is NS1 protein which is non-structural protein with 
several functions. It plays a significant role in resisting the cellular immune response during viral infection by 
inhibiting production of interferons (IFN) and antiviral effect of proteins that are induced by IFN. In our work 
we focus on preparation of influenza A viruses with several different mutations in the NS gene that cause 
production of truncated NS1 proteins. We observe influence of specific mutations on replication of influenza 
virus. We found that ability of replication depend on position of mutation in NS gene. 
 

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; NS1 proteín             

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Vírus chrípky typu A predstavuje významný patogén, ktorý infikuje široké spektrum 

hostiteľov vrátane človeka. Ľahko sa šíri v ľudskej populácii pričom spôsobuje každoročné 

sezónne epidémie spojené s vysokou morbiditou a mortalitou. Vírus vyvoláva infekcie 

respiračného traktu, ku ktorým sa vo väčšine prípadov pridružujú sekundárne bakteriálne 

infekcie.  

 Vírus chrípky typu A patrí do čeľade Orthomyxoviridae. Virióny tvoria pleomorfné 

častice, ktoré môžu mať sférickú alebo filamentóznu morfológiu. Virión je obalený lipidovou 

membránou, ktorá pochádza z hostiteľskej bunky. V membráne sú včlenené glykoproteíny 

(hemaglutinín, neuraminidáza) a M2 proteín. Vrstvu medzi vonkajším kapsidom a jadrom 

viriónu tvorí matrixový proteín M1. Genóm vírusu pozostáva z ôsmich segmentov 

jednovláknovej RNA negatívnej polarity. Jednotlivé RNA segmenty kódujú jeden a viac 

funkčných proteínov. Sú obalené kapsidom zloženým z niekoľkých kópií nukleoproteínu 

a z heterotrimerickej vírusovej RNA polymerázy. Napriek tomu, že genóm pozostáva iba 

z ôsmich segmentov, kóduje až 16 proteínov [1 – 3].  

 Jedným z týchto proteínov je NS1 proteín, ktorý tvorí 230 – 237 aminokyselín 

v závislosti od vírusového kmeňa. NS1 je neštruktúrny proteín, ktorý plní viaceré regulačné 
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funkcie počas infekcie vírusom chrípky. N-terminálna doména pozostáva zo 73 aminokyselín 

a predstavuje väzobné miesto pre dsRNA. Jej funkciou je inhibícia produkcie interferónov 

(IFN), okrem toho znižuje antivírusový účinok proteínov, ktoré sú indukované IFN. Inhibuje 

účinok dsRNA-závislej proteín kinázy R (PKR) a 2´5´-oligoadenylát syntetázy 

(OAS/RNázaL). Centrálna časť proteínu interaguje s eukaryotickým translačným iniciačným 

faktorom 4GI, čím zabezpečuje preferenčne  transláciu vírusových mRNA. C-terminálna 

doména inhibuje polyadenyláciu hostiteľských pre-mRNA a taktiež bráni splicingu 

bunkových pre-mRNA. NS1 proteín taktiež aktivuje fostoinozitol 3-kinázu (PI3K), čím 

dochádza k blokovaniu apoptózy [4 – 8]. 

 Cieľom tejto práce bolo pripraviť plazmidové expresné konštrukty s mutáciami v NS 

géne a následne pomocou reverznej genetiky pripraviť vírusy chrípky typu A so skrátenými 

formami NS1 proteínu. Ďalším cieľom bolo testovanie replikačnej schopnosti pripravených 

vírusov na bunkovej línii MDCK. 

  

Materiál a metódy 

Bunkové línie 

MDCK – epitelová bunková línia izolovaná z obličiek psa 

Vero – fibroblastoidná bunková línia izolovaná z obličiek opice Cercopithecus aethiops 

Bunkové línie sme kultivovali v médiu DMEM (PAA Laboratories), do ktorého sme pridali 

10% FBS, 40 µg/ml penicilínu/streptomycínu a 2 mmol/dm3 L-glutamínu. Kultivácia 

prebiehala v termostate pri 37 °C a 7 % obsahu CO2. 

Príprava plazmidových konštruktov s mutáciami v NS géne 

Pomocou PCR mutagenézy sme zaviedli špecifické mutácie do sekvencie NS génu 

plazmidového konštruktu pPOL NS. Primery na mutagenézu boli navrhnuté tak, aby v strede 

sekvencie forward primerov bol vytvorený stop kodón, čím sme zabezpečili expresiu 

skrátených foriem NS1 proteínu. Na mutagenézu sme použili Phusion® Site-Directed 

Mutagenesis Kit (Thermo Scientific). 

Transformácia kompetentných buniek plazmidovou DNA 

 Prípravené expresné plazmidové konštrukty pPOL NS s mutáciami a taktiež ďalšie 

plazmidové konštrukty potrebné pre formovanie infekčného vírusu (pPOL PB1, pPOL PB2, 

pPOL PA, pPOL HA, pPOL NA, pPOL NP, pPOL M) sme transformovali do kompetentných 

buniek E. coli DH5 α. Bakteriálne suspenzie sme vysiali na Petriho misky s tuhým LB 

médiom s prídavkom selekčného antibiotika ampicilínu. Misky sme inkubovali cez noc pri 
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teplote 37 °C. Z misiek sme odpichli niekoľko kolónii, ktoré sme následne preočkovali do 

tekutého LB média s ampicilínom. Z vyrastených kolónií sme izolovali plazmidovú DNA 

pomocou kitu PureYeldTM Plasmid Miniprep System (Promega).    

 Správnosť pripravených konštruktov s požadovanou mutáciou sme overili 

sekvenovaním. 

Príprava vírusov chrípky typu A s mutáciami v NS géne pomocou reverznej genetiky 

 Pripravené expresné plazmidové konštrukty nesúce sekvencie jednotlivých 

genómových segmentov vírusu chrípky typu A sme použili na transfekciu Vero buniek. 72 

hodín po transfekcii sme bunky s vytvorenými infekčnými časticami vírusu chrípky 

zoškrabali a získanú suspenziu sme použili na množenie vírusu na bunkách. 

Množenie vírusu na Vero bunkách 

Bunkovú líniu Vero vyrastenú v kultivačných fľašiach sme premyli fyziologickým 

roztokom s pH 7,2 a infikovali pripravenými NS1 mutantami. Bunky sme následne inkubovali 

v termostate pri teplote 37°C a 7 % CO2 po dobu, kým sme na bunkách nepozorovali výrazný 

cytopatický efekt. Následne sme bunky zoškrabali a získané suspenzie buniek s pomnoženými 

vírusmi sme použili na infekciu bunkovej línie MDCK.  

Infikovanie MDCK buniek NS1 mutantami 

 MDCK bunky vyrastené v 12 jamkovej platničke sme premyli fyziologickým 

roztokom s pH 7,2 a následne infikovali vírusmi namnoženými na Vero bunkách. Bunky s 

vírusmi sme inkubovali v termostate pri teplote 37 °C so 7 % obsahom CO2. Po hodine sme 

bunky opäť premyli fyziologickým roztokom s pH 7,2 pridali bezsérové médium DMEM 

a umiestnili do termostatu pri 37 °C so 7 % obsahom CO2. Po 24, 48, 72 a 96 hodinách sme 

bunky zoškrabali a následne použili na infikovanie MDCK buniek, ktoré sme kultivovali v 96 

jamkových platničkách. 

ELISA test 

Infikované bunky sme zafixovali pridaním 0,05% glutaraldehydu. Po 20 minútach sme 

glutaraldehyd odstránili a pridali 0,1% Triton X-100. Po 5 minútach sme pridali 1% roztok 

odtučneného mlieka, ktoré sme nechali pôsobiť hodinu. Následne sme k bunkám pridali 

primárnu protilátku (monoklonálna myšacia protilátka špecifická voči nukleoproteínu). Po 

hodine sme nenaviazanú protilátku vymyli fyziologickým roztokom s pH 7,2 a pridali 

sekundárnu protilátku (proteín A-HRP), ktorú sme taktiež nechali pôsobiť hodinu. Po pridaní 

substrátového roztoku (O-fenyléndiamín – OPD, McIlwainov roztok, H2O2) sme platničky 

umiestnili do tmy. Po 2-5 minútach sme pozorovali farebnú reakciu, ktorú sme zastavili 
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pridaním 2M H2SO4. Následne sme odmerali absorbanciu farebného produktu pri OD 490 nm 

pomocou, ktorej sme určili infekčný titer vírusov.  

 

Výsledky a diskusia 

 Pomocou PCR mutagenézy sme zaviedli želané mutácie do NS génu vírusu chrípky. 

Vytvorili sme plazmidové konštrukty pPOL delNS1, pPOL NS1-99 a pPOL NS1-124. Do 

konštruktov sme zaviedli mutácie, ktoré viedli k vytvoreniu stop kodónov na rôznych 

pozíciách, čím sme zabezpečili expresiu skrátených foriem NS1 proteínu. Konštrukt pPOL 

NS1-99 obsahoval mutáciu, ktorá viedla k vytvoreniu stop kodónu za 99. aminokyselinou, 

okrem toho sme pred stop kodón zaviedli tri aminokyseliny – histidín, kyselinu asparágovú 

a serín. V konštrukte pPOL NS1-124 bol vytvorený stop kodón za 124. aminokyselinou. 

V prípade pPOL delNS1 došlo k zavedeniu stop kodónu a delécii troch adenínových 

nukleotidov. Následne sme transfekovali Vero bunky pPOL NS s mutáciami a plazmidovými 

konštruktami nesúcimi jednotlivé gény vírusu chrípky typu A. Takýmto spôsobom sme 

pripravili vírusy chrípky exprimujúce skrátené formy NS1 proteínu.  

Pripravené NS1 mutanty sme pomnožili na Vero bunkách a stanovili sme infekčný 

titer namnožených vírusov. Rastové krivky sme robili na MDCK bunkách, ktoré sme 

nainfikovali kontrolným vírusom a pripravenými mutantmi tak, že tieto vírusy mali rovnaký 

infekčný titer. Po 24, 48, 72 a 96 hodinách od infekcie sme bunky zoškrabali a nimi infikovali 

bunky na 96 jamkových platničkách. ELISA testom sme určili schopnosť jednotlivých NS1 

mutantov infikovať MDCK bunky. Hodnota OD pri 490 nm koreluje s počtom infekčných 

častíc vírusu. Infekčný titer mutantných vírusov sme porovnali s kontrolou, ktorá obsahuje 

divý vírus bez mutácie (Obr.1). Najvyšší titer vírusu bol prítomný v bunkách infikovaných 

NS1-99 (Obr.2). Vírusy delNS1 mali zníženú schopnosť replikácie v porovnaní s NS1-99 

(Obr.3). Najmenej infekčné boli vírusy NS1-124 (Obr. 4). U všetkých troch mutantných 

vírusov sme pozorovali zníženie replikačnej schopnosti vírusu so stúpajúcim počtom hodín od 

infekcie, pričom divý vírus mal najvyššiu replikačnú schopnosť 48 hodín po infekcii. 
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Obr.1 MDCK bunky infikované divým typom vírusu 
 

 

 
 

Obr. 2 MDCK bunky infikované mutantom NS1-99 
 

 

 
 

Obr. 3 MDCK bunky infikované mutantom delNS1 
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Obr.4 MDCK bunky infikované mutantom NS1-124 

 

Záver 

Pripravili sme tri vírusy chrípky typu A s rôznymi skrátenými formami NS1 proteínu. 

Výsledky našich experimentov ukázali, že mutácie zavedené do sekvencie NS génu majú 

vplyv na množenie vírusov, pričom schopnosť replikácie závisí od polohy danej mutácie. 
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Abstrakt 

Influenza A virus (IAV) infection starts with receptor binding of virus to target cells followed with 
fusion of viral and endosomal membranes. Hemagglutinin (HA) is a glycopolypeptide which is responsible for 
these first steps, crucial for virus replication. The structural change of HA triggered by reduced pH in endosome 
results in the release of intermolecular interactions in the HA trimer and exposition of N-terminus of the light 
chain of HA (HA2), out of the trimer. This is a prerequisite for activation of the fusion potential of virus, which 
can consequently influence its pathogenicity. We prepared viruses with changed amino acids in the HA2 of HA 
localized in the contact area of heavy (HA1) and light chains of HA. The consequences of introduced mutations 
on in vitro and in vivo replication ability of obtained IAV viruses were examined.  
 

Kľúčové slová: hemaglutinín; vírus chrípky; mutácie; patogenita. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy chrípky spôsobujú akútne respiračné ochorenie, ktoré v prípade 

nekomplikovanej chrípky vyústi do klinických príznakov ako vysoká horúčka, bolesti svalov, 

hlavy, kĺbov a očí, suchý kašeľ a celková únava človeka. Chrípková infekcia však môže 

vďaka vírusovej pneumónii končiť i smrťou. 

HA je hlavný antigén vírusu chrípky, ktorý je syntetizovaný ako trimér pozostávajúci 

z troch identických monomérov. Monomér je tvorený z dvoch glykopolypeptidových 

reťazcov, z ťažkého a ľahkého, ktoré sú spojené disulfidovou väzbou. Úlohou HA2 v procese 

replikácie je fúzia vírusovej a endozomálnej membrány. Po znížení pH v endozóme sa 

globulárna doména ťažkého reťazca detrimerizuje a jednotlivé monoméry sa od seba vzdialia 

tak, že uvoľnia HA2 reťazec, ktorého súčasťou je fúzny peptid.  Medzi HA1 a HA2 pritom 

ostáva zachovaná medzireťazcová disulfidová väzba. Uvoľnený fúzny peptid sa vnorí do 

membrány endozómu, výsledkom čoho je vytvorenie fúzneho póru slúžiaceho na uvoľnenie 

genetickej informácie vírusu do cytoplazmy bunky. 

Oblasť medzi 56 a 77 aminokyselinou v HA2 je pri neutrálnom pH tvorená slučkou, 

po pôsobení kyslého pH dochádza k prechodu na závitnicu. V tejto oblasti dochádza 

k interakcii medzi HA1 (101 – 111 aminokyselina /aa/) a HA2. Tieto interakcie stabilizujú 
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metastabilnú štruktúru a bránia disociácii HA1 a HA2 [1], ktorá je nevyhnutná pre spustenie 

fuzogénnej aktivity HA. To bolo dôvodom, prečo sme sa rozhodli zavádzať mutácie práve 

v tejto oblasti na HA2. Naším cieľom bolo mutantné vírusy zostrojiť a pozorovať zmeny 

v replikácii in vitro ako aj in vivo, ktoré by mohli mať vplyv na patogenitu vírusu. 

 

Materiál a metódy 

Na 3D zobrazenie HA pre návrh mutácii sme použili voľne dostupný program 

PyMOL. V HA exprimovanom expresným plazmidom sme zaviedli aa výmeny, od ktorých 

očakávame zmenu v interakcii subjednotiek HA triméru.  

Vírusy boli skonštruované transfekciou ôsmimi plazmidmi pHW2000, ktoré obsahujú  

cDNA vírusu H1N1 A/WSN/33 a pomnožené na MDBK bunkách [2]. Pre potvrdenie mutácii 

vo víruse sme izolovanú RNA prepísali reverznou transkriptázou do cDNA, ktorú sme 

amplifikovali pomocou PCR a mutácie potvrdili sekvenovaním. Porovnali sme replikačnú 

aktivitu vírusov in vitro na MDBK bunkách počas 72 hodín od infekcie a stanovili letálnu 

dávku (LD50) pre ♀ Balb/c myši podľa Reeda a Muencha [3], pričom sme priebežne 

zaznamenávali symptomatológiu ochorenia. 

 

Výsledky a diskusia 

 Mutácie v plazmidoch exprimujúcich HA boli navrhnuté v oblasti HA, ktorá je 

dôležitá pre spustenie konformačných zmien v HA trimére. Konformačné zmeny sú 

nevyhnutné pre aktiváciu fuzogénneho potenciálu HA, ktorý je esenciálnym krokom 

replikácie vírusov chrípky. Aa zámeny sme zaviedli v ľahkom reťazci HA (HA2 gp) v pozícii 

64 a 66, kde dochádza k interakcii HA2 s HA1. Threonín v pozícii 64 sme substituovali za 

histidín (T642H), valín o dve aa ďalej sme tiež nahradili histidínom (V662H). Mutácie sme 

zaviedli do plazmidu jednotlivo, ale aj ako dvojitú mutáciu (T64,V66→H). Mutantné vírusy 

s popísanými zmenami v HA boli skonštruované metódou reverznej genetiky [2]. Zavedené 

výmeny boli potvrdené sekvenačnou analýzou na úrovni plazmidov ako aj priamo vo 

vírusoch.  

Predpokladali sme, že väzby medzi ľahkým a ťažkým reťazcom budú po zavedení 

histidínu potrebovať nižšie pH na spustenie konformačných zmien. 
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a)                                                         b) 

 

Obr. 1 Znázornenie oblasti v HA pre aa substitúcie  – a) 3D štruktúra monoméru HA; modrá HA1, červená HA2; 
b) kontakt HA1 s HA2 v oblasti zavedených mutácii, žltá farba – pozície aa ovplyvnené našou mutáciou 

 

Zistili sme, že pri porovnaní replikačnej aktivity vírusov s rovnakou multiplicitou na 

rovnakej bunkovej línii v rozpätí 72 hodín dochádza podľa nášho očakávania k spomaleniu 

replikácie mutantných vírusov oproti divému typu. Pričom najväčší rozdiel v replikačnej 

aktivite in vitro sme zaznamenali u dvojitého mutanta, ktorý má zníženú replikačnú aktivitu 

takmer o dva logaritmy oproti wt. 

 

 
Obr. 2 Rastová krivka mutantných vírusov a vírusu divého typu 

 

Ďalej sme zistili, že pri podaní rovnakého množstva vírusových častíc predstavovala 
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dávka 1LD50 dvojnásobne vyššie množstvo vírusových častíc u mutantov oproti wt. Navyše 

sme u myší infikovaných týmito mutantnými vírusmi pozorovali oneskorený nástup 

klinických prejavov, čo koreluje s ich spomalenou replikačnou aktivitou. 

 

Záver 

Pripravili sme tri mutantné vírusy, z ktorých mutant s dvojitou výmenou v HA2 gp 

(T64H, V66H) má zníženú replikačnú aktivitu in vitro a taktiež in vivo v dôsledku zavedenia 

histidínov. Predpokladáme, že mutantné vírusy potrebujú nižšie pH alebo dlhší čas pre 

spustenie konformačných zmien, čo môže viesť k zníženej replikačnej aktivite in vitro ako aj 

in vivo. Zistili sme, že oblasť, kde dochádza k interakciám medzi HA1 a HA2 môže byť 

rozhodujúca pre replikačnú aktivitu vírusov. To by mohlo v budúcnosti slúžiť ako marker 

patogenity novo sa objavujúcich nielen ľudských, ale i vtáčích vírusov chrípky typu A.  
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Abstrakt 

This study investigates the induction of the enzyme activity in the carnivorous plant Drosera capensis. 
The enzymes, which digest insect prey, are induced by more than one stimulus. Pure mechanical stimulation and 
stimulation with model prey was used to provide the chemical and mechanical stimuli together. Our experiments 
showed that pure mechanical stimulation is sufficient to trigger low secretion of acid phosphatases and 
phosphodiesterases but was not sufficient enough to induce secretion of proteolytic enzymes. Prey induced the 
proteolytic activity in the digestive fluid and acid phospatase and phosphodiesterase activities were higher than 
after mechanical stimulation. Because the live prey induced high accumulation of endogenous jasmonates, we 
investigated their effect on the enzyme activity. Exogenous application of jasmonic acid on trap surface triggered 
production and secretion of enzymes comparable with prey induced activity. Thus, jasmonates can bypass signals 
delivered by entrapped prey and are responsible for regulation of enzyme activity in carnivorous genus Drosera. 

  
Kľúčové slová: mäsožravé rastliny; Drosera; hmyz; kyselina jasmónová JA; tráviace enzýmy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Trávenie koristi mäsožravých rastlín prebieha na špecializovanej časti listu, ktorú 

nazývame pasca. Aby pasca predstavovala pre rastlinu prínos musí byť jej tvorba 

a udržiavanie vo funkčnom stave čo najekonomickejšie, čiže zisk z prijatých živín z koristi 

musí vyvážiť náklady na jej tvorbu a funkciu [1]. Preto aj sekrécia tráviacich enzýmov nie je 

konštitutívna, ale podlieha kontrole a enzýmy sa tvoria a vylučujú na povrch pasce len 

v prípade adekvátneho podnetu. Rastlina je schopná rozoznávať mechanické ako aj chemické 

podnety, pričom korisť často poskytuje oba druhy stimulácia súčasne [2].   

Mäsožravosť rastlín je komplexná vlastnosť, ktorá sa vyvinula niekoľkokrát nezávisle 

počas evolúcie ako odpoveď na prostredie s nedostatkom živín. Tento fakt je zaujímavý z 

fyziologického a molekulárneho hľadiska, pretože tráviace enzýmy, ktoré sú bežne prítomné 

v semenách rastlín alebo zásobných orgánoch [3] resp. slúžia ako obrana pred napadnutím 

patogénmi [4], sú mäsožravými rastlinami vylučované na povrch listov a používané na 

rozklad živočíšnych tkanív, z ktorých získavajú dodatočné živiny. Za signál, ktorý spúšťa 

sekréciu tráviacich enzýmov sa považuje niektorá molekula prijímaná rastlinou po rozklade 

koristi [5]. Reakcia rastliny na chytenie koristi je komplexný proces, a preto sa predpokladala 
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aj účasť niektorej univerzálnej molekuly zapojenej do kontroly reakcií rastlín na vonkajšie ale 

aj vnútorné podnety. Touto molekulou sa nakoniec ukázala byť kyselina jasmónová (JA) a jej 

funkčné deriváty, ktorá je zodpovedná napríklad za ohyb lepivej pasce pri druhu Drosera 

capensis [6]. Kyselina jasmónová funguje ako hormón vo všetkých rastlinách pri poškodení 

rastlinného tela mechanicky alebo pri napadnutí patogénom. Kyselina jasmónová hrá úlohu aj 

pri normálnom vývine rastlín a nadväzovaní kontaktov so symbiotickými organizmami [7].   

V našom experimente sme sa rozhodli zdokumentovať reguláciu sekrécie tráviacich 

enzýmov pri druhu Drosera capensis vplyvom mechanickej stimulácie a stimulácie korisťou. 

Keďže pri chytení koristi dochádza k nárastu endogénnej hladiny JA, rozhodli sme sa 

otestovať jej vplyv na indukciu enzymatickej aktivity.  

 

Materiál a metódy 

Ako modelovú mäsožravú rastlinu sme použili druh rosička kapská (Drosera 

capensis). Ako modelovú korisť sme použili vínne mušky Drosophila melanogaster. 

Kontrolné rastliny sme pestovali v stálych podmienkach rastovej komory v rašeline 

s prímesou perlitu (2:1). Modelová korisť bola pre lepšiu manipuláciu uspatá dietyléterom 

a po prebudení na lepivej pasci rastliny ostávala živá.  

Merali sme aktivitu kyslých fosfatáz, fosfodiesteráz a celkovú proteolytickú aktivitu. 

Enzymatická aktivita sme indukovali tak, že na každý list boli položené 3 – 4 muchy D. 

melanogaster. V prípade mechanickej stimulácie sme použili polystyrénové guličky. Kyselinu 

jasmónovú sme aplikovali exogénne na povrch lepivej pasce v objeme 35 µL v koncentrácii 1 

mM v 0,001% Tweene. Ako kontrolu sme použili 0,001% Tween. Po 24 hodinách sme 

kontrolné, mechanostimulované a kŕmené listy z každej rastliny odrezali skalpelom a vrchnú 

časť s tentakulami ponorili na tri minúty do 4 ml 50 mM acetátového tlmivého roztoku (pH = 

5,0) a pH sme odmerali aj po odobratí tráviacej tekutiny. Takto nazbieraný sekrét tráviacich 

žliaz sme použili na analýzu dvoch enzýmov pomocou chromogénnych substrátov. Bis(4-

nitrofenyl) fosfát a 4-nitrofenyl fosfát (Sigma-Aldrich) boli použité na stanovenie aktivity 

fosfodiesteráz (PD) a kyslých fosfatáz (AP). Aktivitu každého enzýmu sme stanovili zvlášť. 

Celkovú proteolytickú aktivitu sekrétu tráviacich žliaz sme stanovili iným spôsobom. 150 µL 

vzorky sme zmiešali so 150 µL 2% (w/v) albumínu hovädzieho séra (BSA) v 200 mM glycín-

HCl tlmivom roztoku (pH = 3,0). Vzorky sme inkubovali jednu hodinu pri teplote 37°C. 

Reakciu sme zastavili pridaním 450 µL 5 % (w/v) kyseliny trichlóroctovej. Vzorky sme 

schladili v ľade 10 minút a centrifugovali pri 20 000 g, teplote 4°C, po dobu 10 minút. 
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Absorbanciu supernatantu sme odmerali pri 280 nm na spektrofotometri Jenway 6705 UV/Vis 

(Bibby Scientific Ltd, Essex, VB). Jednotka proteolytickej aktivity je definovaná ako vzrast 

absorbancie o 0,001 za 1 minútu pri vlnovej dĺžke 280 nm [2].  

Enzýmová aktivita bola prepočítaná na obsah proteínov, ktoré sme stanovili pomocou 

BCA kitu (Sigma-Aldrich). 

Zmrazený rastlinný materiál (15-20 mg) sa homogenizoval  a extrahoval v 1 mL 

chladeného 10% MeOH/H2O (v/v) extrakčného roztoku za prítomnosti stabilných izotopovo 

značených interných štandardov ([2H6]-(±)-JA, [2H2]-(-)-JA-Ile, [2H5]-IAA, [ 2H4]-SA, [2H6]-

(+)-cis,trans-ABA) (Olchemin). Vzorky sa inkubovali 20 min pri 4ºC na laboratórnom rotore 

a centrifugovali 3 min pri 20 000 rpm a 4ºC). Supernatant bol ďalej purifikovaný za použitia 

solid-phase extraction (SPE). Finálne analýzy vybraných fytohormónov sa urobili na Acquity 

UPLC® System (Waters, Milford, MA, USA) vybaveným hmotnostným spektrometrom 

Xevo™ TQ MS (Waters MS Technologies, Manchester, UK).  

 

Výsledky a diskusia 

Experimenty s indukciou enzymatickej aktivity druhu rosička kapská ukázali, že 

aktivita a sekrécia enzýmov do tráviacej tekutiny je regulovaná viacerými faktormi. 

Mechanická stimulácia spustila sekréciu kyslých fosfatáz a fosfodiesteráz na úrovni niekoľko 

krát nižšej ako v prípade stimulácie korisťou, ktorá poskytuje mechanickú ako aj chemickú 

stimuláciu. Navyše len korisť indukovala aktivitu proteolytických enzýmov, ktoré poskytujú 

po jej rozklade rastline zdroj dusíka (obr. 1). Kyslé fosfatázy, fosfodiesterázy a proteinázy 

spolu poskytujú rastline dusík a fosfor uvoľnené zo živočíšnych tkanív. Tieto dva prvky po 

prijatí rastlinou zvyšujú účinnosť fotosyntézy, a sú preto najdôležitejšími prvkami, ktoré 

rastlina z koristi získava [8]. 
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Obr. 1. Enzymatická aktivita:  ns – nesignifikantné rozdiely, ** rozdiely na hladine preukaznosti P < 
0.01 (ANOVA, LSD-test) 
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Kyselina jasmónová je rastlinný hormón, ktorý sa uplatňuje pri poranení a interakcii 

s hmyzom [7]. Na základe faktu, že endogénna hladina JA stúpa pri interakcii s korisťou [6] 

sme predpokladali, že je tiež zapojená do ovplyvňovania sekrécie a aktivity tráviacich 

enzýmov. Naše výsledky skutočne potvrdili, že signálom pre sekréciu tráviacich enzýmov je 

práve JA. Exogénna aplikácia JA stimulovala sekréciu tráviacich enzýmov s intenzitou 

porovnateľnou so stimuláciou živou korisťou (Obr. 2). 

 

 

 
 

Obr. 2. Vplyv kyseliny jasmónovej na indukciu enzymatických aktivít – JA: kyselina jasmónová; ** 
rozdiely na hladine preukaznosti P < 0.01 (Párový t-test) 
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Záver 

Naše pokusy dokázali, že aktivita tráviacich enzýmov mäsožravých rastlín je 

indukovaná viacerými podnetmi. Keďže najdôležitejšími prvkami prijímanými z koristi sú 

dusík a fosfor [8], na dosiahnutie maximálnej efektivity rozkladu koristi je potrebné zapojiť 

enzýmy štiepiace fosfátové a peptidové väzby. Mechanická stimulácia čiastočne spustí 

sekréciu kyslých fosfatáz a fosfodiesteráz, ale nie je dostatočná na indukciu proteolytických 

enzýmov. Enzýmy, ktoré prinášajú rastline po rozklade substrátu dusík, sú sekrétované len pri 

kombinácií mechanickej a chemickej stimulácie, ktorú poskytuje korisť. Produkcia a sekrécia 

tráviacich enzýmov je pod kontrolou signálnych dráh JA a jej receptoru, pretože exogénna 

aplikácia jasmonátov stimuluje sekréciu všetkých tráviacich enzýmov bez nutnosti dodatočnej 

stimulácie korisťou. 

 

Poďakovanie 

Naše poďakovanie patrí Maji Al Beyrouti (Katedra genetiky, Prif UK) za poskytnutie 

mušiek D. melanogaster na experimenty. Táto práca bola podporená grantom VEGA 

1/0520/12 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Givnish T. J., Burkhardt E. L., Happel R.E., et al. (1984). Am Nat. 124, p.479 

[2] Matušíková I., Salaj J., Moravčíková J., et al. (2005). Planta. 222(6), p.1020 

[3] Athauda S.B., Matsumoto K., Rajapakshe S., et al. (2004). Biochem J. 381(1), p.295 

[4] Hatano N., Hamada T. (2012). J Proteomic. 75(15), p.4844 

[5] Schulze W., Frommer W.B., Ward J.M. (1999). Plant J. 17, p.637 

[6] Nakamura Y., Reichelt M., Mayer V.E., et al. (2013). Proc Biol Sci. 280(1759), doi: 

10.1098/rspb.2013.0228 

[7] Wasternack C., Hause B. (2013). Ann Bot. 111(6), p.1021 

[8] Pavlovič A., Krausko M., Libiaková M., et al. (2014). Ann Bot. 11, p. 69  

 

BIOLÓGIA

376



Indikácia vplyvu využívania krajiny na vodné ekosystémy prostredníctvom 
spoločenstiev pošvatiek (Plecoptera) 

 
Lucia Krištofovičová, Iľja Krno 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská 

dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; kristofovicova@fns.uniba.sk 
 
 

Abstrakt 

 It is apparent that aquatic ecosystems are adversely affected by human alteration of surrounding land. 
Therefore this project is based on stonefly communities response to anthropogenic land use modification. 
According to statistical analysis it was confirmed that stonefly communities are sensitive bioindicators and are 
able to reflect changes in landscape. The most significant factors influencing species composition of stonefly 
communities  were NO3 correlated to human land use, as well as natural factors SiO2 and HCO3

-. 
 

Kľúčové slová: land use; vplyv človeka; vodné bezstavovce; degradácia vodných ekosytémov. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Práca sa zaoberá antropogénnymi zmenami v krajine a ich následným vplyvom na 

vodné ekosystémy. Je známe, že tečúce vody sú komplexné ekosystémy a ich štruktúra 

a funkcia je neoddeliteľne spätá s krajinou, ktorou pretekajú [1]. V dôsledku týchto interakcií, 

sú vodné ekosystémy a v nich žijúce organizmy úzko viazané na stav, v akom sa krajina 

nachádza. Aktivity človeka v krajine ako napr. urbanizácia, odlesnenie a poľnohospodárstvo 

narúšajú prirodzené procesy vo vodných ekosystémoch a spôsobujú celkovú degradáciu 

biotopu [2]. Pretože spoločenstvá vodného hmyzu a obzvlášť pošvatky (Plecoptera) majú 

špecifické ekologické nároky, na základe zmien v druhovom zložení ich spoločenstiev vieme 

identifikovať do akej miery sú vodné ekosystémy ovplyvnené sledovanými faktormi. [3]. 

Preto sme sa zamerali na vplyv fyzikálno-chemických faktorov súvisiacich so zmenami 

v krajine na spoločenstvá pošvatiek. Ako modelové objekty nášho výskumu boli vybrané 

podhorské toky pretekajúce krajinou, ktorá je do rôznej miery odlesnená a využívaná 

človekom. Dané lokality predstavovali gradient od takmer nenarušených až po výrazne 

ovplyvnených človekom.  

Cieľom práce bolo zistiť súčasný stav vplyvu využívania krajiny na ekosystémy 

tečúcich vôd podhorských tokov na Slovensku prostredníctvom reakcie spoločenstiev 

pošvatiek na faktory súvisiace so zmenami vo využívaní krajiny.  
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Materiál a metódy 

Terénny výskum bol vykonaný v rokoch 2011 – 2012 na 15 lokalitách na južnom 

Slovensku v povodí riek Hron, Ipeľ a Slaná. Odber biologických vzoriek sa uskutočnil 2x 

ročne kvalitatívnym spôsobom podľa metodiky AQEM [4] a 2x ročne kvantitatívnym 

spôsobom za použitia Hessovho odberáku s plochou 25 cm2. Vzorky boli odoberané zo 

všetkých substrátov s proporcionálnym zastúpením vyšším ako 5 %. Získaný materiál bol po 

odbere uchovaný vo 4 % formaldehyde a v laboratóriu určený do úrovne druhu. Okrem 

biologických charakteristík boli sledované vybrané fyzikálno-chemické parametre vodných 

tokov, ktoré boli merané 3x ročne, vrátane GIS analýzy na zistenie typu využívania krajiny 

(Tab. 1). Kategórie povrchu krajiny boli združené do dvoch relevantných kategórií: 1. 

Percentuálny podiel všetkých typov lesov v povodí skúmaného toku (podiel ihličnatých, 

listnatých a zmiešaných lesov a krovín) a 2. percentuálny podiel typov využívania krajiny 

súvisiacich s aktivitou človeka (podiel lúk a pasienkov, sadov a viníc, zastavaných 

a priemyselných oblastí a poľnohospodárskych oblastí). Pre účely štatistických analýz boli 

abiotické dáta logaritmicky transformované. 

Na analýzu dát boli použité nasledovné štatistické metódy: 

1. Spearmanov korelačný koeficient bol použitý na určenie miery korelácie medzi dvoma 

skupinami premenných: typmi využívania krajiny a fyzikálno-chemickými 

parametrami. Koeficient bol vypočítaný v programe STATISTICA 8.0 [5]. 

2. Na základe biologických dát (druhového zloženia spoločenstiev pošvatiek) sme 

stanovili Bray-Curtisovu nepodobnosť [6], kde na úrovni prítomnosti-neprítomnosti 

druhov boli lokality rozdelené do klastrov, ktoré majú podobné druhové zloženie. Na 

grafický výstup bol použitý program PRIMER-E [7]. 

3. Vzťah medzi abiotickými dátami na jednotlivých lokalitách sme vyhodnotili pomocou 

analýzy hlavných komponentov (PCA).  

4. Na analýzu vzťahu druhov pošvatiek a abiotických faktorov sme použili kanonickú 

korešpondenčnú analýzu (CCA), kde sme hľadali premenné prostredia, ktoré najlepšie 

vysvetľujú zmeny v druhovej skladbe spoločenstva. Na selekciu štatisticky 

významných faktorov bol použitý Monte Carlo test s 499 permutáciami a metóda 

forward selection. PCA a CCA analýzy boli vypočítané v programe CANOCO [8]. 
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Tab. 1 Priemerné hodnoty vybraných fyzikálno-chemických faktorov na skúmaných lokalitách 
 

Pozn.: hodnoty chemických parametrov sú uvedené v mg/l 
Vysvetlivky: For % - percentuálny podiel lesov v povodí; Deg % - percentuálny podiel typov využívania krajiny 
súvisiacich s aktivitou človeka; Tv – aktuálna teplota; CHSK – chemická spotreba kyslíka 
 

Výsledky a diskusia 

 Skúmané lokality boli pomocou Bray-Curtisovej nepodobnosti zoradené do klastrov 

na základe druhového zloženia pošvatiek. Výsledkom boli dva zhluky lokalít, ktoré sa oddelili 

na úrovni nepodobnosti 20 %. (Obr. 1). Podobné rozmiestnenie lokalít v ordinačnom priestore 

vykazuje aj PCA analýza (Obr. 2), ktorá bola vykonaná na základe vzťahu jednotlivých 

lokalít a abiotických faktorov. Lokality boli v obidvoch prípadoch zoskupené podobne z čoho 

vyplýva, že spoločenstvá pošvatiek korešpondujú s abiotickými faktormi a sú schopné 

odrážať ich vplyv vo vodných ekosystémoch. 

Prostredníctvom CCA analýzy sme vyčlenili najvplyvnejšie faktory, ktoré štatisticky 

signifikantne vysvetľovali variabilitu v biologických dátach. S hodnotami p = 0,002 boli 

určené ako najvýznamnejšie premenné obsah HCO3
- a SiO2, ktoré súvisia s vplyvom 

geologického podložia a sú prirodzenými faktormi. Ďalším štatisticky významným faktorom 

(p = 0,004) bol obsah NO3
-. Pomocou Spearmanovho korelačného koeficientu sme určili 

signifikantnú mieru korelácie medzi NO3
- a antropickým využívaním krajiny (Deg %); r = 

0,5593, p = 0,03. Na základe týchto údajov možno konštatovať, že podiel ľudskej činnosti 

v krajine významne vplýva na spoločenstvá pošvatiek.  

Lokalita For 
% 

Deg 
% 

pH 
Kondu
ktivita 

Tv O2 % CHSK PO4 NO3 SO4
2- 

HCO3
- 

SiO2 

1 BLH1 79.2 18.4 7.8 383.7 10.3 94.8 22.3 0.03 0.55 68.7 135.2 6.2 

2 BLH2 73.9 24.3 8.0 422.7 10.8 91.5 24.0 0.03 0.50 65.7 154.9 6.0 

3 IPL1 69.5 28.0 7.4 90.3 9.8 96.2 9.5 0.03 0.60 14.3 27.0 12.4 

4 KLR1 69.7 20.3 7.8 132.3 10.4 96.0 15.5 0.02 0.50 14.7 50.2 12.9 

5 LIT1 38.4 86.2 7.4 322.0 9.5 92.1 30.7 0.13 2.55 22.3 187.7 14.3 

6 LIT2 9.1 60.1 7.7 269.0 11.0 90.4 59.0 0.08 1.75 19.3 157.4 11.5 

7 MAD1 39.8 46.6 7.6 176.3 10.0 98.1 13.3 0.04 1.00 11.0 158.2 16.1 

8 POD1 89.4 4.3 8.1 366.3 9.5 96.3 11.7 0.05 0.50 27.5 322.7 11.1 

9 POD2 86.8 3.7 7.7 297.3 10.5 84.5 21.0 0.06 0.40 21.3 270.0 12.5 

10 SIK1 69.6 19.0 7.8 275.3 11.6 91.9 11.5 0.04 0.33 15.3 244.8 15.5 

11 TIS1 48.7 31.1 7.6 200.3 9.6 96.5 9.7 0.04 0.90 11.0 232.0 16.6 

12 TIS2 48.1 35.9 7.4 214.0 10.8 89.5 12.3 0.03 1.30 12.0 196.8 15.8 

13 VTU1 80.8 19.2 7.8 672.7 10.4 91.8 11.0 0.03 1.27 182.7 126.3 5.4 

14 ZTU1 82.2 9.7 7.5 162.0 9.8 95.0 10.3 0.05 1.57 17.0 55.3 6.7 

15 ZTU2 73.7 22.1 7.9 245.3 11.3 93.4 12.0 0.04 1.17 28.0 97.6 5.7 

BIOLÓGIA

379



IP
E

1

K
LR

1

B
LH

2

Z
T

U
1

B
LH

1

M
A

D
1

Z
T

U
2

V
T

U
1

S
IK

1

LI
T

1

LI
T

2

T
IS

1

T
IS

2

P
O

D
1

P
O

D
2100

80

60

40

20
S

im
ila

rit
y

 

 
Obr. 1 Bray-Curtisova nepodobnosť lokalít 

 

 

Obr. 2 PCA analýza lokalít a abiotických premenných 
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Záver 

Výsledky práce poukazujú na štatisticky významný vplyv prirodzených faktorov, ako 

aj degradácie krajiny na spoločenstvá pošvatiek. Na základe reakcie spoločenstiev pošvatiek 

možno konštatovať, že podiel ľudskej činnosti v krajine má dopad na vodné ekosystémy, a že 

pošvatky sú citlivými bioindikátormi na zmeny krajiny. 
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Abstrakt 

Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) posses multifunctional benefitial effects protecting 
endothelial barrier function against inflammation-induced injury. Occludin is integral transmembrane tight 
junction (TJ) protein involved in regulation of endothelial permeability. We studied the influence of PUFAs on 
expression of occludin in endotoxemic rat aorta. Experiments were performed on adult normotensive Wistar rats. 
Inflammation was induced by a single dose of lipopolysaccharide (LPS) (1 mg/kg i.p.). PUFAs were 
administered for ten days (30 mg/kg/day). We found that LPS caused a significant decrease of occludin 
expression while increase of CD68 expresion in the rat aorta compared with controls. It was accompanied with 
elevated CRP and MDA plasma levels. PUFAs did not affect the occludin expression in treated inflammatory 
group but suppressed CRP and MDA concentration. Our results indicated involvement of occludin in regulation 
of endothelial permeability during LPS-induced inflammation and partial PUFAs antiinflammatory effects. 

 

Kľúčové slová: okludín; aorta; lipopolysacharid; omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pravidelný príjem rybieho oleja alebo izolovaných Ω-3 polynenasýtených mastných 

kyselín je prospešný pre zdravie. Ω-3 sú považované za silné intracelulárne a intercelulárne 

mediátory [1] s multifunkčnými prospešnými účinkami: redukujú hladiny lipidov a krvný 

tlak, tlmia trombózu, zlepšujú produkciu NO a potláčajú produkciu reaktívnych radikálov [2]. 

Zápal vyvolaný bakteriálnym lipopolysacharidom (LPS) poškodzuje endotelovú 

funkciu, čo prispieva k zvýšenej endotelovej permeabilite a k vývinu aterosklerózy [3, 4]. 

Tesné spojenia (TS) sú intramembránové multiproteínové komplexy zabezpečujúce 

spojenia endotelových buniek [5]. TS svojou špecifickou lokalizáciou regulujú transport 

molekúl a iónov paracelulárnou cestou a tým aj permeabilitu endotelovej monovrstvy [6]. TS 

sú tvorené integrálnymi, periférnymi a cytoskeletálnymi proteínmi. Okludín je jedným z 

proteínov TS, asociovaný s ich bariérovou funkciou. Molekula okludínu prechádza 

membránou štyrikrát, tvorí dve extracelulárne slučky, jednu intracelulárnu slučku 

a cytoplazmatické NH2 a COOH konce. C-terminálny koniec sa priamo viaže na ZO-1, ktorý 

sa spája s aktínovým cytoskeletom [7]. Zmeny v expresii okludínu vyvolané 
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patofyziologickými stavmi môžu prispievať k zvýšeniu endotelovej permeability. Cieľom 

našej práce bolo sledovať protizápalový vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín 

(PUFA) na expresiu okludínu v aorte endotoxemického potkana. 

 

Materiály a metódy 

V desať dňovom pokuse boli použité 3-mesačné potkany kmeňa Wistar, samce, 

rozdelené do štyroch skupín (n=6/skupinu): kontroly (W-K), kontrolná s mastnými 

kyselinami (W-P) (30 mg/kg/deň; 57% EPA, 43% DHA; Maxicor, Česká republika), zápalová 

(W-LPS) a zápalová s mastnými kyselinami (W-LPS-P). Lipopolisacharid (LPS) z E. coli 

(Sigma Aldrich, USA) bol podaný jednorazovo v dávke 1 mg/kg, i.p.. Na konci pokusu bola 

z anestetizovaných zvierat odobratá hrudná aorta a krv na stanovenie zápalových markerov 

hs-C-reaktívneho proteínu (CRP) a malondialdehydu (MDA). Po očistení tkaniva bola aorta 

narezaná na 3 mm dlhé prstence, ktoré sme použili na sledovanie imunofluorescenčnej 

distribúcie a expresie okludínu a CD68, ako markera makrofágov a monocytov. 

Stanovenie CRP a MDA: CRP sa stanovoval v plazme použijúc komerčný Cholestech 

LDX System (California, USA). MDA ako marker lipidovej peroxidácie bol detekovaný 

spektroskopicky podľa [8]. 

Imunoflorescencia okludínu: Zmrazené tkanivo aorty bolo rezané na 10 µm hrubé rezy 

v kryotome Shandon 10 (Life Sciences, Anglicko) pri -25 oC. Z každej aorty sa rezali po 6 

rezov na podložné sklíčka následne sa rezy premyli 1 min. vo fosfátovom tlmivom roztoku 

(PBS- 12g NaCl (CentralChem, Slovensko); 2,16g Na2HPO4 (Koch-Light Laboratories, Ltd., 

Anglicko); 0,3g KCl, 0,36g KH2PO4 (Chemapol, Česká republika); pH= 7,4), fixovali v 4 % 

roztoku paraformaldehydu (Serva, Nemecko) 15 min. pri izbovej teplote. Potom sa vzorky 10 

min. premývali v 0,3% roztoku Triton X-100 v PBS (Sigma Aldrich, Nemecko). Na vysýtenie 

nešpecifickej väzby sme rezy inkubovali 30 min. v 10 % BSA (Sigma Aldrich, Nemecko). 

Okludín sme detekovali inkubáciou rezov tkanív aorty v primárnej králičej polyklonálnej 

protilátke anti-okludín 2 hod. (Invitrogen Corporation, California, USA; 15µg/ml) s následnou 

inkubáciou v sekundárnej kozej anti-králičej IgG protilátke značenej fluoresceín 

izotiokyanátom (FITC) (Jackson Immunoresearch Laboratories Inc., USA; 1:200) 2 hod. vo 

vlhkom prostredí. Ako zalievacie médium sme použili Vectashield s DAPI H-1200 (Vector 

Laboratories, Inc., USA). Imunofluorescenčný signál sme sledovali v mikroskope Zeiss 

Apotome 2 (Jena, Nemecko).  

SDS-PAGE a Western blot analýza: Zmrazené tkanivo aorty bolo homogenizované 

pomocou sonifikátora (Dr. Hielscher, Nemecko) v 10-násobnom množstve homogenizačného 
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roztoku SB20. Celkový obsah proteínov vo vzorke sa stanovil Bradfordovou metódou [9]. 

Proteíny sa separovali na 10% SDS-PAGE polyakrylamidovom géli. Z gélu sa proteíny 

preniesli na nitrocelulózovú membránu s veľkosťou pórov 0,2 µm (Advantec, Japonsko) pri 

konštantnom elektrickom prúde 200 mA počas 1,5 hod. Membrána s prenesenými proteínmi 

sa 2 hod. vysycovala v 5% roztoku hovädzieho sérového albumínu (Sigma Aldrich, USA) 

v Tris pufri (3,03g/l Trizmabase – Sigma Aldrich, USA a 8,76g/l NaCl, pH=7,4-7,6). Na 

štúdium expresie okludínu sme membránu inkubovali 1,5 hod. v primárnej králičej 

polyklonálnej protilátke anti-okludín (Invitrogen Corporation, California, USA; 3µg/ml). 

Následne sme membránu cez noc inkubovali v kozej sekundárnej anti-králičej protilátke 

značenej chrenovou peroxidázou (Cell Signaling Technology, USA; 1:2000). Na sledovanie 

expresie CD68 sme použili primárnu myšiu monoklonálnu protilátku (1:1000, Millipore, 

USA) a sekundárnu ovčiu anti-myšiu protilátku značenú chrenovou peroxidázou (1:2000, GE 

Healthcare, Veľká Británia). Detekcia prebehla chemiluminiscenčnou metódou (ECL). 

Špecifická svetelná reakcia bola snímaná prístrojom „Kodak In-Vivo Multispectral Imaging 

Sytem Fx Pro“ (Carestream Health, Inc., USA). Vyhodnotenie sme uskutočnili v programe 

„Carestream MI SE“. Na štatistické vyhodnotenie sme použili párový Studentov T-test, ktorý 

nám potvrdili Student-Newman-Keuls test (CRP, MDA) a Dunn test (okludín, CD68) 1-

cestnej analýzy rozptylu (ANOVA). 

 

Výsledky a diskusia 

Aplikácia LPS signifikantne znižovala expresiu okludínu v endoteli aorty v porovnaní 

s kontrolnou skupinou (Obr. 1). Znížená expresia okludínu poukazuje na dysfunkciu TS, ktorá 

môže prispievať k poškodeniu endotelovej bariérovej funkcie a zvýšenému paracelulárnemu 

transportu zápalových buniek a faktorov do cievnej steny, prispievajúcich k tvorbe 

aterosklerotického plaku. Signifikantné zvýšenie expresie CD68 v stene aorty (Obr. 2) 

detekujúce makrofágy spolu so zvýšenými hladinami prozápalových markerov CRP a MDA 

(Tab. 1) v plazme  LPS potkanov voči kontrolnej skupine, charakterizujú mierny zápalový 

proces a prítomnosť prozápalových mediátorov cytokínov, chemokínov a voľných 

kyslíkových radikálov [10], ktoré môžu modulovať expresiu okludínu a funkciu endotelu 

[11]. 
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Obr. 1Celková expresia okludínu normalizovaná ku GAPDH v endoteli hrudnej aorty Wistar potkanov (n=6). 

W-K- kontrolná sk.; W-P- ličená kontrolná sk.; W-LPS- zápalová sk.; W-LPS-P- liečená zápalová sk.; 
Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SD. *p˂0,05 vs. W-K, #p˂0,05 vs. W-LPS, **p˂0,05 vs. W-LPS-P. 

 
Obr. 2 Expresia CD68, markera monocytov/makrofágov, normalizovaná ku GAPDH. W-K- kontrolná sk.; W-

P- ličená kontrolná sk.; W-LPS- zápalová sk.; W-LPS-P- liečená zápalová sk.; Výsledky sú vyjadrené ako 
priemer ± SD. *p˂ 0,05 vs. W-K, #p˂0,05 vs. W-LPS, **p˂0,05 vs. W-LPS-P; 

Tab. 1: Namerané biomarkery v plazme. 

exeriment. skupina hs-CRP (mmol/l) MDA (µg/mg) 
W-K 0,30 ± 0,04** 1,780 ± 0,087 
W-P 0,28 ± 0,06 1,764 ± 0,085 

W-LPS 1,86 ± 0,12* 2,417 ± 0,193* 
W-LPS-P 0,92 ± 0,07# 1,760 ± 0,103# 

W-K- kontrolná sk.; W-P- ličená kontrolná sk.; W-LPS- zápalová sk.; 
W-LPS-P- liečená zápalová sk.; hs-CRP- high sensitive C-reaktívny 
proteín; MDA- malondialdehyd; Výsledky sú vyjadrené ako ± SEM. 

*p˂0,05 vs. W-K, #p˂0,05 vs. W-LPS, **p˂0,05 vs. W-LPS-P; 
 

*  

*  # **  
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Hoci Ω-3 mastné kyseliny redukovali hladiny zápalových markerov (Tab. 1) a CD68 

expresiu v liečenej zápalovej skupine (Obr. 2), neovplyvnili expresiu okludínu v porovnaní 

s W-LPS skupinou. Môže to súvisieť s pretrvávajúcim miernym zápalovým procesom, 

pretože napriek redukcii expresie CD68 a CRP hladín vo W-LPS-P skupine v porovnaní so 

zápalovou skupinou tieto nedosiahli úroveň kontrolnej skupiny (Obr. 2). Výsledky tiež 

naznačujú, že expresia okludínu vo W-LPS-P skupine môže závisieť aj od koncentrácie Ω-3 

mastných kyselín a doby ich podávania. Expresiu okludínu môže modulovať aj NOS aktivita, 

hlavne iNOS. NOS aktivita vo W-LPS-P skupine bola signifikantne zvýšená nielen voči 

kontrolnej, ale aj voči zápalovej skupine [12]. Zvýšená aktivita NOS môže ovplyvňovať 

integritu a permeabilitu endotelu, ktorá je regulovaná tesnými spojeniami [13, 14]. 

Na druhej strane, v kontrolnej skupine potkanov, ktorým boli podávané Ω-3 mastné 

kyseliny (W-P) sme zaznamenali signifikantný (p= 0,049) pokles expresie okludínu oproti 

kontrolnej skupine (W-K). Napriek tomu bola expresia okludínu vo W-P skupine 

signifikantne vyššia, ako v neliečenej a Ω-3 mastnými kyselinami liečenej zápalovej skupine 

(Obr. 1). Pretože dominantne zastúpené Ω-3 mastné kyseliny, EPA a DHA, menia prostredie 

lipidovej dvojvrstvy bunkovej membrány a tým aj mikrodomény TS [15], naše výsledky 

naznačujú adaptáciu endotelových buniek na zvýšený prísun Ω-3 mastných kyselín, ktorý 

môže mať dosah na mieru expresie okludínu a jeho začlenenia do membrány a na interakcie 

s inými proteínmi TS. Ale v literatúre existujú protichodné údaje o vplyve Ω-3 mastných 

kyselín na okludín [16]. 

V endoteli aorty potkanov všetkých štyroch skupín sme imunofluorescenčnou 

metódou pozorovali lokalizáciu okludínu korelujúcu s výsledkami získanými z Western blot 

analýzy (Obr. 3). 

 

 
 

Obr. 3 Reprezentatívne snímky imunofluorescenčnej detekcie okludínu v endoteli aorty A, kontrolnej (W-K) 
a B, zápalovej (W-LPS) skupiny. Jadrá boli vizualizované pomocou DAPI. šípka- špecifická reakcia okludínu; 

L- lumen; E- endotel; M- media; originálne zväčšenie 63x. 
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Záver 

Naše výsledky naznačujú, že okludín tesných spojení môže byť zapojený do regulácie 

paracelulárnej permeability endotelu počas zápalu. Krátkodobé (10 dňové) podávanie diéty 

obohatenej o Ω-3 mastné kyseliny počas LPS-vyvolaného zápalu nemalo protektívne účinky 

na expresiu okludínu endotelu aorty, ale čiastočne redukovalo zápalový proces. 
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Abstrakt 

This paper deals about two species of water bears (Tardigrada) from selected castles of Slovak republic, 
which were different characters from all presently known. The material analyzed from castles Divín, Strečno, 
Branč and Kapušany contains together 19 specimens of Milnesium sp. This species has length of the buccal tube 
less than 42 µm, pt ratio of the primary branch last pair of legs is 46.9 – 59.72%, pt ratio of the basal claw and 
secondary branch complex length is 34.61 – 41.76%. In material from castle Muráň comes 7 specimens and 8 
eggs of Minibiotus sp. The cuticle of this species is smooth, with fine granulation on last pairs of the legs. The 
eggs are spherical, processes have distal disc with pores and smooth margin. 
 

Kľúčové slová: pomalky; Tardigrada; Slovensko; zrúcaniny; mach. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pomalky (Tardigrada) patria medzi mikroskopické živočíchy, ktoré žijú v lišajníkoch, 

machoch, oceánoch, sladkých vodách a v pôde. Ako prvý ich opísal v priebehu rokov 1773 až 

1776 J. A. E. Goetze. Na ich valcovitom tele sa nachádzajú štyri páry končatín ukončených 

pazúrikmi [1]. Výskumu pomaliek nášho územia sa okrem iných najviac venoval Emanuel 

Bartoš, ktorý svoje poznatky zhrnul v 17. zväzku Fauny ČSSR [2]. 

 Predkladaný príspevok predstavuje čiastkový výsledok diplomovej práce, ktorá mala 

za cieľ rozšíriť poznatky o faune pomaliek (Tardigrada) zo zrúcanín hradov Slovenska. 

V ňom prezentujem nálezy dvoch druhov nových pre vedu a ich stručnú charakteristiku. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky machu som odoberala z areálov hradných zrúcanín, a to priamo z hradieb, 

alebo z ich okolia (zo skál, stromov atď.). V práci som taktiež používala aj vzorky machu 

zo zbierky RNDr. Petra Degmu CSc., ktoré boli zozbierané ich majiteľom, prípadne inými 

osobami. Pre potreby tejto práce som spracovala 60 vzoriek machu z 29 hradov (Obr.1).  
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Obr. 1 Mapa Slovenska [3] s vyznačenými lokalitami; 1. Divín, 2. Turňa, 3. Muráň, 4. Tisovec (Hradová), 
5. Gelnica, 6. Likava, 7. Starý hrad, 8. Strečno, 9. Liptovský hrad, 10. Tematín, 11. Sklabiňa, 12. Blatnica, 

13. Lietva, 14. Dobrá niva, 15. Čabraď, 16. Šášov, 17. Pustý hrad, 18. Hajnáčka, 19. Soví hrad, 20. Šomoška, 
21. Lednica, 22. Považský hrad, 23. Branč, 24. Kamenica, 25. Ľubovnianský hrad, 26. Holumnica, 

27. Kapušany, 28. Plaveč, 29. Veľký Kamenec 
 

Po odobratí boli machy vysušené a skladované v papierových obaloch. Pred samotným 

spracovaním som vzorky nechala ponorené vo vode minimálne na 24 hodín, aby sa pomalky 

dostali do aktívneho stavu. Mach som prepláchla v kadičke s vodou, ktorú som následne 

preliala cez sústavu troch sít. Oká sít mali veľkosť 1,2 mm (1 200 µm), 0,25mm (250 µm), 

0,04mm (40 µm). Sediment zachytený na najspodnejšom site som v Petriho miskách 

pozorovala pod stereolupou (pri 25x a 40x zväčšení). Nájdené pomalky a vajíčka som za 

pomoci sklenenej pipety odoberala na hodinové sklíčko. Následne som nájdene jedince 

usmrtila pridaním malého množstva ľadovej kyseliny octovej, čo zároveň spôsobilo ich 

natiahnutie a fixáciu. 

Usmrtené pomalky som ukladala ventrálnou stranou na podložné sklíčka (v počtoch 1 

až 20 kusov). Preparáty som zalievala do Hoyerovho média, zarobeného podľa receptu [4] 

a prikryla krycím sklíčkom. Na predbežné zaradenie jedincov do rodu som využívala určovací 

kľúč [5] a mikroskop Zeiss NfPK s fázovým kontrastom, pričom som zaznamenávala 

prítomnosť alebo neprítomnosť očí. Na identifikáciu do druhu som využívala mikroskop 

Olympus BX51 s fázovým a diferenciálnym interferenčným kontrastom, program AnalySIS 

(meranie a fotografovanie jedincov pri 400x a 1000x zväčšení) a predovšetkým rukopisné 

kľúče vedúceho práce, monografiu o pomalkách [1] a kľúč uvedený v práci [6]. Spôsob akým 
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merať jednotlivé telesné štruktúry som čerpala z práce [7]. Informácie o aktuálnych názvoch 

pomaliek a ich taxonomickom zaradení som čerpala z aktuálneho zoznamu druhov pomaliek 

[8]. 

 

Výsledky a diskusia 

V celkovom počte 60 spracovaných vzoriek som objavila dva druhy, ktoré sa 

odlišovali svojimi znakmi od všetkých doteraz známych druhov. 

Prvým z nich je Milnesium sp. (Obr. 2) nájdené v Revúckej vrchovine na hrade Divín 

(5 jedincov), v Malej Fatre na hrade Strečno (8 jedincov), v Myjavskej pahorkatine na hrade 

Branč (3 jedince) a v Spišsko-šarišskom medzihorí na hrade Kapušany (3 jedince). 

Jedná sa o bezfarebné pomalky s hladkou kutikulou. V ich ústnom otvore sa nachádza 

6 peribukálnych lamiel, tráviaci trakt ďalej pokračuje pomerne krátkou a širokou bukálnou 

trubicou. U jedincov tohto druhu sa nachádzajú pazúriky typu Milnesium, ktoré majú na 

všetkých končatinách primárnu vetvu s prídavnými koncami. Externá aj interná vetva 

sekundárneho pazúrika prvého až tretieho páru končatín a anteriórna aj posteriórna vetva 

sekundárneho pazúrika posledného páru končatín majú tri zakončenia (Obr. 3). Index dávajúci 

do pomeru dĺžku bukálnej trubice a dĺžku primárnej vetvy pazúrika posledného páru končatín  

bol u mnou nájdených jedincov v rozmedzí 46,9 – 59,72 % a index dávajúci do pomeru dĺžku 

bukálnej trubice a komplexnú dĺžku sekundárnej vetvy posledného páru končatín v rozmedzí 

34, 61 – 41,76 %. 

Skúmané jedince sa najviac ponášali na Milnesium antarticum a M. asiaticum 

Tumanov, 2006, pričom od M. antarticum sa mnou nájdené jedince odlišovali indexom 

pomeru dĺžky bukálnej trubice (Obr. 4) a komplexnej dĺžky sekundárnej vetvy posledného 

páru končatín (Obr. 5), ktorá by u M. antarticum mala dosahovať hodnotu do 34,3 %. Od 

spomínaného druhu sa odlišoval aj dĺžkou bukálnej trubice, ktorá je u Milnesium sp. do 42 µm 

a u druhu M. antarticum by mala byť dlhšia ako 67 µm. Od M. asiaticum sa nájdené jedince 

odlišujú indexom pomeru dĺžky bukálnej trubice a dĺžky hlavnej vetvy pazúrika posledného 

páru končatín, ktorý by mal u spomínaného druhu dosahovať hodnoty väčšie ako 62 %. Od 

nášho bežného druhu Milnesium tardigradum tardigradum Doyère, 1840 sa odlišovali najmä 

prítomnosťou trojvetvového pazúrika na vonkajšej aj vnútornej vetve sekundárneho pazúrika 

(Obr. 2) [6]. 
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Obr. 2 Milnesium sp. celkový pohľad        Obr. 3 Milnesium sp. prítomnosť troch zakončení na vnútornej 

                 aj vonkajšej vetve sekundárneho pazúrika 
 

 

 
Obr. 4 Milnesium sp. meranie dĺžky pazúrika posledného                        Obr. 5 Milnesium sp. spôsob merania 
              páru končatín              dĺžky bukálnej trubice 
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Druhým je Minibiotus sp. nájdený v Spišsko-gemerskom krase na zrúcanine hradu 

Muráň (7 jedincov a 8 vajíčok). 

Tento druh sa vyznačuje bezfarebným telom s hladkou kutikulou, len v blízkosti 

štvrtého páru končatín sa u neho nachádza veľmi jemná granulácia. Oči sú prítomné. Bukálna 

trubica je pevná a na jej konci sa nachádza mohutná apofýza, za ňou sa nachádzajú tri oválne 

makroplakoidy, z ktorých prvý je najmenší. Mikroplakoid je prítomný. Na končatinách sa 

nachádzajú pazúriky typu hufelandi spolu s prídavnými koncami, prítomné sú aj hladké 

lunuly. Na vajíčku sú výrastky klincovitého tvaru, okraje výrastkov sú hladké, ale na ich 

povrchu sa po obvode nachádzajú drobné jamky. Okrem toho sa na vajíčku nachádza jemná 

blanka, ktorá sa medzi výrastkami dotýka jeho povrchu. Medzi jednotlivými výrastkami sa 

nenachádza žiadna štruktúra (Obr. 6 – 7).  

Tento druh sa najviac podobá druhu Minibiotus floriparus (Claxton 1998), ale odlišuje 

sa od neho absentujúcou granuláciou na prvom až treťom páre končatín [7]. 

 

       

 
Obr. 6 Minibiotus sp. detailný pohľad na vajíčko        Obr. 7 Minibiotus sp. tvar výrastku na priereze vajíčka 
             povrchová štruktúra výrastku; 
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Záver 

 Zo súboru 60 vzoriek machu sa mi podarilo nájsť a charakterizovať dva druhy, ktoré 

sa jednoznačne odlišovali od všetkých doteraz známych druhov pomaliek. A preto môžem 

skonštatovať, že ciele práce boli splnené. Na záver by som chcela poznamenať, že lepšie 

poznanie týchto dvoch nových druhov si do budúcnosti bude ešte vyžadovať ich omnoho 

detailnejšie preskúmanie. 
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Abstrakt 

Growth factors associated with herpes viruses possess transforming activity as well as transformation 
repressing activity in in vitro systems. Actin cytoskeleton of cells treated with these growth factors is shown to 
undergo alternations. In this work we studied the changes in actin and tubulin cytoskeleton in cells treated with 
growth factors associated with herpes viruses (1M, 2M, 3M). To better understand continuity of alternations in 
actin microfilaments, cells were fixated after 2, 6, 12 and 24 hours after treatment. We observed changes in 
structure and reduction of actin cytoskeleton between 2 and 12 hours after treatment. However 24 hours after 
treatment these alternations were reversed and actin microfilaments were partially restored. On the other hand 
these growth factors did not possess similar effect on microtubules in treated cells.  
 
Kľúčové slová: rastové faktory asociované s MHV; aktín; α-tubulín;  cytoskelet; MRC-5   

 

Úvod a formulácia cieľa 

V bunkách infikovaných herpetickými vírusmi boli identifikované látky s nízkou 

molekulovou hmotnosťou vírusového pôvodu, ktoré pripomínajú rastové faktory. Tieto látky 

majú schopnosť transformovať netransformované bunky in vitro a potlačiť transformovaný 

fenotyp rakovinových buniek [1,2,3]. Po inkubácii buniek s týmito látkami boli opísané 

zmeny v morfológii aktínového cytoskeletu v bunke [4].  

Cieľom predloženej práce bolo identifikovať zmeny aktínového cytoskeletu 

v ľudských fibroblastoch (MRC-5) inkubovaných s vyššie uvedenými látkami (1M,2M,3M) 

v rôznych časových intervaloch. Taktiež sme sledovali či v týchto bunkách dochádza ku 

zmene v organizácii α-tubulínu prostredníctvom nepriamej imunofluorescencie. 

 

Materiál a metódy 

Bunková línia. Použili sme diploidnú bunkovú líniu MRC-5, ktorá pochádza z pľúc 

ľudského embrya. Bunky boli kultivované v médiu DMEM (Dulbeccom modifikované 

Eaglovo médium) s 10% FCS (Foetal Calf Serum), 2 mmol.dm-3 L-glutamínu a 40 µg.cm-3 

penicilínu/streptomycínu pri 37°C a 7% CO2. 
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 Bunky sme spasážovali na krycie sklíčka, tak aby sme získali 3 sady po 10 sklíčok. 

Každú sadu sme následne inkubovali v prítomnosti jednej z látok 1M, 2M a 3M nariedených 

v bezsérovom médiu DMEM na koncentráciu 10-7. V časových intervaloch 2, 6, 12 a 24 hodín 

sme bunky zafixovali 4% paraformaldehydom, ktorý sme nechali pôsobiť 20 minút. Po 

dôkladnom premytí fyziologickým roztokom s pH 7,2 sme bunky permeabilizovali 5 minút 

0,1% roztokom Triton X-100 pri laboratórnej teplote. Následne sme sklíčka vysycovali v 1% 

mlieku 1 hodinu. Na časti sklíčok sme metódou nepriamej imunofluorescencie vizualizovali 

α-tubulín, pričom sme použili primárnu protilátku Anti-Bovine α-Tubulin (Life Technologies) 

a fluorescenčne značenú sekundárnu protilátku AlexaFluor®555 IgG (Life Technologies). 

Primárnu protilátku sme nechali pôsobiť na bunky 1 hodinu pri laboratórnej teplote, bunky 

sme následne premyli fyziologickým roztokom s pH 7,2. Rovnako sme postupovali aj pri 

inkubácii so sekundárnou protilátkou. F-aktín bol v bunkách farbený fluorescenčne značeným 

faloidínom AlexaFluor®555 Phalloidin (Invitrogen) 1 hodinu pri laboratórnej teplote. Po 

dôkladnom premytí sme sklíčka fixovali na podložné sklíčko v roztoku ProLong® Gold 

antifade reagent (Invitrogen), ktorý obmedzuje straty fluorescenčného žiarenia. Zafixované 

sklíčka sme pozorovali konfokálnym mikroskopom LSM Zeiss 510 Meta. 

 

Výsledky a diskusia 

Rastové faktory asociované s herpes vírusmi indukujú zmenu v usporiadaní a redukciu 

aktínových mikrofilamentov v bunkách, ktoré boli inkubované v ich prítomnosti [4].   

Ľudské fibroblasty MRC-5 naložené na krycích sklíčkach sme inkubovali s látkami 

1M, 2M a 3M v koncentrácii 10-7. Jednotlivé sklíčka sme zafixovali po 2, 6, 12 a 24 

hodinovej inkubácii, čo nám umožnilo sledovať postupnosť zmien. Takýmto spôsobom sme si 

pripravili dve sady sklíčok (dokopy 10 sklíčok na každú testovanú látku) kde sme 

fluorescenčne značili aktín a α tubulín. Na označenie aktínu sme použili faloidín konjugovaný 

s fluorescenčnou farbičkou AlexaFluor555, takto zafarbené bunky sme pozorovali 

konfokálnym mikroskopom. 

 Už po dvoch hodinách od pridania látky 1M k bunkám sme zaznamenali zmeny oproti 

negatívnej kontrole (bunky bez pridania látky 1M) (Obr.1). Zmenila sa nie len štruktúra 

aktínového cytoskeletu, ale aj jeho hustota. Redukciu aktínových mikrofilamentov sme 

pozorovali aj po 6 a 12 hodinách inkubácie s látkou 1M (Obr.1). Avšak po 24 hodách došlo 

k začalo dochádzať k obnoveniu aktínového cytoskeletu v bunkách (Obr.1). 
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Obr. 1 Vplyv látky 1M 10-7  na aktínový cytoskelet buniek MRC-5 (zväčšenie 40x). Negatívna kontrola- bunky 

neboli inkubované s látkou 1M. 
 

 Podobne ako pri inkubácii buniek s látkou 1M aj pri látke 2M sme sledovali zmeny 

v usporiadaní aktínových mikrofilamentov (Obr.2). Najväčšie rozdiely boli pozorovateľné 

v bunkách, ktoré boli inkubované s látkou 2M 2, 6 a 12 hodín. Po 24 hodinovom pôsobení 

došlo rovnako ako v predošlom prípade k čiastočnému obnoveniu aktínového cytoskeletu 

v bunkách (Obr.2). 
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Obr.2 Vplyv látky 2M 10-7 na aktínový cytoskelet buniek MRC-5 (zväčšenie 40x). Negatívna kontrola- bunky 
neboli inkubované s látkou 2M. 

 

Vplyv látky 3M na aktínové mikrotubuly bol zhodný s predošlými dvoma látkami. V 

bunkách došlo ku zmene organizácie aktínového cytoskeletu pričom najvýraznejšie sa 

prejavila po 2, 6 a 12 hodinovej inkubácii s látkou 3M (Obr.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.3 Vplyv látky 3M 10-7 na aktínový cytoskelet buniek MRC-5 (zväčšenie 40x). Negatívna kontrola- bunky 
neboli inkubované s látkou 3M. 
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neg. kontrola 2 hod.  6 hod.  
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Tubulín sme vizualizovali metódou nepriamej imunofluorescencie, pričom sme použili 

monoklonovú primárnu protilátku proti α tubulínu a sekundárnu protilátku IgG konjugovaný 

s farbičkou AlexaFluor555. Bunky sme následne pozorovali konfokálnym mikroskopom. 

V bunkách vystavených účinku rastových faktorov asociovaných s herpes vírusmi nedošlo ku 

žiadnej zmene mikrotubulového cytoskeletu (Obr.4). Usporiadanie a hustota mikrotubulov 

bola porovnateľná v bunkách, ktoré neboli ovplyvnené rastovými faktormi s bunkami 

inkubovanými s danými látkami po dobu 24 hodín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4 Vplyv látky 1M 10-7  na α-tubulín buniek MRC-5 (zväčšenie 40x). Negatívna kontrola- bunky neboli 
inkubované s látkou 1M. 

 

Záver  

 V bunkách MRC-5, ktoré boli inkubované s rastovými faktormi asociovanými s herpes 

vírusmi (1M, 2M a 3M) došlo ku zmene usporiadania aktínového cytoskeletu. V časovom 

rozmedzí 2 až 12 hodín od pridania látok k bunkám nastal úbytok aktínových 

mikrofilamentov. Avšak po 24 hodinovej inkubácii sa začala obnovovať pôvodná organizácia 

aktínového cytoskeletu v bunkách. Testované látky (1M, 2M a 3M) nemali vplyv na 

mikrotubuly bunkového cytoskeletu.  
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Abstract 

L-type of voltage gated calcium channels (LTCC) play an important role in developmental processes in 
central nervous system. They contribute to neurogenesis, membrane excitability and synaptic plasticity. Activation of 
LTCC participates in CREB-mediated gene expression and related protein synthesis. This increase in expression is 
required for process called long-term potentiation. Two main isoforms of LTCC are expressed in hippocampus: 
CaV1.2 and CaV1.3. Downregulation of CaV1.2 channels by transfection with specific siRNA altered firing of action 
potential (AP) series in primary hippocampal culture from newborn rats. We suggest that CaV1.2 channels are 
essential for excitability in hippocampal neurons from newborn rats. 

 

Key words: hippocampal neurons, CaV1.2, action potential series, single action potential. 

 

Introduction and formulation of objective 

Hippocampus is a brain structure that contributes to learning and memory. Two principal 

isoforms of L-type calcium channels (LTCC) are expressed in rat hippocampal neurons: CaV1.2 

and CaV1.3. Activation of LTCCs plays an important role in synaptic plasticity, gene expression 

and long-term potentiation. Their role in synaptic plasticity correlates with their primary 

localization in dendrites, axons and axonal terminations in hippocampal neurons [3]. CaV1.2 

channels participate in regulation of the intrinsic excitability of mouse pyramidal neurons from 

CA1 hippocampal region. Lack of these channels changed firing patterns of CA1 neurons from 

mice with inactivated CaV1.2 gene. Voltage threshold for AP firing in these neurons was shifted 

significantly to more depolarized potentials and latency of firing of the first action potential (AP) 

was prolonged [2]. 

In our research we investigated effects of downregulation of CaV1.2 subtype calcium 

channels on hippocampal excitability. 

 

Materials and methods 

Hippocampal neurons were isolated from newborn Wistar rats by a procedure according 

to Kubista et al. [1]. Cells were cultivated in customized Dulbecco’s modified Eagle medium 
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(DMEM) with high content of glucose enriched with L-glutamine and PAA E15-810 with the 

addition of 10% heat inactivated fetal bovine serum (FBS hi), 4% penicillin/streptomycin, 0.1 M 

MgCl2, and Nuts (consisting from Insulin-Transferrin-Selenium Supplement, progesterone and 

putrescine) in an atmosphere of 5% CO2 and 95% air at 37°C. Cells were planted on Petri dishes 

in a density of 70 000 cells/ml. 

Expression of CaV1.2 was downregulated by transfecting the cells with a mixture of three 

commercial siRNAs specific for channel (CACNA1CsiRNA). As a control non-treated cells (C), 

cells transfected with transfection reagent only (N-TER) and cells transfected with random 

mixture of siRNAs (negative control-NCsiRNA) were used. 

Calcium currents and APs were measured in whole-cell configuration of the patch-clamp 

technique with HEKA-10 patch-clamp amplifier (HEKA Electronic, Lambrecht, Germany). For 

calcium currents measurements bath solution contained (in mM): NaCl 105, KCl 3, HEPES 10, 

CaCl2 2, MgCl2 0.5, D-glucose 10 and TEA-Cl 25; pH 7.43 (with NaOH) and pipette solution 

contained (in mM): Na2ATP 3, HEPES 10, EGTA 3, MgCl2 2, CsCl 135, Na2GTP 0.4 and TEA-

Cl 20; pH 7.39 (with CsOH). For APs measurements bath solution contained (in mM): NaCl 130, 

KCl 3, HEPES 10, CaCl2 2, MgCl2 1, D-glucose 10; pH 7.40 (with NaOH) and pipette solution 

contained (in mM): K-gluconate 120, Na2ATP 2, HEPES 10, KCl 20, MgCl2 2, Na2GTP 0.25; pH 

7.41 (with NaOH). The osmolarity of the pipette solution was approximately 300 mOsm and the 

osmolarity of the bath solution was 2-3 mOsm lower than the osmolarity of the internal solution. 

Patch pipettes were manufactured from borosilicate glass (Sutter Instrument, Novato, CA) with 

input resistance from 3.0 to 3.7 MΩ. The cell capacitance ranged between 14 and 25 pF. All 

chemicals were purchased from Sigma-Aldrich, Slovakia. 

Statistical analyses were made in GraphPad Instat 3. Results are presented as a mean ± 

S.E.M. Statistical differences among independent groups were determined by one-way analysis 

of variance (ANOVA) followed by a Tukey post-test. Probability p<0.05, p<0.01 and p<0.001 

was considered to be significant. 

 

Results and discussion 

Expression of functional calcium channel proteins was determined by measuring of 

inward calcium current in all experimental groups of hippocampal neurons. L-type calcium 

current was blocked by 1 µM isradipine. Percentage of inhibited current was calculated and 
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represents current flowing through CaV1.2 and CaV1.3 channels (Fig. 1). 
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Fig. 1 Calcium current (black lines) was activated by a 200 ms long voltage ramp from a membrane potential from -
80 mV to +80 mV. Sodium current was blocked by 1 µM tetrodotoxin. L-type calcium current was blocked by 1 µM 
isradipine (red lines). Inhibited current was calculated (green lines) and represents current flowing through CaV1.2 
and CaV1.3 channels. Cells transfected with random mixture of siRNAs (NCsiRNA; left) represent control cells. 

Cells transfected with mixture of three siRNA specific for CaV1.2 (CACNA1CsiRNA; right) were used as 
experimental group. 

 

When cells were transfected with mixture of three specific siRNAs for CaV1.2 channel 

(CACNA1CsiRNA) proportion of L-type calcium current decreased from approximately 48% in 

control cells to 17% in CACNA1CsiRNA cells. We concluded that transfection with CACNA1C 

specific siRNA efficiently downregulated expression of functional CaV1.2 channels (Fig. 2). 
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Fig. 2 Proportion of L-type calcium current observed in hippocampal neurons in control cells, cells transfected with 
transfection reagent only (N-TER), cells transfected with random mixture of siRNA (negative control - NCsiRNA) 

and cells transfected with mixture of three siRNA specific for CaV1.2 channel (CACNA1CsiRNA). Results are from 
three independent transfections. Number of tested cells is indicated. Each value is expressed as mean ± S.E.M. *** 

p<0.001. 
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Downregulation of CaV1.2 channels affected parameters of single AP and AP series. 

Single action potential was activated by 5 ms long depolarizing current pulse. Firing of action 

potential series was activated by a 300 ms long depolarizing current pulse. Single AP in control 

cells had longer latency, but lower voltage threshold for activation compare to CACNA1CsiRNA 

cells. When cells were transfected with mixture of three specific siRNAs for CaV1.2 channel 

(CACNA1CsiRNA) voltage threshold increased from approximately -30 mV in control cells to -

12 mV in CACNA1CsiRNA cells (Fig. 3). Action potential repolarization was followed by 

a slow afterdepolarization in CACNA1CsiRNA transfected cells. Firing of APs in series was 

supressed in CACNA1CsiRNA transfected cells. Due to afterdepolarization observed also 

in single AP in CACNA1CsiRNA transfected cells, which can inactivate sodium channels, these 

cells were not capable of repetitive firing (Fig. 4). 
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Fig. 3 Single action potential and action potential series observed from NCsiRNA transfected cells (black line) and is 
compared to action potential recorded from CACNA1CsiRNA cells (red line). Single action potential in NCsiRNA 

cells had longer latency and lower voltage threshold for activation compare to CACNA1CsiRNA cells. 
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Fig. 4 Voltage threshold measured in control cells, cells transfected with transfection reagent only (N-TER), cells 

transfected with random mixture of siRNA (NCsiRNA) and cells transfected with mixture of three siRNAs specific 
for CaV1.2 channel (CACNA1CsiRNA). Number of tested cells is indicated. Each value is expressed as mean ± 

S.E.M. ** p<0.01; *** p<0.001. 
 

When cells were transfected with mixture of three specific siRNAs for CaV1.2 channel 

(CACNA1CsiRNA) number of APs in series decreased from approximately 7 APs in control 

cells to 1 AP in CACNA1CsiRNA cells (Fig. 3). We can conclude that CaV1.2 channel is 

essential for AP firing in series (Fig. 5). 

1

2

3

4

5

6

7

8

n=9

n=15
n=18

n=19

 

 

***
***

***

nu
m

be
r 

of
 a

ct
io

n 
po

te
nt

ia
l

Contro
l

NCsiRNA
N-TER

CACNA1CsiRNA

 

Fig. 5 Number of action potentials fired in series in control cells, cells transfected with transfection reagent only (N-
TER), cells transfected with random mixture of siRNA (NCsiRNA) and cells transfected with mixture of three 

siRNAs specific for CaV1.2 channel (CACNA1CsiRNA). Number of tested cells is indicated. Each value is 
expressed as mean ± S.E.M. *** p<0.001. 
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Conclusion 

CaV1.2 channel is the dominant LTCC isoform in primary culture of hippocampal neurons 

from newborn rats. Our results demonstrate involvement of CaV1.2 channels in excitability in 

these neurons. Downregulation of this channel suppressed firing of AP series. However, it is 

unlikely that such effects are caused solely by diminished inward calcium current. We suggest 

that secondary effects on calcium-activated potassium channels are involved. 

 

Acknowledgement 

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the 

contract No. APVV-0212-10. 

 

References 

[1] Geier P., Lagler M., Boehm S., et al. (2011) Am. J. Physiol. Cell Physiol. 300, p. C937 

[2] Lacinova L., Moosmang S., Langwieser N., et al. (2008) Life Sci. 82, p. 41 

[3] Tippens L.A., Pare F.J., Langwieser N., et al. (2008) J. Comp. Neurol. 506, p. 569 

BIOLÓGIA

405



Hľadanie potenciálnych proteínových partnerov telomerického Tay1 
proteínu u kvasinky Yarrowia lipolytica 

 
Lucia Lauková, Regina Sepšiová, Ľubomír Tomáška 

 
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská dolina, 842 15, 

Bratislava, Slovenská Republika, laukova.luci@gmail.com 
 

Abstrakt 
 Telomeres are protein-DNA structures that distinguish natural chromosome ends from double strand 
DNA breaks. In most organisms, telomeric DNA is highly repetitive. Both the duplex repeats and the single-
stranded G-tail are assembled into stable protein-DNA complexes, that represent challenge for replication, 
recombination and transcription. Yarrowia lipolytica is nonconventional yeast, which is an attractive model for 
telomere biology. Its telomeric repeats are represented by an array of 5´-GGGTTAGTCA-3´sequences. Recently, 
our laboratory indentified a novel telomere-binding protein in Y. lipolytica, Tay1 (telomere-associated in 
Yarrowia lipolytica 1). Protein complexes which are bound to the telomeric sequences in other organisms are 
composed by more than one protein. So we predicted that Tay1p is not the only protein associated with 
telomeres in Y. lipolytica. The target of this diploma research is the identification of potential protein partners of 
Tay1 protein using the co-immunoprecipitation and protein electrophoresis. 
 
Kľúčové slová: Tay1 protein; telomeres; telomeric proteins; Yarrowia lipolytica 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Na koncoch eukaryotických chromozómov sa nachádzajú nukleoproteínové štruktúry 

nazývané teloméry. Ich prítomnosť je dôležitá pre stabilitu genómu, nakoľko pomáhajú čeliť 

erózii koncov chromozómov, ku ktorej dochádza v dôsledku replikácie DNA a činnosti 

bunkových nukleáz. Teloméry sú tvorené telomerickou DNA, ktorá je v prevažnej miere 

zostavená z tandemových repetícií a špecificky naviazaných telomerických proteínov [1]. 

Telomerické proteíny chránia konce chromozómov pred účinkami nukleáz a 

reparačných enzýmov a pomáhajú bunke regulovať dĺžku telomér. Strata telomerických 

úsekov DNA je kompenzovaná aktivitou enzymatického komplexu telomerázy, ktorá 

syntetizuje telomerické repetície. Ak telomeráza nie je aktívna, dochádza po každom delení 

bunky k postupnému skracovaniu chromozómov, čím je regulovaná životnosť buniek [1, 2]. 

Kvasinka Yarrowia lipolytica predstavuje v oblasti telomér pomerne nový objekt 

výskumu. Nakoľko je evolučne vzdialená od ostatných kvasinkových druhov, pravdepodobne 

disponuje aj odlišným súborom telomerických proteínov. Telomerická repetitívna jednotka je 

u Y. lipolytica tvorená sekvenciou 5'-GGGTTAGTCA-3'. V porovnaní s heterogénnou 

sekvenciou S. cerevisiae alebo S. pombe je to pravidelný motív a táto sekvencia je zároveň 

blízka TTAGGG repetícii, vyskytujúcej sa u väčšiny vyšších eukaryotov [3]. 

Doteraz bol na našom pracovisku u tejto kvasinky objavený teloméry-viažúci proteín 

Tay1 (Telomere-associated in Yarrowia lipolytica 1). Tento proteín má dve špecifické DNA- 

väzobné Myb domény, ktorými sa viaže na dvojvláknovú telomerickú DNA [4]. Nevykazuje 
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sekvenčnú homológiu so žiadnym známym kvasinkovým teloméry-viažucim proteínom. Bol 

objavený na základe sekvenčnej homológie jeho Myb domén s Myb doménami TRF1 a TRF2 

telomerických proteínov cicavcov a vláknitých húb. Zaujímavé je, že Myb domény Tay1p 

vykazujú vyššiu podobnosť k Myb doménam cicavčích proteínov TRF1 a TRF2 ako k Myb 

doménam hlavných telomerických proteínov Taz1p a Tbf1p S. pombe alebo Rap1p S. 

cerevisiae [4, 5]. 

Cieľom tejto práce bolo zostrojiť plazmid, v ktorom je gén pre Tay1 proteín fúzovaný 

s hemaglutinínovým (HA) epitopom a pod kontrolou indukovateľného GAL1 promótora, 

ktorý by mal umožniť zvýšenie expresie Tay1 proteínu na médiách s galaktózou. Nakoľko je 

vysoko pravdepodobné, že Tay1 proteín nie je jediným telomerickým proteínom asociovaným 

s telomérami Yarrowia lipolytica, konečným cieľom tohto projektu bolo nájsť jeho 

proteínových partnerov. 

 

Materiál a metódy 

Plazmidy: pINA1312_YlTay1_3xHA (s epitopom), pINA1312_YlTay1 (bez epitopu) 

Bunky: kompetentné E. coli DH5α, Y. lipolytica Po1h 

Médiá: LB (kanamycín), YPD, SD (glukóza), SGly (glycerol), SGal (galaktóza) 

Príprava konštruktov:  

Plazmidy sme zostrojili použitím pINA1312_YlTay1_3xHA a pINA1312_YlTay1, 

z ktorých sme pomocou inverznej PCR odstránili pôvodný promótor hp4d a nahradili ho 

GAL1 promótorom. 

Transformácia: 

 Takto pripravené konštrukty sme transformovali do kompetentných E. coli DH5α 

buniek a vysievali na pevné LB média s kanamycínom. Po izolácii plazmidovej DNA 

z transformantov sme orientáciu GAL1 promótora overovali štiepením restrikčnou 

endonukleázou EcoRI. Plazmidové konštrukty boli overené aj sekvenovaním.. Konštrukty 

sme následne transformovali do kvasinky Y. lipolytica Po1h.  

Rast transformanta Y. lipolytica GAL1_YlTay1+HA a rast štandardného kmeňa Y. 

lipolitica Po1h sme porovnávali na médiách s rôznym zdrojom uhlíka: SD, SGly a SGal. 

 SDS PAGE [6] a western blot analýza [7]: Expresiu Tay1 proteínu, a teda funkčnosť 

konštruktov sme overili izoláciou proteínových extraktov TCA precipitáciou a následnou 

Western blot analýzou. 

Sledovali sme mieru expresie Tay1 proteínu pri raste transformanta Y. lipolytica 

GAL1_YlTay1+HA na médiu s glukózou (SD) a galaktózou (SGal), pričom sme odoberali 
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vzorky v rôznych časových intervaloch (3, 6, 8 a 12 hod.). Proteíny izolované zo vzoriek sme 

separovali pomocou SDS-PAGE elektroforézy. Mieru expresie sme stanovili pomocou 

western blot analýzy všetkých vzoriek. 

Príprava protoplastov a imunoprecipitácia Tay1 proteínu:  

Z kultúr transformantov Y. lipolytica GAL1_YlTay1+HA a Y. lipolytica 

GAL1_YlTay1 rastených cez noc v tekutom SD médiu sme pripravili protoplasty, z ktorých 

sme pomocou lyzačného pufru (1% Triton X-100, 0,25% deoxycholát, 50mM Tris pH 7,4, 5 

mM EDTA, 150 mM NaCl, Completetm, DNáza 25 U/l, RNáza A 0,5µg/ml) izolovali proteíny 

sonikáciou a použitím sklenených guličiek (Sigma-Aldrich). Pomocou western blot analýzy 

sme overili prítomnosť Tay1 proteínu v extraktoch a následne sme extrakty použili na 

imunoprecipitáciu. Tay1 proteín sme imunoprecipitovali pomocou G-proteínových guličiek 

(Dynabeads, Life-Technologies), ktoré sme premývali primárnou myšacou anti-HA 

protilátkou (Sigma-Aldrich). K takto opracovaným guličkám sme pridali pripravené extrakty 

a inkubovali sme v chlade cez noc za stáleho miešania.  

Imunoprecipitáty sme separovali SDS-PAGE elektroforézou a gél zafarbili farbičkou 

Comassie Brilliant Blue R-250 (Serva) a následne striebrom. 

 

Výsledky a diskusia 

Rast transformantov na médiách s rôznym zdrojom uhlíka 

 Pozorovali sme rast transformanta Y. lipolytica GAL1_YlTay1+HA v porovnaní s wt 

kmeňom (Y. lipolytica Po1h) na médiách s rôznym zdrojom uhlíka. Ako je možné vidieť 

na obr.1 medzi rastom transformanta a wt kmeňom sme zaznamenali len veľmi malý 

rozdiel. Oba kmene rástli veľmi dobre na glukóze a glycerole a oveľa slabšie na galaktóze. 

Podľa toho usudzujeme, že plazmid nemá výrazný vplyv na rast transformanta, avšak 

galaktóza pravdepodobne nie je najvhodnejším zdrojom uhlíka pre nami použitý  kmeň Y. 

lipolytica Po1h. 
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Obr.1: Porovnanie rastu transformanta Y. lipolytica s plazmidom s epitopom a wild type kmeňa Y. 
lipolytica Po1h na médiách s rôznym zdrojom uhlíka. 

 

Western blot analýza transformanta Y. lipolytica pINA1312_Gal1_YlTay1_3xHA 

Z výsledkov western blot analýzy vyplýva, že transformant Y. lipolytica nesúci 

konštrukt, v ktorom je Tay1 proteín pod kontrolou GAL1 promótora, exprimuje Tay1 proteín 

rovnako bez ohľadu na typ média a čas inkubácie v ňom. 

Usudzujeme teda, že u Y. lipolytica nedochádza k zvýšenej expresii proteínu pod 

kontrolou GAL1 promótora pri raste kvasinky na galaktóze. Expresia pod kontrolou GAL1 

promótora pravdepodobne neprebieha u Y. lipolytica rovnako ako u S.cerevisiae, čo znamená, 

že nedochádza k represii pri raste na glukóze a indukcii expresie pri raste na galaktóze. 

 

 

 

Obr.2: Výsledky western blot analýzy.     Obr.3: Výsledky imunoprecipitácie 
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Výsledky imunoprecipitácie Tay1 proteínu s jeho proteínovými partnermi 

Po izolácii Tay1 proteínu z protoplastov a overením jeho prítomnosti prostredníctvom 

western blot analýzy sme po imunoprecipitácii Tay1 proteínu pomocou G-proteínových 

guličiek s naviazanou myšacou anti-HA protilátkou identifikovali na SDS-PAGE band 

zodpovedajúci molekulovej hmotnosti Tay1 proteínu. Žiadny z jeho potenciálnych 

proteínových partnerov sa nám však doposiaľ nepodarilo imunoprecipitovať. Dôvodom môže 

byť malé množstvo imunoprecipitovaného Tay1 proteínu, a teda aj jeho proteínových 

partnerov. Ďalšou z príčin môžu byť nedostatočne stabilizujúce podmienky, ktoré by viedli k 

rozrušeniu proteín-proteínových interakcií medzi Tay1 proteínom a inými proteínmi  počas 

izolácie alebo pri obmývaní protilátok. 

Záver 

V uvedenej práci sme vytvorili konštrukty GAL1_YlTay1+HA a GAL1_YlTay1, v ktorých je 

Tay1 proteín pod kontrolou Gal1 promótora. 

 Konštrukty sme úspešne transformovali do Y. lipolytica Poh1. Rast transformanta s 

epitopom a wt kmeňa na médiách s rôznym zdrojom uhlíka sme následne porovnávali, pričom 

sme v ich raste nezaznamenali žiadny rozdiel. Vložený konštrukt s GAL1 promótorom teda 

nemá vplyv na rast transformanta Y. lipolytica GAL1_YlTay1+HA. 

 Zároveň sme zistili, že expresia Tay1 proteínu transformantom Y. lipolytica 

GAL1_YlTay1+HA nezávisí od typu média ani od času inkubácie v ňom. 

 Napriek úspešnej imunoprecipitácií Tay1 proteínu sa nám zatiaľ nepodarilo spolu 

s ním ko-imunoprecipitovať jeho interakčných partnerov. V našich ďalších experimentoch sa 

zameriame na optimalizáciu podmienok ko-imunoprecipitácie proteínov. 
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Abstrakt 

Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of risk components influenced by various genetic and 
environmental factors. It is strongly associated with cardiovascular complications and its prevalence has 
increasing tendency. The aim of this study was to determine the frequency of MetS and its components among 
285 apparently healthy women aged from 38 to 65 years with different menopausal status. The NCEP ATP III 
criteria were used to diagnose the MetS. We observed that menopause status had no significant effect on the 
basic anthropometric parameters and on the lipid profile. Pre- and post-menopausal women did not differ in the 
prevalence of MetS (14.1% and 20.1% resp.), but post-menopausal women had significantly more components 
of MetS presented and higher values of waist circumference and blood pressure. The most common component 
of MetS was blood pressure above 130/85 mm Hg (32.7% and 50.0% of pre- and post-menopausal women). 
Regression analysis showed that other variables as education and BMI had significant effect on the MetS in our 
study group. 
 

Kľúčové slová: viscerálna obezita; hypertenzia; dyslipidémie; hyperglykémia; menopauza. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Metabolický syndróm (MetS) predstavuje súbor komponentov, ktoré zvyšujú riziko  

kardiovaskulárnych ochorení (KVO) ako je ateroskleróza, infarkt myokardu, náhla cievna 

mozgová príhoda a iné. Zahŕňa výskyt centrálnej a celkovej obezity, dyslipidémie so 

zvýšenou hladinou triglyceridov (TG), zníženou hladinou lipoproteínov s nízkou denzitou 

(HDL cholesterol), porušenej glukózovej tolerancie, hypertenzie a iných faktorov [1]. 

Najväčší dôraz v prevencii metabolického syndrómu sa kladie na tie aspekty životného štýlu, 

ktoré najviac vplývajú na zložky metabolického syndrómu, čo zahŕňa redukciu telesnej 

hmotnosti, elimináciu fajčenia a zvýšenie telesnej aktivity [2]. 

Všetky komponenty metabolického syndrómu zaraďujeme k rizikovým faktorom 

KVO. Významná frekvencia kardiovaskulárnych komplikácií u jedincov s diabetom 2. typu sa 

pripisuje hyperglykémii. Prítomnosť metabolického syndrómu zvyšuje kardiovaskulárnu 

mortalitu a morbiditu aj u osôb s normálnou toleranciou glukózy [3]. Nezávislým rizikovým 

faktorom je aj výskyt androidnej (viscerálnej) obezity. Zvýšená koncentrácia TG nalačno 

a zvýšený obvod pása naznačuje, že osoba má vysoké riziko vzniku KVO a riziko vzniku 

diabetes mellitus 2. typu. U jedincov s diagnostikovaným metabolickým syndrómom sa 

významne zvyšuje frekvencia výskytu ischemickej choroby srdca (ICHS) [3, 4]. 
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Riziko vzniku KVO sa u žien zvyšuje po menopauze, čo je spojené s metabolickými 

zmenami v dôsledku ukončenia činnosti vaječníkov a následného deficitu estrogénu. Tento 

proces je spojený s mnohými charakteristickými znakmi metabolického syndrómu (zvýšenie 

centrálneho tuku, nárast aterogénneho lipidového profilu, zvýšenie glukózy a hladiny 

inzulínu). Nástupom menopauzy sa tak zvyšuje aj riziko vzniku metabolického syndrómu. Je 

však ťažké povedať, či riziko KVO sa zvyšuje kvôli nástupu menopauzy u všetkých žien, 

alebo len u žien, ktorým bol diagnostikovaný metabolický syndróm [5]. 

Presná prevalencia metabolického syndrómu nie je známa, ale jeho nárast má 

epidemické charakteristiky v niektorých oblastiach. Je to výsledkom príčin ako je znižovanie 

fyzickej aktivity, zvyšovanie energetického príjmu následkom čoho je nárast obezity, ale aj 

starnutie populácie. Nie je známa ani frekvencia predisponujúcich génov, ale usudzuje sa, že 

20 až 30 % obyvateľov Európy, Kanady a populácie USA má genetické riziko na výskyt 

metabolického syndrómu pri vyššej telesnej hmotnosti. Prevalencia MetS na Slovensku podľa 

kritérií NCEP ATP III je 20,1 % a je porovnateľná s ostatnými krajinami Európy [3, 6]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť frekvenciu MetS a jeho jednotlivých komponentov 

v súbore slovenských žien stredného veku a vyhodnotiť vplyv menopauzálneho statusu na 

sledované parametre.  

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor pozostával z 285 zdravých žien vo veku od 38 do 65 rokov 

(priemerný vek 48,40 ± 5,6 rokov) zo západného a stredného Slovenska. Počas zdravotnej 

prehliadky bola ženám odobratá krv, odmeraný tlak krvi a antropometrické parametre. Ženy 

vyplnili dotazník podľa Kaczmarek [7] zameraný na zdravotný stav, životný štýl, 

reprodukčnú históriu, menopauzálne symptómy a socioekonomické informácie. Do štúdie boli 

zaradené iba tie ženy, ktoré podpísali informovaný súhlas a netrpeli závažnými akútnymi 

ochoreniami (rakovina, KVO), nepodstúpili hysterektómiu a v čase výskumu neužívali 

hormonálnu terapiu či antikoncepciu. Následne boli ženy rozdelené do dvoch skupín na pre- 

a post-menopauzálne. Za postmenopauzálne ženy sa považovali tie, ktoré uviedli absenciu 

menštruácie za posledných 12 mesiacov [8, 9]. Antropometrické merania a metódy 

biochemickej analýzy sú bližšie popísané v práci Luptáková et al. [10] a Benčová et al. [11]. 

Metabolický syndróm (MetS) bol definovaný na základe NCEP ATP III kritérií, ak boli 

prítomné aspoň tri z nasledujúcich piatich parametrov podľa de Backera et al. [2]: obvod pása 

väčší ako 88 cm; sérové triglyceridy ≥ 1,7 mmol/l; HDL cholesterol < 1,3 mmol/l; krvný tlak 

≥ 130/85 mmHg a plazmatická glykémia nalačno ≥ 6,0 mmol/l. 
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Na štatistickú analýzu bol použitý program SPSS pre Windows (v.17.0, Chicago, IL). 

Normálne rozdelenie hodnôt sa sledovalo Kolmogorovov-Smirnovovým testom. Na 

porovnanie dát s nie normálnou distribúciou bol použitý Mann-Whitneyho test. Všeobecný 

lineárny model, s vekom ako kovariátom, slúžil na porovnanie základných antropometrických 

parametrov a lipidových hodnôt medzi pre- a post-menopauzálnymi ženami. Binárna 

logistická regresia (metóda Enter) bola použitá na sledovanie vplyvu vybraných faktorov 

životného štýlu na výskyt metabolického syndrómu. Hodnoty sú uvedené ako priemer ± 

smerodajná odchýlka a p-hodnoty menšie ako 0,05 boli považované za štatisticky významné. 

 

Výsledky a diskusia 

V tabuľke 1 sú uvedené priemerné hodnoty vybraných antropometrických a lipidových 

parametrov u pre- a post-menopauzálnych žien. Nakoľko priemerný vek žien v sledovaných 

skupinách bol štatisticky významne odlišný (p < 0,001), pri porovnaní ostatných parametrov 

bol v štatistickom teste zohľadnený vek. Po adjustácii na vek sme nezaznamenali medzi 

ženami v pre- a post-menopauze žiadne štatisticky významné rozdiely. Prevalencia 

metabolického syndrómu (MetS) v súbore pre-menopauzálnych žien bola 14,6 % (25 žien) 

a v súbore post-menopauzálnych žien bola 20,2 % (23 žien). Distribúcia MetS však nebola 

štatisticky významne odlišná (p = 0,220). Z uvedených výsledkov vyplýva, že menopauzálny 

status nemá v danom súbore štatisticky významný vplyv na antropometrické a biochemické 

parametre, ani na výskyt MetS. Je pravdepodobné, že významnú úlohu majú iné faktory 

asociované s vekom a starnutím. Možnou príčinou nepotvrdenia účinku menopauzy na 

sledované parametre môže byť však veľkosť skupín a relatívne podobný vek, keďže sa 

vekové kategórie prelínajú. Vzhľadom na to boli niektoré pre-menopauzálne ženy už v období 

perimenopauzy a ich hodnoty mohli byť ovplyvnené klesajúcou hladinou estrogénov. Na 

zistenie vplyvu menopauzálneho prechodu na sledované parametre by bolo pravdepodobne 

vhodnejšie porovnať mladé ženy v reprodukčnom veku so staršími postmenopauzálnymi 

ženami. Vhodná by bola aj longitudinálna štúdia žien, ktoré práve vstúpili do postmenopauzy. 

Tabuľka 2 zobrazuje frekvenciu výskytu jednotlivých komponentov MetS u pre- 

a post-menopauzálnych žien. Medzi najčastejšie sa vyskytujúci komponent MetS patrila 

v obidvoch skupinách hypertenzia (32,7 % pre-menopauzálnych žien a 50,0 % post-

menopauzálnych žien). Najnižšiu frekvenciu výskytu mala hyperglykémia s frekvenciou 

4,7 % u pre-menopauzálnych žien a 10,5 % v skupine žien po menopauze. Štatisticky 

významné rozdiely medzi ženami s rôznym menopauzálnym statusom sme pozorovali pri 

obvode pása (p = 0,002) a pri hodnotách krvného tlaku (p = 0,004), pričom obidva 
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komponenty sa častejšie vyskytovali u post-menopauzálnych žien. Podobne aj v práci 

Jouyandeh et al. [12] sa najčastejšie vyskytoval u postmenopauzálnych iránskych žien 

zvýšený obvod pása (64,3 %) a najmenej častým komponentom MetS bola zvýšená hladina 

glykémie (29,1 %). U českých pre- a post-menopauzálnych žien bol tiež najčastejšie sa 

vyskytujúcim komponentom zvýšený obvod pása (58,2 % a 85,5 %, resp.), najmenej častým 

komponentom bola nízka hladina HDL cholesterolu (2,9 % a 20,1 %, resp.) [13]. 

 

Tab. 1 Priemerné hodnoty vybraných antropometrických a lipidových parametrov 
 u pre- a post-menopauzálnych žien 

 

 Parametre 
  

Pre-menopauzálne 
ženy 

Post-menopauzálne 
ženy 

p*  n=171 n=114 
Vek (roky) 45,40±4,10 52,90±4,32 < 0,001**  

Telesná výška (cm) 164,53±5,73 162,20±5,55 n.s. 
Telesná hmotnosť (kg) 70,80±14,48 73,72±14,35 n.s. 

BMI (kg/m2) 26,16±5,26 28,00±5,06 n.s. 
Obvod pása (cm) 81,86±14,39 87,75±12,36 n.s. 

Obvod bokov (cm) 102.06±9,97 105,09±10,13 n.s. 
WHR 0,80±0,08 0,83±0,07 n.s. 

Gly (mmol/l) 4,75±0,63 5,11±1,04 n.s. 
TC (mmol/l) 5,34±0,92 5,57±1,12 n.s. 
TG (mmol/l) 1,25±0,69 1,52±1,01 n.s. 

HDL-C (mmol/l) 1,60±0,43 1,51±0,40 n.s. 
LDL-C (mmol/l) 3,18±0,84 3,37±1,06 n.s. 

Metabolický syndróm 25 (14,6 %)  23 (20,2 %) 0,220 
 

BMI – index telesnej hmotnosti; WHR – index pomeru obvodu pása k obvodu bokov; Gly – glykémia; TC – 
celkový cholesterol; TG – triglyceridy, HDL-C – HDL cholesterol; LDL-C – LDL cholesterol; p* – adjustované 

na vek; **p – hodnota bola stanovená Mann-Whitneyho testom 
 

Tab. 2 Komponenty metabolického syndrómu a ich zastúpenie u pre- a post-menopauzálnych žien 
 

Komponenty MetS  

Pre-menopauzálne 
ženy 

Post-menopauzálne 
ženy 

p n = 171 n = 114 
Obvod pása > 88 cm 52 (30,4 %) 55 (48,2 %) 0,002 

TG ≥ 1,7 mmol/l 38 (22,2 %) 33 (28,9 %) n.s. 
HDL-C < 1,3 mmol/l 49 (28,7 %) 41 (36,0 %) n.s. 
TK ≥ 130/85 mm Hg 56 (32,7 %) 57 (50,0 %) 0,004 

Gly ≥ 6,0 mmol/l 8 (4,7 %) 12 (10,5 %) n.s. 
 

MetS – metabolický syndróm; TG – triglyceridy; HDL-C – HDL cholesterol; TK – tlak krvi; Gly – glykémia; 
p – hodnota štatistickej významnosti   

 

V tabuľke 3 je uvedená frekvencia počtu komponentov MetS u pre- a post-

menopauzálnych žien. 44,4 % pre-menopauzálnych žien a 26,3 % post-menopauzálnych žien 

nemalo prítomný ani jeden komponent MetS a možno ich považovať za veľmi nízko rizikové 
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v kontexte rozvoja MetS. Na druhej strane, ako vysoko rizikové možno považovať ženy s 

prítomnosťou dvoch komponentov MetS (17,0 % a 25,4 % pre- a post-menopauzálnych žien), 

nakoľko u nich sa dá predpokladať skorý nástup MetS. Všetkých päť komponentov MetS 

mala iba jedna post-menopauzálna žena. Percento výskytu počtu komponentov MetS bolo 

štatisticky významne vyššie u post-menopauzálnych žien (p = 0,009), okrem prítomnosti 

troch rizikových komponentov. V práci Jouyandeh et al. [12] bolo bez komponentov MetS iba 

12,4 % post-menopauzálnych žien a najčastejšie boli zastúpené dva komponentny (33,6 %), 

pričom v našom súbore sa u post-menopauzálnych žien vyskytoval najčastejšie iba jeden 

komponent (28,1 %). Všetkých päť komponentov malo v práci Jouyandeh et al. [12] 1,8 % 

sledovaných žien.  

 

Tab. 3 Percentuálne zastúpenie počtu komponentov metabolického syndrómu 
 

Počet komponentov MetS 

Pre-menopauzálne 
ženy 

Post-menopauzálne 
ženy 

n = 171 n = 114  
Bez MetS        0 76 (44,4 %) 30 (26,3 %) 

1 41 (24,0 %) 32 (28,1 %) 
2 29 (17,0 %) 29 (25,4 %) 

MetS               3 22 (12,9 %) 14 (12,3 %) 
4 3 (1,8 %) 8 (7,0 %) 
5 0 (0 %) 1 (0,9 %) 
 χ2 = 15,336; df = 5; p = 0,009 

 
MetS – metabolický syndróm; χ2 – chí-kvadrát test; df – stupeň voľnosti; 

 p – hodnota štatistickej významnosti 
 

Nakoľko MetS je multifaktoriálne podmienený, sledovali sme v  súbore žien vplyv 

ďalších faktorov: fajčenie, športová aktivita, vzdelanie, depresia a BMI na výskyt MetS 

binárnou logistickou regresiou. V tabuľke 4 sú uvedené parametre, ktoré mali štatisticky 

významný vplyv na MetS. Na základe B koeficientu majú ženy s vyššími hodnotami BMI a 

nižším dosiahnutým vzdelaním vyššie riziko rozvoja MetS. Ženy s vyšším dosiahnutým 

vzdelaním pravdepodobne vedú zdravší životný štýl. 

 
Tab. 4 Vplyv vybraných faktorov na výskyt metabolického syndrómu 

 

Nezávislé premenné B 
95 % CI 

p Dolná hranica Horná hranica 
Fajčenie 0,156 0,679 2,012 n.s. 

Športová aktivita - 0,414 0,341 1,282 n.s. 
Vzdelanie - 0,741 0,302 0,752 0,001 
Depresia 0,114 0,678 2,012 n.s. 

BMI 0,055 1,007 1,109 0,025 
BMI – index telesnej hmotnosti; B – neštandardizovaný B koeficient; 95 % CI – 95 % konfidenčný interval  
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Záver 

Z výsledkov štúdie vyplýva, že v sledovanom súbore žien stredného veku nemá 

menopauzálny status vplyv na základné antropometrické parametre, hladiny lipidov a ani na 

výskyt metabolického syndrómu. Na jeho rozvoj tak pravdepodobne vplývajú iné faktory. 

V tejto súvislosti sa potvrdil pozitívny efekt vzdelania a hodnôt BMI. Zistili sme, že 

v postmenopauzálnom období sa štatisticky významne zvyšuje počet žien s obvodom pása 

nad 88 cm a hodnotami krvného tlaku nad 130/85 mm Hg. Štatisticky významný rozdiel sme 

zaznamenali aj pri zastúpení počtu komponentov MetS medzi pre- a post-menopauzálnymi 

ženami. Výskyt dvoch komponentov MetS sme zaznamenali v 17,0 % pre- a 25,4 % post-

menopauzálnych žien. Tieto ženy by sme označili za najviac rizikové z pohľadu možného 

nástupu MetS a bolo by u nich vhodné zahájiť preventívnu terapiu.  

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporená grantom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky VEGA 1/0247/09, 1/0493/13.  

 

Zoznam použitej literatúry  

[1] Galajda P. (2003) Interná med. 3(11), p. 636 

[2] De Backer G., Ambrosioni E., Borch-Johnsen K., et al. (2003) Eur. Heart. J. 24, p. 1601 

[3] Fábryová Ľ. (2004) Interná med. 4, p. 35 

[4] Lemieux I., Pascot A., Couillard Ch., et al. (2000) Circulation. 102, p. 179  

[5] Carr M. C. (2003) J. Clin. Endocrinol. Metab. 88(6), p. 2404 

[6] Mokáň M., Galajda P., Prídavková D., et al. (2008) Diabetes Res. Clin. Pr. 81, p. 238 

[7] Kaczmarek M. (2005) Acta Med. Lituanica. 12, p. 15 

[8] WHO – World Health Organization (1996) Research on the Menopause in the 1990´s. 

Report of a WHO Scientific Group, Geneva. WHO Technical report Series No. 866 

[9] Kaczmarek M. (2007) Maturitas 57, p. 139  

[10] Luptáková L., Siváková D., Cvíčelová M., et al. (2013) Ann. Hum. Biol. 40(2), p. 132  

[11] Benčová D., Siváková D., Luptáková L., et al. (2012) Antropol. Anz. 69(2), p. 189 

[12] Jouyandeh Z., Nayebzadeh F., Qorbani M., et al. (2013) Journal of Diabetes & 

Metabolic Disorders 12, p. 1 

[13] Vosátková M., Čeřovská J., Zamrazilová H., et al. (2012) Prague Medical Report. 

113(3), p. 206 

BIOLÓGIA

417



Stimuly generované ulovenou korisťou v Dionaea muscipula regulujú 
množstvo cysteín endopeptidázy - dionainu v tráviacej  

tekutine cez jasmonáty 
 

Michaela Libiaková1, Michaela Saganová1, Miroslav Krausko1, Ľudmila Slováková1, Andrej 
Pavlovič1,2  

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín, 

Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, SR; m.libiakova@gmail.com 
2Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Centrum regionu Haná pro 

biotechnologický a zemědělský výskum, Oddělení biofyziky, Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc, 
ČR 

 
 

Abstrakt 

Carnivorous plants grow in nutrient poor habitats. They obtain substantial amount of nutrients from di-
gestion of prey. These plants capture and digest prey using different types of trapping strategies. Venus flytrap 
(Dionaea muscipula) is one of the well-known carnivorous plants with a unique ability to capture prey through a 
snap-trapping mechanism. The trap snap shuts when an insect touches the mechanosensitive trichomes on the 
lobe of the trap. Mechanostimulation of trigger hair is associated with the generation of action potentials. Strug-
gling prey enclosed in the trap causes further mechanostimulation and also chemostimulation, which result in the 
production of the digestive fluid. We investigated the production of digestive fluid in response to mechanostimu-
lation (and thus electrical activity), chemostimulation and stimulation with jasmonic acid separately. We tested 
the enzymatic activity of fluids for acid phosphatases and total proteolytic activity. We focused on immunode-
tection of newly described cysteine endopeptidase named dionain in response to different stimuli.  
 
Kľúčové slová: akčný potenciál,  Dionaea, dionain, kyselina jasmónová, mäsožravá rastlina.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dlhú dobu boli rastliny považované za organizmy, ktorých obmedzená schopnosť 

pohybu a reakcií na rôzne podnety bola spájaná s obmedzenou schopnosťou vnímať. 

Výnimkou boli rastliny s rýchlymi, účelnými pohybmi ako napríklad mäsožravá rastlina 

Dionaea muscipula (mucholapka americká). V minulosti pútala už Darwinovu pozornosť, 

ktorý spolu s Burdon-Sandersonom zistili, že rastlina využíva citlivé mechanoreceptory 

a elektrické signály, prostredníctvom ktorých realizuje rýchly pohyb listov modifikovaných 

na pascu [1]. Elektrické signály majú dôležitú úlohu v mäsožravých rastlinách aj pri 

mechanizme príjmu na dusík bohatých zlúčenín ako je to v prípade D. muscipula. Akčné 

potenciály (AP) v D. muscipula majú funkciu pri trávení koristi. Listy tejto mäsožravej 

rastliny sú rozdelené na dve časti. Dolná časť listu slúži rastline na fotosyntézu a horná časť je 

modifikovaná na pascu, ktorou chytá korisť. Mechanické podráždenie trichómov na povrchu 

listu vedie k tvorbe AP, ktorý má za následok zavretie modifikovaného listu – pasce [2]. Po 

uväznení hmyzu v pasci mucholapky dochádza vplyvom pohybu koristi najprv 

k mechanickému (teda aj elektrickému) a neskôr aj k chemickému dráždeniu listu, čo vedie k 
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tesnejšiemu a hermetickému uzavretiu pasce (tzv. narrowing) a vylúčeniu tráviacej tekutiny 

[3, 4]. Pri indukcii sekrécie tráviacej tekutiny pravdepodobne zohrávajú úlohu tiež hormóny, 

ako sa ukázalo aplikáciou kyseliny 12-oxofytodiénovej (OPDA, prekurzor kyseliny 

jasmónovej), ktorá spúšťa sekréciu tráviacej tekutiny aj bez predchádzajúcej mechanickej 

stimulácie. Hormóny sa uvoľňujú pravdepodobne ako odpoveď na pokračujúcu mechanickú 

stimuláciu trichómov uväznenou korisťou a dochádza k produkcii tráviacej tekutiny a tráveniu 

koristi [5]. 

Cieľom našej práce bolo štúdium tráviacej aktivity tekutiny produkovanej mäsožravou 

rastlinou D. muscipula v reakcii na mechanický, chemický a hormonálny (kyselina 

jasmónová) stimul z dôrazom na nedávno popísanú cysteín endopeptidázu dionain [6]. 

 

Materiál a metódy 

● Päťdesiat rastlín D. muscipula z kolekcie mäsožravých rastlín Katedry fyziológie 

rastlín sme kultivovali v štandardných skleníkových podmienkach. Sekréciu tráviacej tekutiny 

sme indukovali osobitne mechanickou, chemickou (50 mM NH4Cl a 50 mM KH2PO4) 

aj hormonálnou (1 mM kyselina jasmónová v 0.001 % Tween – JA, Sigma-Aldrich) 

stimuláciou pasce. Po 48 hodinách sme vyprodukovanú tekutinu odobrali.  

● Elektrickú aktivitu sme zaznamenávali neinvazívnym prístrojom vo Faradayovej 

klietke. Akčné potenciály sme merali na povrchu pasce s fixovanou nepolarizovateľnou Ag–

AgCl extracelulárnou elektródou (Scanlab systems, Praha, Česká Republika).  

● Enzymatickú aktivitu čerstvo vyprodukovanej tráviacej tekutiny sme stanovili 

spektrofotometrickou metódou. Použili sme chromogénny substrát 4-nitrophenyl fosfát, aby 

sme stanovili aktivitu kyslých fosfatáz (Sigma-Aldrich). Proteolytickú aktivitu sme stanovili 

inkubáciou vzorky s 2 % (w/v) BSA v glycín-HCl (pH = 3.0) pri 37°C 1 hodinu, reakciu sme 

zastavili pridaním 5 % (w/v) TCA.  

● Vykonali sme HPLC/MS analýzu hladiny fytohormónov pred a po mechanickej, 

chemickej aj hormonálnej (JA) stimulácii produkcie tráviacej tekutiny v pacsi D. muscipula. 

● Pri Western blot analýze sme použili polyklonálnu primárnu protilátku proti 

dionainu-1 (Agrisera,Vännäs, Švédsko) a sekundárnu protilátku goat antirabbit IgG (H+L)-

HRP konjugát (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).  

 

Výsledky a diskusia 

V našom výskume sme sa zamerali na tráviace procesy mäsožravej rastliny 

mucholapky americkej. Proces lovu koristi a jej trávenie sú sprevádzané dvomi typmi 
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stimulácie: machanickou a chemickou. Odlíšili sme dva tieto stimuly, aby sme zistili ich 

regulačnú úlohu v sekrécii enzýmov pri trávení koristi. Mechanická stimulácia senzitívnych 

trichómov bola dôležitá hlavne v prvých hodinách po uväznení koristi v pasci a zodpovedná 

za rýchle hermetické uzatvorenie pasce tzv. narrowing phase a prvé uvoľnenie tráviacej 

tekutiny (obr. 1). Tento typ stimulácie bol spojený aj s generovaním AP (obr. 2a, b). 

Chemická stimulácia neindukovala vznik žiadnych spontánnych AP (pozorovanie za 50 

hodín, 10 rôznych pascí, obr. 2c).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Pasca mäsožravej rastliny D. muscipula: otvorená (a), 1 min. po dvojnásobnom  mechanickom stimule 
senzitívnych trichómov (b) a o 3 hodiny neskôr po opakovanej mechanickej stimulácii (narrowed phase, c) 

 

Mechanická stimulácia a AP indukovali narrowing štádium uzavretia pasce 

efektívnejšie (99.2 ± 0.4 % z indukovaných pascí) a rýchlejšie (v rámci 3 hodín) ako 

chemický stimul (57.0 ± 4.0 % z N a 59.8 ± 6.8 % z P indukovaných pascí), ale chemická 

stimulácia udržiavala pascu v tomto štádiu dlhšiu dobu. Ak uzavretá pasca nebola ďalej 

stimulovaná mechanicky ani chemicky, neprodukovala sa tráviaca tekutina a v rámci 24 hodín 

sa znovu otvorila.  

Ďalšia stimulácia obidvoch typov samostatne indukovala produkciu tráviacej tekutiny. 

Mechanická stimulácia s následnou elektrickou aktivitou indukovali sekréciu tráviacej 

tekutiny, ktorá ale nedosahovala úplnú proteolytickú kapacitu (obr. 3b). Už Robins (1976) pri 

D. muscipula poukázal na rozdiely medzi kvantitou tekutiny a proteínov v nej produkovaných 

po rôznych stimuloch dusíkatými zlúčeninami [7]. Jeho výsledky indikujú, že uvoľnenie 

tekutiny a enzýmov nie je rovnako regulované. Môžeme usudzovať, že AP (cez jasmonáty) 

spúšťajú bazálnu sekréciu kyslých fosfatáz a proteolytických enzýmov, ktorej reguláciu 

neskôr preberajú chemické stimuly pochádzajúce z koristi. Aktivita kyslých fosfatáz sa 

výrazne nezvýšila po indukcii P (obr. 3a), pravdepodobne to vysvetľuje fakt, že P je známy 
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ako kompetitívny inhibítor kyslých fosfatáz [8]. Takahashi a kol. (2011) a Schulze a kol. 

(2012) v tráviacej tekutine D. muscipula identifikovali aj cysteín proteinázy [6, 9]. Výsledky 

našich inhibičných pokusov s inhibítorom cysteín proteáz dokazujú ich dominantnú úlohu pri 

trávení proteínov v D. muscipula (obr. 3c). Aj Western blot analýzy potvrdili vyššiu 

akumuláciu cysteín endopeptidázy – dionain-1 po chemickom stimule v porovnaní 

s mechanickým. Pozícia dionainu sa zhodovala s pozíciou svetlého pruhu na zymograme, 

ktorý bol výsledkom degradácie kazeínu proteázami v tráviacej tekutine (obr. 4). 

 

                    
Obr. 2 Elektrická aktivita pasce D. muscipula 

nameraná extracelulárnou elektródou. AP 
generované po mechanickom podráždení v 10 

minútových intervaloch (a), detail AP (b) a žiadne 
zaznamenané AP pri chemickej stimulácii NH4Cl a 

KH2PO4 (c) 
 

 

 Analyzovali sme aj hladinu fytohormónov pred a po mechanickej aj chemickej 

stimulácii produkcie tráviacej tekutiny v pacsi D. muscipula. V kontrolných pasciach nebola 

detekovaná JA, na rozdiel od mechanicky a hlavne chemicky (N a P) indukovaných pascí.  

 Kyselina jasmónová (JA) aplikovaná na povrch pascí indukovala ich uzavretie v 

rámci 12 hodín a vyvolala formovanie narowed phase pri všetkých indukovaných pasciach. V 

tráviacej tekutine uvoľnenej po externej aplikácii JA sa signifikantne zvýšila proteolytická 

aktivita, ale nie fosfatázová aktivita (obr. 5a, b). Aplikáciou inhibítora cysteín peptidáz E-64 

Obr. 3 Enzymatická aktivita tráviacej tekutiny 
produkovanej po mechanickej (M) a chemickej 
stimulácii (N a P). Aktivita kyslých fosfatáz (a), 

proteolytická aktivita (b) a aktivita po inhibícii s 10 
µM inhibítorom cysteín proteáz E-64 znázornená ako 

percentuálne zastúpenie neinhibovanej tráviacej 
tekutiny daného variantu (100%), (c). Rôzne písmená 

vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P = 0.05 
(ANOVA, Tukey-test), n = 7-9 
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(10 µM) proteolytická aktivita v JA variante klesla (obr. 5c). Western blot analýza potvrdila 

vyššie množstvo dionainu v tekutine získanej z JA ošetrených rastlín v porovnaní s 

mechanicky stimulovanými. Pozícia dionainu sa opäť zhodovala s pozíciou svetlého pruhu na 

zymograme (obr. 6). Naše výsledky ukázali, že externá aplikácia JA stimuluje proteolitickú 

aktivitu, a tiež zvyšuje obsah cysteín endopeptidázy dionainu v tráviacej tekutine D. 

muscipula (obr. 5, 6). 

 
Obr. 4 Proteínový profil (značenie striebrom) tráviacej 
tekutiny D. muscipula produkovanej po mechanickej 
stimulácii (M), stimulácii fosforom (P) a dusíkom (N) 
(a). Western blot analýza s protilátkou proti dionainu-1 
(b). Proteázová aktivita znázornená v 12 % (v/v) SDS-
polyakrylamidovom géli s kazeínom ako substrátom (c) 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Enzymatická aktivita v reakcii na externú aplikáciu kyseliny jasmonovej (JA). Aktivity kyslých fosfatáz 
(a), proteolytická aktivita (b) a aktivita po inhibícii s 10 µM inhibítorom cysteín proteáz E-64 znázornená ako 

percentuálne zastúpenie neinhibovanej tráviacej tekutiny daného variantu (100 %), (c). ** - signifikantné 
rozdiely pri P = 0.01 (Studentov t-test), n = 6-7. 

 

 

 

Obr. 6 Proteínový profil (značenie striebrom) 
tráviacej tekutiny D. muscipula produkovanej po 
mechanickej stimulácii (M) a externej aplikácii 

kaseliny jasmonovej (JA) (a). Western blot analýza 
s protilátkou proti dionainu-1 (b). Proteázová aktivita 
znázornená v 12 % (v/v) SDS-polyakrylamidovom 

géli s kazeínom ako substrátom (c) 
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Záver 

Chytanie koristi, jej zadržiavanie v pasci a trávenie je pre D. muscipula nákladný 

proces, takže sa v rastlinách vyvinulo niekoľko kontrolných mechanizmov ako využívať 

benefity z mäsožravosti redukciou súvisiacich nákladov. Prvý kontrolný bod je dvojitý 

spúšťací mechanizmus zatvorenia pasce – potrebné sú najmenej dva AP, aby sa pasca 

zatvorila. Druhý kontrolný bod šetrí energiu pri chytení malej koristi, ktorá neposkytne 

dostatok živín, aby vyrovnali straty súvisiace s jej zadržaním a trávením (redukcia 

fotosyntézy a zvýšenie respirácie). Malá korisť unikne cez otvory medzi zubami na okraji 

pasce a pasca sa znova pomaly otvorí. Podľa našich výsledkov tráviaca tekutina produkovaná 

po mechanickej stimulácii nemala dostatočnú aktivitu na úplné trávenie proteínov z koristi. 

Musia byť prítomné nejaké chemické látky uvoľnené z čiastočne natrávenej koristi, ktoré 

naplno spustia proteolytickú aktivitu – tretí kontrolný bod, ktorý zaistí efektívnu produkciu 

enzýmov. Naše experimenty poukazujú aj na úlohu jasmonátov v regulácii 

transkripcie/exocytózy proteolytického enzýmu dionainu. Takýmto spôsobom D. muscipula, 

ktorá rastie na živiny chudobných pôdach získava N z koristi a nadbytočný N môže 

stimulovať rýchlosť fotosyntézy a vyvážiť náklady súvisiace s lovom koristi.   
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Abstrakt 

 Candida utilis is important organism with significant potential in pharmaceutical and biotechnology 
application. Along with Saccharomyces cerevisiae and Kluyveromyces  fragilis, C. utilis has been approved by 
the Food and Drug Administration  as GRAS, save organism for use as a food additive. C. utilis is very attractive 
as a nutritional supplement because of its high protein content. Candida utilis is a yeast with negative Crabtree 
effect. That means, it does not produce ethanol in aerated cultures, which is often a factor, that limits growth of 
other yeast species. C. utilis is not a member of the CUG family, which comprises species such as Candida 
albicans and Pichia stipitis. The genome sequence of this unconventional yeast was published in year 2012. 
Publication of the Candida genome sequence would be very helpful for other studies concerning the construction 
of expression system or promoter sequences. The main goal of our research is to prepare deletion mutants and to 
determinate of ploidy of Candida utilis. Finally, we confirmed, that C. utilis is triploid or even tetraploid. 
 

Klíčové slova: Candida utilis; determinace ploidie; α-glukozidázová aktivita 

 

Úvod a cíl práce 

Candida utilis patří mezi nekonvenční kvasinky. Společně se Saccharomyces 

cerevisiae a Kluveromyces fragilis se řadí mezi jediné kvasinky, jejichž sušina je povolena 

k přímé konzumaci. Candida utilis oproti Kluveromyces lactis neobsahuje ve svém sekretomu 

téměř žádné proteázy, které by jinak mohly snižovat výnos a komplikovat izolaci čistých a 

funkčních produktů [1]. Vývoj expresních vektorů, selekčních markerů a cre-loxP 

rekombinačního systému umožnil produkci zajímavých látek a rekombinantních proteinů v 

expresním systému C. utilis na poměrně vysoké úrovni [2]. 

 Hlavním cílem naší práce je získat nový pohled na otázku ploidie. Ploidii jsme 

stanovovali pomocí několika nezávislých metod, nakolik se informace z dostupných zdrojů 

liší. Roku 1995 Kondo, vyvinul jeden z prvních transformačních systémů, který byl založen 

na využití endogenního proteinu L41. Proces integrace do chromozomu byl realizován 

homologickou rekombinací. Southern analýza transformantů, ve kterých byl vektor DNA 

integrovaný na lokus L41 genu, ukázala, že v divém kmenu C. utilis existují dvě kopie genu 

pro protein L41 [3]. To by mohlo naznačovat, že C. utilis je diploid. Opakem byla studie 

Ikushimu roku 2009, kdy na získání nulového mutanta potřeboval až čtyři série genové 

disrupce. Okrem toho stanovil, že obsah DNA C. utilis je 3-5 krát vyšší v porovnání 
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s haploidní kvasinkou Saccharomyces cerevisiae. Tyto výsledky vykazují protiklad 

s Kondovou teorií a ustanovují C. utilis za tetraploidní kvasinkový organizmus [4].  

 

Materiál a metody 

Kvasinkový kmen Candida utilis CCY 39-38-18 

Konstrukt:  p∆glc, genotyp: pUC ori loxP-Zeo-loxP [5] 

 

 
 

Obr. 1 Plazmid p∆glc 
 

Kultivač ní média 

YPD (Yeast extract-peptone-glucose) - 1.0 % kvasniční extrakt, 2.0 % pepton, 2.0 % D-

glukóza; MMM  (minimal maltose medium) - 1.34 % YNB, 4x10-5 % biotin, 2.0 % maltóza, 

1M KxPO4 pH6 

Primery  

Tab. 1 Použité primery 
 

Primery Nukleotidová sekvence 5’-3’ 
P1                        CGTAATCAACGTCCTGTTCTTCG 
L2                      CCTCCTTGAAAGCCCATGCC 
NemutF  GTAGGGAGAGATTTTGGATACGAAAA 
MutF  GCGGTTAAATTTTCCAACAATTAATCCT 
NemutR  CTAATTGCAATATATACGCTGAGTTG 
Mut2R     AATCTCTATGAGGTTGTCACACT     
pGLC F (BamHI) GGGGGGATCCGTTCTTAATATCTTCTATGTGCTCAGCC 
pGLC R (HindIII) CCCCAAGCTTCTTTCCACCAACTTTCTTTAGGAATTGTC 

 

Příprava delečního mutanta 

Na přípravu mutantních kmenů C. utilis jsme použili plazmid p∆glc [5] určený pro 

deleci genu a regulační oblasti pro alfa-glukozidázu. Plazmid se skládá z mutační kazety 

obsahující 2 homologické rekombinační úseky upstream a downstream od ATG kodonu genu 

pro alfa-glukozidázu, mezi kterými je kazeta pro selekční marker zeocín ohraničená LoxP 
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místami (Obr. 1). Na vyštěpení mutační kazety jsme plazmid poštěpili HindIII a následně 

5´přečnívající konce zatupili dosyntetizováním komplementárního vlákna DNA pomocí Taq 

polymerázy. K štěpné reakci jsme přidali 2,5 nmol dNTP a 1 U GoTaq polymerázy (Promega) 

a inkubovali 5 min při 95°C a následně 10 min při 70 °C. Poštěpěný a zatupený plazmid jsme 

pročistili pomocí kitu Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). Kompetentní 

buňky C. utilis wt jsme transformovali s 5 µg mutační kazety pomocí elektroporačního 

přístroje GenePulser (BioRad) s nastavenými parametry - kapacitou 25 µF, napětím 1,5 kV 

a PulseControles (BioRad) o odporu 600 Ω. Získané transformanty jsme selektovali pomocí 

zeocínu v koncentraci 100 µg/ml. Zatupením jsme získali vysokou efektivitu transformantů, 

z nichž jsme pomocí speciálně navržených primerů hledali delečního mutanta. Získané 

mutanty jsme ověřili multiplex PCR reakcí a stanovením enzymové aktivity α-glukozidázy. 

 

Izolace chromozomální DNA 

Kvasinky disponují hrubou buňkovou stěnou, proto se pro její efektivní narušení 

používá zymolyáza. Noční kulturu (2ml) jsme centrifugovali na centrifuze MiniSpin® 

(Eppendorf) 3 min při 4000 ot. min-1. Získaný sediment jsme promyli v 1 ml deionizované 

vody a znovu centrifugovali 3 min při 4000 ot. min-1. Sediment zbavený zbytků kultivačního 

média jsme rozsuspendovali v 400 µl SCED roztoku (10 mmol.dm-3 citrát sodný, pH 7.5, 10 

mmol.dm-3 Ditiotreitol (DTT), 10 mmol.dm-3 EDTA, 1 mol.dm-3 sorbitol) s přidáním 200 ng 

zymolyázy. Pro účinné rozštěpení buňkové stěny jsme buňky inkubovali na Thermomixer® 

comfort (Eppendorf) při 37°C 1 h. Po skončení inkubace jsme přidali 40 µl 10 % SDS 

a suspenzi následujících 5 minut udržovali na ledě. Přidali jsme 300 µl 5 mol.dm-3 octanu 

draselného pH 8.9 a centrifugovali 5 min při 13 400 ot. min-1. Po stočení jsme k supernatantu 

přidali stejné množství vychlazeného izopropanolu a nechali stát 30 min při -20°C. 

Centrifugací jsme získali sediment, který jsme rozsuspendovali v 200 µl TE (10 mmol.dm-3 

Tris.HCl, 10 mmol.dm-3 EDTA, pH 8.0) a přidali 1 µl RNázy A. Během inkubace při 37°C po 

dobu 20 min RNáza A degradovala RNA. Poté jsme přidali 1 ml chladěného etanolu a 

inkubací při -20°C po dobu 30 min jsme dosáhli vysrážení chromozomální DNA. 

Centrifugací jsme získali pelet, který jsme vysušili a rozpustili v 50 µl deionizované vody. 

 

Extrakce proteinů z buněk C. utilis 

Kvasinkovou kulturu rostoucí na minimálním maltózovém médiu jsme centrifugovali 

5 min při 6000 ot.min-1. Sediment jsme promyli 2 ml deionizované vody. Přidali jsme 200 µl 

roztoku A (1 % SDS, 0.1 mmol. dm-3 NaCl, 0.01 mmol.dm-3 Tris.HCl pH8.0, 0.001mmol. dm-
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3 EDTA) a 0,3 g skleněných kuliček (Sigma) promytých kyselinou chlorovodíkovou. 

Vortexováním 10 x 15 sekund s 30 sekundovou přestávkou jsme rozrušili buňkovou stěnu. 

Počas přestávek jsme buňky drželi neustále na ledu. Po dokončení vortexování jsme buňky 

zcentrifugovali 5 min při 13 400 ot. min-1. Získaný supernatant jsme použili na stanovení α-

glukozidázové aktivity a určení koncentrace proteinů podle Bradfordovi metody [6]. 

 

Stanovení enzymové aktivity α-glukozidázy 

Jedna jednotka enzymové aktivity α-glukozidázy je stanovena jako množství enzymu, 

které uvolní 1 µmol.dm-3 paranitrofenolu za 1 min při teplotě 37°C. Na stanovení α-

glukozidázové aktivity jsme použili PNPG (p-Nitrofenyl-α-D-glukopyranozid) (Sigma), které 

se v případě indukce exprese rozštěpí za uvolnění p-nitrofenolu. Tato reakce je doprovázena 

barevnou změnou reakčné směsi. Reakčná směs byla tvořena 800 µl 6 mmol.dm-3 PNPG, 

199,5 µl 50 mmol.dm-3 KxPO4 pH 6 a 0,5 µl supernatantu, který jsme získali rozbíjením 

kvasinkových buněk v prostředí roztoku A. Reakce trvala 15 min a poté jsme ji inaktivovali 

přidáním 200 µl 1 mol.dm-3 Na2CO3. Koncentraci uvolněného p-nitrofenolu jsme stanovili 

pomocí spektrofotometru při vlnové délce 405 nm. 

 

Výsledky a diskuze 

Sekvenační analýzou promotora α-glukozidázového genu Candida utilis CCY 39-38-

18 jsme zjistili značnou variabilitu v mezi genové oblasti. Vycházeli jsme ze sekvence izolátu 

Cyberlindnera jadinii (Candida utilis) NBRC 0988 z databáze GenBank: BAEL00000000.1, 

který využili ve své studii na identifikaci genomové sekvence C. utilis Tomita a kol. v roce 

2012 [7]. Oblast mezi geny α-glukozidáza (maltáza) a maltóza permeáza o délce 2370 bp 

jsme amplifikovali pomocí primerů pGlcF(BamHI)/pGlcR(HindIII) navrhnutých na kódující 

sekvence těchto dvou genů a klonovali do vektoru pJET (Thermo Scientific). Porovnáním 

sekvence z databázy s klonovaným úsekem DNA cca 600 bp upstream od ATG kodonu α-

glukozidázového genu na souboru 36 náhodně vybraných klonů jsme zaznamenali 9 mutací 

s alelickou frekvencí 1.00 (2 substituce a 7 inzercí) a 22 substitucí s průměrnou alelickou 

frekvencí 0.55. Mutace s alelickou frekvencí 1.00 poukazují na variabilitu mezi různými 

izoláty C. utilis CCY 39-38-18 a NBRC 0988, zatím co mutace s alelickou frekvencí 0.5 

indikují na párný počet opakovaní dané alely. Na základě specifické variability jsme navrhli 

dvojici primerů NemutF/NemutR pro amplifikaci produktu 541 bp z lokusu se sekvencí 

promotora α-glukozidázového genu C. utilis identickou z databáze a dvojicí primerů 

MutF/Mut2R pro amplifikaci produktu 366 bp z lokusu s variacemi v porovnání se sekvencí 
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publikovanou v databáze. Multiplex PCR se všemi čtyřmi primery vedla v případě divého 

kmene k amplifikaci obou forem. S jistou pravděpodobností docházelo při pasážování buněk 

k rekombinaci a následně bylo možné PCR analýzou detekovat i produkty ohraničené 

primermi NemutF/Mut2R o velikosti 418 bp a MutF/NemutR o velikosti 489 bp. 

Integrace mutační kazety byla potvrzená analýzou PCR použitím primerů P1/L2, 

přičemž v případě správné integrace prostřednictvím dvojité homologické rekombinace vznikl 

fragment DNA o velikosti 2,5 kb a v případě přítomnosti alely divého kmenu fragment 

velikosti 3,1 kb (Obr. 2). Mutanti obsahující fragmenty obou velikostí byli podrobené analýze 

multiplex PCR s primermi NemutF, MutF, Mut2R a NemutR. Integrace mutační kazety vede 

k deleci regulační oblasti α-glukozidázového genu. V případě, že by vznikal pouze fragment 

o velikosti 541 bp, nebo pouze 366 bp fragment, bylo by podezření, že C. utilis může být 

diploidní kvasinka. Avšak přítomností obou forem fragmentů jsme získali další důkaz 

potvrzující teorii podle Ikushima, že C. utilis je minimálně triploid, respektive tetraploid (Obr. 

3) [4]. 

 

 
 

Obr. 2 Verifikace integrace zeocínové kazety do chromozomu C. utilis dvojitou homologickou rekombinací 
pomocí primerů  L2/P1 – deleční mutanti v dráhách 3,6,8,9,11,12,15,17 

 

 
  

Obr. 3 Multiplex PCR analýza náhodně vybraných delečních mutantů 
 

Získaní mutanti byli dále prověřeni měřením aktivity alfa-glukozidázy po kultivaci na 

minimálním maltózovém médiu (Obr. 4). V porovnání s divým kmenem C. utilis v sloupci 1 

se nám kmen v sloupci 8 jeví jako ¾  deleční mutant. Sloupce 3 a 4 vykazují ½ delečního 

mutanta a v sloupci 6 se nám podařilo získat ¼ delečního mutanta. 
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Obr. 4 Analýza získaných delečních mutantů pomocí alfa-glukozidázové aktivity 
 

Závěr  

Pomocí daných metod se nám podařilo přiblížit k závěru, že C. utilis je minimálně 

triploidní, ne-li tetraploidní kvasinkou. Dalším krokem bude ověření mutantních kmenů 

s integrovanou zeocínovou mutační kazetou analýzou real time PCR na základě specifických 

primerů navrhnutých na 5´konec sekvence deletovaného genu maltázy. Vědomost o ploidii C. 

utilis přispěje k základnímu poznání životního cyklu a bude důležitou informací v budoucím 

expresním systému, kde je přesný počet integrace mutační kazety nevyhnutný. 

 

Poděkování 

 Práce vychází z projektu: "Příprava biologicky aktivních látek na báze rekombi-

nantních  proteinů" (BIOREKPROT), na základě podpory operačního programu Výzkum a 

vývoj financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje (ITMS:26240220048). 

 

Seznam použité literatury 

[1]  Mattanovich D. et al. (2012) Method Mol. Biol. 824, p. 329–358 

[2] Buerth C. et al. (2011) Microbiology. 157, p. 2493–2503 

[3] Kondo K. et al.(1995b) J. Bacteriol. 177(24), p. 7171-7177 

[4] Ikushima S., Fujii T., Kobayashi O. (2009b) Biosci. Biotech. Bioch. 

73(4), p. 879-884  

[5]   Noskovičová N. (2013) Lokalizácia a štúdium regulačnej oblasti alfa glukozidázového  

génu na chromozóme Candida utilis. (Diplomová práca) Prírodovedecká fakulta,   

            Univerzita Komenského, Bratislava 

[6]   Bradford M. M. (1976) Anal. Biochem. 72, p. 248 

[7] Tomita Y. et al. (2012) Plos One. 7(4), p. 37226 

BIOLÓGIA

429



Prejavy anémie na kostrových pozostatkoch jedincov z prikostolného 
cintorína v Pincinej (okres Lučenec, 12./13. – 17. stor. n. l.) 

 
Martina Loužecká¹, Michaela Dörnhöferová¹, Silvia Bodoriková¹, Radoslav Beňuš¹, Klaudia 

Mihálková¹, Darina Drozdová¹, Zuzana Poláková² 
 

¹Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; martina.louzecka@gmail.com 

²Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovensko 
 
 

Abstrakt 

Cribra orbitalia and porotic hyperostosis (cribra parietalia) are symptoms of inadequate nutrition 
(insufficiency of vitamin C, lack of Fe in food), metabolic diseases (malabsorption of Fe due to gastrointestinal 
tract diseases) and hematogenous diseases such as different types of anemia (Thalassemia major et minor, sickle 
cell anemia, anemia caused by Fe insufficiency). Presence of mentioned paleopathological lesions on skeletal 
remains indicate negative effects in examined individuals. They had been exposed to those effects since 
childhood  until adulthood. Macroscopic analysis showed presence of cribra orbitalia and cribra parietalia 
on skeletal remains of 239 individuals from the church cemetery in Pinciná (Lučenec region, 12./13. – 17. 
century AD). The cribra orbitalia were found in the highest prevalence 21.66% and porotic hyperostosis was 
found only in nine individual 4.97%.  
 
Kľúčové slová: anémia; cribra orbitalia; cribra parietalia; paleopatologické lézie; Pinciná. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Rôzne typy anémií a nedostatočná výživa jedinca zanechávajú stopy na skelete 

v podobe cribra orbitalia alebo porotickej hyperostózy (cribra parietalia). 

Cribra orbitalia sú patologické zmeny stropu očníc, najčastejšie sa vyskytujúce 

v hornom vonkajšom kvadrante očnice [1]. Ide o deštrukciu a novotvorbu kosti v podobe 

malých oblastí s pórovitou, prípadne hubovitou štruktúrou [2]. Väčšinou sa vyskytuje 

symetricky, no ani asymetria nie je výnimkou [1]. Cribra orbitalia sú známe aj pod názvom 

usura orbitae [2] alebo hyperostosis spongiosa orbitae [3]. Diploë je vyplnené červenou 

kostnou dreňou a pri hypertrofii tlačí na strop očnice väčším tlakom ako u dospelých 

jedincov. Hypertrofovaná diploë tlačí smerom do očnice tenkú kortikálnu vrstvu jej stropu a 

nadbytok spongióznej kosti vstupuje do nej. Etiológia vzniku cribra orbitalia je doposiaľ 

nejasná, ale pravdepodobne vzniká v dôsledku poruchy výživy a rôznych typov anémií. V 

niektorých prípadoch môže ísť o hypovitaminózu C, malnutríciu, väčšinou sa však jedná o 

deficit Fe v potrave či malabsorbciu Fe v dôsledku črevných ochorení [2].  

 Pri porotickej hyperostóze (cribra parietalia) ide o bilaterálne zhrubnutie lebečných 

kostí, a to najmä temenných kostí (os parietale) a čelovej kosti (os frontale). Kosti majú 

v mieste zhrubnutia charakteristicky rozrušený povrch. V raných štádiách je lamina externa 
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len čiastočne erodovaná mnohopočetnými drobnými perforáciami a zvlnenými žliabkami, 

ktoré vytvárajú charakteristický hubovitý povrch postihnutých oblastí. U pokročilejších 

stavov je lamina externa úplne vymiznutá. Na rӧntgenovej snímke alebo na priereze 

postihnutej oblasti sa zdá, akoby bola diploë zložená z dvoch vrstiev. Vnútorná má normálnu 

štruktúru, kým vonkajšia vrstva diploë je tvorená systémom spikulovitých formácií [2]. 

Vyššia frekvencia výskytu u nedospelých jedincov a detí býva vysvetľovaná tým, že pre 

dospelých je typický výskyt tukovej (žltej) kostnej drene, nielen červenej, zatiaľ čo deti majú 

kostnú dreň červenú a schopnú aktívnej krvotvorby. V prípade, že je organizmus nútený 

zabezpečiť väčšie množstvo erytrocytov, je tuková kostná dreň u dospelých jedincov schopná 

sa transformovať na aktívnu červenú kostnú dreň. U dospelých jedincov sa teda dokáže 

zdvojnásobiť objem červenej kostnej drene bez vyvolania zmien na skelete. Na druhej strane 

akákoľvek hypertrofia červenej kostnej drene u nedospelých jedincov vedie k nárastu objemu 

kostnej drene a zmenám na kostiach. Porotická hyperostóza má podobnú etiológiu ako cribra 

orbitalia a môže byť zapríčinená anémiou z nedostatku Fe, chronickou stratou krvi, 

malnutríciou alebo parazitárnymi chorobami [4]. 

Cieľom predloženej štúdie bolo makroskopicky analyzovať a vyhodnotiť prítomnosť 

cribra orbitalia a porotickej hyperostózy na kostrových pozostatkoch 239 jedincov. V rámci 

sledovania intrapopulačnej variability porovnať prevalenciu týchto patológií u mužov a žien, 

dospelých jedincov a detí, a zistiť štatistickú významnosť a prevalenciu cribra orbitalia 

v jednotlivých vekových kategóriach u jedincov z Pincinej. 

 

Materiál a metódy 

 Paleopatologické lézie boli hodnotené na kostrových pozostatkoch stredovekej 

populácie, ktorá pochádza z prikostolného kostola v Pincinej (okres Lučenec, 12./13. – 17. 

stor. n. l.). Analyzované boli kostry 239 jedincov rôzneho stupňa zachovalosti (tab. 1). 

Kostrové pozostatky sa nachádzajú v depozitároch Antropologického oddelenia SNM 

v Bratislave. 

Prítomnosť respektíve neprítomnosť cribra orbitalia a porotickej hyperostózy sa 

hodnotila vizuálne. Pri hodnotení cribra orbitalia sme do kategórie postihnutých zaradili tých 

jedincov, u ktorých sa patologické zmeny vyskytovali aspoň na jednej z orbít. Pri hodnotení 

kribrotických lézií sme použili metodiku podľa Nathana  a Haasa (1966) [5], ktorí klasifikujú 

zmeny podľa morfologického vzhľadu na tri základné typy: porotický typ  – je 

charakterizovaný drobným dierkovaním stropu očnice; kribrotický typ  – je typický 

rozmernejšími a početnejšími otvormi, s tendenciou spájať sa do väčších otvorov; 
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trabekulárny typ  – je tvorený väčšími otvormi, ktoré vznikajú splývaním malých perforácií 

oddelenými kostnými trabekulami. Často sú usporiadané radiálne od jedného alebo viacerých 

centier v strope očnice.  

V skúmanom súbore sme vypočítali prevalenciu jednotlivých paleopatologických lézií 

podľa vzorca:  p = (Np/N) * 100                   [I.],  

kde Np je počet postihnutých jedincov a N je počet všetkých vyšetrených jedincov. 

Intrapopulačné (intersexuálne a vekové) rozdiely v prevalencii patologických lézií  

boli vypočítané pomocou Chi-kvadrát testu a Yatesovým korigovaným Chi-kvadrát testom. 

Rozdiely na hladine významnosti 0,05 sme považovali za štatisticky signifikantné, na hladine 

0,01 za vysoko signifikantné a na hladine 0,001 za veľmi vysoko signifikantné . 

 
Tab. 1 Demografická štruktúra populácie z Pincinej. 

 

n % n % n % n % n %
2 0,84 2 0,84

19 7,95 19 7,95
24 10,04 24 10,04
14 5,86 14 5,86

17 7,11 22 9,20 1 0,42 40 16,74
32 13,39 28 11,71 60 25,10
26 10,88 8 3,35 1 0,42 35 14,64
11 4,60 5 2,09 16 6,70

6 2,51 3 1,26 1 0,42 10 4,18
6 2,51 2 0,84 11 4,60 19 7,95

59 24,69 98 41,00 68 28,45 14 5,86 239 100,00
dospelí neurčení

SPOLU

adultus I
adultus II
maturus I
maturus II

senilis

SPOLU

circumnatale
infans I
infans II
juvenis

vekové kategórie/pohlavie
Nedospelí Muži Ženy Indiferent 

 

 
Výsledky a diskusia 

Cribra orbitalia 

 Z celkového počtu 239 jedincov bolo na analýzu cribra orbitalia vhodných 120 

jedincov. Postihnutých bolo 26 jedincov (21,66 %), pričom 15 jedincov trpelo porotickým 

typom (12,50 %), 10 jedincov kribrotickým typom (8,33 %) a 1 jedinec trabekulárnym typom 

(0,83 %, obr. 1)  

 
 

Obr. 1 Prevalencia jednotlivých typov cribra orbitalia u jedincov zo stredovej populácie z Pincinej. 
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Najvyššia prevalencia cribra orbitalia bola u detí, z 26 detí bolo postihnutých 12 

(46,15 %, obr. 2 B). U dospelých jedincov (obr. 2 A) bola ich prevalencia podstatne nižšia, 

z 94 jedincov bolo postihnutých iba 14 (14,89 %). Vysoko signifikantné boli rozdiely 

v prevalencii cribra orbitalia medzi deťmi a dospelými jedincami (p = 0,0016). U dospelých 

jedincov sa testovali aj intersexuálne rozdiely. Tie však neboli štatisticky významné, napriek 

tomu, že mnohé štúdie zaznamenali častejší výskyt tejto patológie u žien z dôvodu straty Fe 

pri menštruácii a vyšších nárokov na príjem Fe pri dojčení. 

 

  
 

Obr. 2 A – prevalencia cribra orbitalia u žien a mužov, B – prevalencia cribra orbitalia u dospelých jedincov 
(vrátane jedincov s neurčiteľným pohlavím) a detí z Pincinej. 

 

Pri sledovaní frekvencie výskytu cribra orbitalia a veku jedincov sa potvrdila 

signifikantnosť (p = 0,0157). S narastajúcim vekom klesá prevalencia danej patológie. 

Hodnoty sa od vekovej kategórie circumnatale (0,00 %) výrazne zvýšili s vrcholom u 

jedincov vo vekovej skupine infans I (75,00 %) a následne postupne klesali v poradí: infans II 

(36,36 %), juvenis (33,33 %), adultus I (20,83 %), adultus II (17,14 %), maturus II a senilis 

(14,29 %) a maturus I (5,55 %) (obr. 3). Kribrotické lézie sa častejšie vyskytujú u detí 

a nedospelých jedincov, jednak majú tenké a krehké kosti a tiež sú náchylnejšie na patogény 

v prostredí, ktoré môžu spôsobovať anemické stavy. A pri zlepšení výživy a životných 

podmienok sa predpokladá, že u dospelých jedincov môže dôjsť k vyhojeniu porotických 

zmien na strope orbity [6]. 
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Obr. 3 Prevalencia cribra orbitalia v jednotlivých vekových kategóriach u jedincov z Pincinej. 
 

Porotická hyperostóza (cribra parietalia) 

 Prítomnosť resp. neprítomnosť porotickej hyperostózy bolo možné sledovať u 181 

jedincov z celého súboru. Z nich bola sledovaná patológia prítomná len u 9 jedincov (4,97 %). 

Porotická hyperostóza mala najvyššiu prevalenciu u detí, vyskytovala sa u 3 zo 45 (6,66 %), 

zatiaľ čo u dospelých bola prítomná len u 3 jedincov zo 136 (2,21 %). Nedospelí jedinci 

bývajú častejšie postihnutí porotickou hyperostózou, pretože sú náchylnejší na rôzne typy 

anémií, ktoré sú hlavným dôvodom vzniku kribrotických lézií. Okrem toho sa predpokladá, že 

u dospelých jedincov môže dôjsť k vyhojeniu porotických zmien na lebke v dôsledku lepších 

životných podmienok a výživy [6]. Signifikantné rozdiely medzi dospelými jedincami 

a deťmi sa nepotvrdili, a taktiež neboli štatisticky významné ani rozdiely medzi ženami 

a mužmi. Porotická hyperostóza sa vyskytovala u dvoch mužov vo veku adultus I a senilis, čo 

predstavuje 2,86 % z celkového počtu mužov, a jednej ženy vo veku adultus I, čo je 1,79 %. 

Dané prevalencie znázorňuje obrázok 4. 

 

  
 

Obr. 4 A – prevalencia porotickej hyperostózy u žien a mužov, B – prevalencia porotickej hyperostózy 
u dospelých jedincov (vrátane jedincov s neurčiteľným pohlavím) a detí z Pincinej. 
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Záver 

V predloženej štúdii sme sledovali paleopatologické lézie cribra orbitalia a porotickú 

hyperostózu na kostrových pozostatkoch stredovekej populácie z prikostolného cintorína 

v Pincinej datovaného do 12./13. – 17. stor. n. l. V ich prevalencii neboli zistené žiadne 

signifikantné intersexuálne rozdiely. Cribra orbitalia sa vyskytovali v populácii s vyššou 

prevalenciou než porotická hyperostóza. Obe patológie boli prítomne častejšie u detí ako 

u dospelých jedincov, pričom rozdiely v prevalencii cribra orbitalia medzi deťmi a dospelými 

jedincami boli vysoko signifikantná (p = 0,0016). Potvrdil sa aj predpoklad, že s narastajúcim 

vekom jedincov klesá frekvencia kribrotických lézií (p = 0,0157). Deti a nedospelí jedinci 

ťažšie zvládajú stresové udalosti, ktoré negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav. Ide o mnoho 

faktorov, ku ktorým patrí neadekvátna výživa, infekčné ochorenia, zvýšená citlivosť na 

patogény v prostredí či malnutrícia, čo podporuje vznik anémií, ktoré sa na skelete prejavujú 

v podobe spomínaných kribrotických lézií. 
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Abstrakt 

DnaA is replication-initiating protein and it belongs to the family of AAA + proteins. It is encoded on 
the chromosome of the bacteria. It has key role in the process of DNA replication initiation. It is composed of 
four domains, each with a specific function. This protein has the ability to interact with specific binding sites at 
the origin of DNA replication and also it interacts with other proteins, for example, DnaB helicase, Hu protein, 
IHFα and IHFβ proteins. In addition to the initiation of replication DnaA protein works as a transcription factor. 
This protein has been extensively studied in the model organism E. coli. In this work we focused on the study of 
DnaA protein in acetic bacteria. We cloned dnaA gene into expression vectors pET28a+ and pET30a+, to ensure 
fusion of target protein with His-tag for the needs of the DnaA purification. We overexpressed and purified 
recombinant proteins on nickel column. We also cloned dnaA gene into vector pKT25 to verify its ability to 
interact with other replication proteins (DnaB, IHFα and IHFβ). For this purpose we used BACTH System kit. 
 

Kľúčové slová: iniciácia replikácie DNA; DnaA proteín; DnaB helikáza; IHFα; IHFβ.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 DnaA proteín je iniciátor replikácie chromozomálnej DNA u baktérií. Patrí do rodiny 

AAA+ proteínov. AAA+ proteíny majú vo svojej sekvencii konzervovaný ATP väzobný 

motív a tiež DNA väzobnú doménu, ktorá umožňuje lokalizáciu proteínu so špecifickou 

funkciou na konkrétne miesto DNA, napríklad na ORI. Tieto proteíny majú schopnosť 

remodelingu ich cieľovej molekuly, čo sa deje za premeny na nich viazaného ATP na ADP 

a naopak [1]. AAA+ rodina proteínov patrí do širšej superrodiny takzvaných nukleozid-

trifosfát (NTP) viažúcich proteínov. Pre túto veľkú skupinu enzýmov je charakteristická 

prítomnosť dvoch sekvenčných motívov známych ako Walker A a Walker B motívy. Tieto 

majú úlohu pri väzbe a hydrolýze NTP [2]. 

 DnaA proteín má 4 domény. N-terminálna doména je tvorená prvými 86 

aminokyselinami a zabezpečuje proteín-proteínové interakcie, oligomerizáciu DnaA proteínu 

a jeho interakciu s DnaB proteínom [3]. Druhá doména sa považuje za vysoko variabilnú 

a slúži ako spojovník medzi  prvou a treťou doménou. Doména 3 obsahuje väzobné miesto 

pre ATP a tiež zodpovedná za ATP-ázovú aktivitu proteínu, čo bolo dokázané skúmaním 

delečných mutantov pre aminokyseliny z tejto domény [4]. Doménu 4 tvorí posledných 94 C-

terminálnych aminokyselín. V tejto oblasti sa nachádza helix-otáčka-helix DNA-väzobná 
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sekvencia. V procese iniciácie vystupuje DnaA proteín ako multimér [5]. Takisto v tomto 

procese interaguje s DnaB, Hu a IHF proteínom. Interakcia s IHF proteínom má tiež význam 

pri regulácii aktivity DnaA proteínu [6].  IHF napomáhajú rozpleteniu DUE regiónu 

a vytvoreniu prereplikačného komplexu tým, že redistribujú molekuly DnaA proteínu 

naviazané v oriC. DnaB je hlavná replikatívna helikáza E. coli. Jej úlohou je rozpletať 

dvojvlákno DNA a umožniť tak pohyb replikačnej vidlici. Je to esenciálny proteín pre život 

bunky E.coli. DnaB má celý rad aktivít: viaže sa na DNA, hydrolyzuje ATP, rozpletá 

dvojvlákno DNA, stimuluje DnaG primázu. Interaguje s DnaA, DnaC, DnaG, τ podjednotkou 

DNA polymerázy, takisto s plazmidovými iniciačnými proteínmi [7].  

Predkladaná práca je zameraná na charakterizáciu iniciačného replikačného proteínu 

DnaA z Acetobacter pasteurianus a na jeho porovnanie s iniciačným replikačným proteínom z 

E.coli. Nukleotidová a aminokyselinová primárna štruktúra sa výrazne líši od homologického 

proteínu v E.coli (25 – 35 % identita). Preto sme predpokladali možné odlišnosti vo fungovaní 

tohto replikačného proteínu pri iniciácii replikácie v bunkách octových baktérií. 

 

Materiál a metódy 

Použité kmene a plazmidy 

V práci sme použili bakteriálny kmeň Acetobacter pasteurianus CCM 3610 

a Acetobacter pasteurianus LMG 1513, klonovací vektor pGEM-Teasy, expresný vektor 

pET28a+ a pET30+, vektor pBAD-GFPuv  a expresné bunky E. coli BL21 (DE3) a E. coli 

XL1 Blue. 

Transformácia a indukcia expresie 

Na transformáciu a indukciu expresie génu dnaA sme použili  plazmid pET28/dnaA, 

pET30/dnaA a expresné bunky E. coli BL21 (DE3). Expresiu sme indukovali pridaním IPTG 

do výslednej koncentrácie 1 mmol.l-1.  

Elektroforéza v PAGE 

 Expresiu proteínu sme sledovali elektroforézou v 12 % SDS PAGE, ktorú sme 

uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook a kol. (1989) [8].  

Purifikácia proteínov 

Bunkovú kultúru po expresii sme centrifugovali pri 8000g 10 min. Pelet sme 

rozsuspendovali v homogenizačnom roztoku (50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 8,0, 0,3 mol.l-1 NaCl, 

5 % glycerol) a následne sonikovali. Suspenziu sme opäť centrifugovali, aby sme oddelili 

bunky po sonikácii od vodnej fázy obsahujucej proteín. Túto sme potom nanášali na kolónku 
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(His-Select Nicel Affinity Gel, Sigma) ekvilibrovanú roztokom (50 m mol.l-1 Tris-HCl pH 

8,0, 300 mmol.l-1 NaCl a nabitú 1 mol.l-1 roztokom NiSO4x7H2O). Nenaviazané proteíny boli 

odmyté ekvilibračným roztokom a rekombinantný proteín bol vytlačený rovnakým roztokm 

obsahujúcim gradient imidazolu v koncentráciách od 50 do 500 m mol.l-1. Takto získané 

vzorky boli následne analyzované elektroforézou  v PAGE.  

EMSA  

  Schopnosť väzby delečného derivátu DnaA proteínu na počiatok replikácie sme 

analyzovali štandardnou metódou electro mobility shift assay a následnou elektroforézou v 4 

% natívnom PAGE.  

Dvojhybridný systém  

V práci sme použili EUROMEDEX BACTH System Kit (Bacterial Adenylate Cyclase 

Two-Hybrid System Kit) podľa návodu výrobcu. Skumané proteíny sme klonovali do 

vektorov pKT25 resp. pUT18 a transformovali do buniek BTH101 (E. coli cya). Každý 

z týchto vektorov kóduje aj časť katalytickej domény adenylát cyklázy Bordetella pertussis 

(fragmenty T25 a T18), ktoré sú neaktívne ak sú od seba oddelené. Heterodimerizácia týchto 

proteínov vedie ku komplemetácii T25 a T18 fragmentov, funkčnej katalytickej doméne 

(cya+) a syntéze cAMP. Komplex cAMP/CAP zapína transkripciu génov lac operónu a preto 

umožní identifikáciu pozitívnych klonov na miskách s LB médiom, X-gal a IPTG. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na základe nukleotidovej sekvencie genómu Acetobacter pasteurianus IFO 3281-01 

[9] sme navrhli PCR priméry na amplifikáciu dnaA génu. Ako templát v PCR reakcii sme 

použili chromozomálnu DNA z kmeňov Acetobacter paseurianus 1513 a Acetobacter 

pasteurianus 3610. PCR produkt mal veľkosť 1434 respektíve 1437 bázových párov. 

Produkty sme klonovali do vektoru pGEM T-easy a tieto sme následne sekvenovali. 

Porovnaním nukleotidovej sekvencie dnaA génu z buniek A. pasteurianus CCM 3610 

a nukleotidovej sekvencie z Acetobacter pasteurianus IFO 3281-01 sa ukázala 98 % identita 

na nukleotidovej úrovni a až 100 % identita na úrovni proteínu (Obr.1). Naopak pri porovnaní 

aminokyselinovej sekvencie DnaA proteínu z buniek Acetobacter pasteurianus 3610 a buniek 

E.coli K12 bola similarita iba 43 %.  
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Obr. 1 Porovnanie aminokysselinovej sekvencie potenciálneho DnaA – like proteínu derivované 
z parciálnych sekvencií kmeňov octových baktérií : a) Acetobacter pomorum DM001, b) Acetobacter 

pasteurianus IFO 3283-01, c) Acetobacter tropicalis NBRC 101654, d) Gluconobacter hansenii ATCC23769, e) 
Acetobacter aceti NBRC 141818. 

 

Z pozitívnych rekombinantov sme gén vyštiepili restrikčnými endonukleázami BamHI 

a HindIII a klonovali ho do expresných vektorov pET28a+ a pET30a+. Pozitívne klony sme 

overili PCR reakciou s primermi na dnaA gén. Takýmito klonmi sme transformovali expresné 
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bunky E. coli BL21 (DE3). Takto sme zabezpečili vznik fúzneho proteínu DnaA s His-tag 

značkou. Proteín sme nadprodukovali a purifikovali podľa postupu v časti Materiál a metódy. 

Jednou z charakteristických vlastností tohto proteínu je schopnosť viazať sa na DNA v mieste 

počiatku replikácie tzv. ORI. Schopnosť nami purifikovaného proteínu viazať sa na počiatok 

replikácie sme overili EMSA reakciou na substráte DNA pripravenej v predchádzajúcej práci 

[9] (Obr. 2.). 

1      2      3      4      5      6 

 
 

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. 
 

Na overenie schopnosti DnaA proteínu interagovať s DnaB a IHFα resp. IHFβ sme 

využili BACTH system Kit od firmy Euromedex. Gén dnaA sme klonovali do vektoru pKT25. 

Gény DnaB, IHFα a IHFβ do vektoru pUT18. Pripravenými konštruktmi sme transformovali 

bunky E.coli BTH101. Takéto bunky sme vysiali na misky s LB médiom obsahujúcim X-Gal 

(40 µg/ml), IPTG (0,5 m mol.l-1), ampicilín a kanamycín a nechali rásť 48 h na 30 °C. Ak 

klonované hybridné proteíny dokázali medzi sebou v bunkách interagovať, bunky tvorili 

cAMP teda dokázali rozkladať X-Gal a bolo možné ich farebne odlíšiť (Obr. 3).  

 

 
 

Obr. 3 Miska s bielými kolóniami – negatívna kontrola; modré kolónie – interakcia DnaA s DnaB proteínom 
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Záver 

  V predloženej práci sa nám podarilo nadexprimovať a purifikovať DnaA proteín, ktorý 

bol schopný väzby na počiatok replikácie ORI. Overili sme schopnosť DnaA proteínu 

interagovať s DnaB helikázou a IHFα a IHFβ proteínmi využitím dvojhybridného systému 

BACTH system kit. Tieto výsledky sú v zhode s doteraz publikovanými poznatkami 

o interakciách DnaA proteínu izolovaného z E.coli. 
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Abstrakt 

Striatal vocal nucleus Area X is responsible for learning vocal communication in young songbirds but its 
role in adults is not known. Moreover, it is capable of massive regeneration after damage and more than 80% of 
Area X is recovered after 3 months in zebra finch (Taeniopygia guttata). The recovery is associated with changes 
in song but with invasive methods, this cannot be examined in the same individuals. Therefore, our aim was to 
investigate the time course of Area X recovery in individual birds using magnetic resonance imaging (MRI). All 
birds were scanned before operation and then received bilateral neurotoxic lesions. Later, the birds were scanned 
1 day, 1 month and 3 months after operation. To validate lesion size obtained from MRI, two birds per group 
were sacrificed at the above mentioned times and their brains were processed for immunohistochemistry. Our 
results showed that there was no difference in lesion sizes measured from stained sections and from MRI images. 
Therefore we confirmed the suitability of MRI for continual observation of lesion size development.  
 

Kľúčové slová: zebrička červenozobá; MRI; imunohistochémia; lézia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vytvorenie excitotoxických lézií ponúka vhodný model pre zistenie funkcie danej 

oblasti, pretože nie sú narušené prechádzajúce dráhy, ale iba telá neurónov, ktoré sa tu 

nachádzajú [1]. Zebrička červenozobá a spevavce vo všeobecnosti patria medzi jedných 

z mála živočíchov, ktoré sú schopné učiť sa vokálne komunikovať- spievať. V období 

dospievania zodpovedá oblasť Area X a jej laterálna časť (LArea X) za toto učenie [2 - 3]. 

Poškodenie vokálnej oblasti LArea X indukuje zmeny v speve, ale aj regeneráciu, ktorej 

najvyššiu mieru pozorujeme prvý mesiac po poškodení [4 - 5]. Invazívne metódy však 

neumožňujú sledovať presnejší časový priebeh tejto obnovy u jednotlivých vtákov a ani spojiť 

tieto zmeny so zmenami v speve. Preto by bolo výhodné využiť neinvazívnu techniku, ktorá 

umožňuje kontinuálne sledovanie regenerácie mozgu a zmien v speve u tých istých jedincov. 

Použitie MRI ako metódy na zistenie miery poškodenia mozgu či už po cielenom vytvorení 

lézie napr. neurotoxínom, alebo po hypoxii je bežná metóda používaná zatiaľ prioritne u 

cicavcov [1,6 - 7]. Avšak prvé analýzy mozgu živých spevavcov pomocou MRI pochádzajú 
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z konca 20. storočia. Táto metóda bola validovaná a používaná u spevavcov na identifikáciu 

zmien v mozgových štruktúrach a ich funkciou v súlade s doposiaľ získanými výsledkami 

z histológie, elektrofyziológie a iných metód [8]. Najväčšia výhoda MRI je možnosť 

opakovaného merania toho istého jedinca, na rozdiel od invazívnych metód, pri ktorých je 

potrebné väčšie množstvo jedincov a samotná fixácia tkaniva ho môže deštruovať [8]. Cieľom 

tejto práce je validovať metódu zobrazovania MRI pre zistenie presnej lokalizácie a veľkosti 

lézie a časový priebeh jej vývinu. 

 

Materiál a metódy 

Na experiment sme použili dospelých samcov zebričky červenozobej n=6. Každému 

jedincovi sme chirurgicky pomocou stereotaktického aparátu vytvorili bilaterálnu léziu 

vokálnej oblasti LArea X pomocou neurotoxínu - kyseliny iboténovej (1%, pH=7; Sigma, 

USA) pod vplyvom inhalačnej anestézy s obsahom izofluránu (1-3%; Nicholas Piramal, USA) 

a pri prietoku 0,8-1 l/min. Na lebke sme určili a mikropipetou zamerali nulový bod 

nachádzajúci sa na rozvetvení artérií medzi hemisférami a mozočkom. Polohu vokálnej 

oblasti LArea X sme určili pomocou vopred daných koordinátov (4,5-5,0 mm rostrálne; 1,3 

mm laterálne a 3,5 mm ventrálne). Na tvorbu neurochemickej lézie sme použili prístroj 

Nanoject II (Drummond Scientific, USA). Do každej hemisféry sme vpichli 138 nl toxínu v 

troch injekciách po 46 nl. Po vsunutí mikropipety do LArea X sme čakali 5 min, medzi 

jednotlivými injekciami 2 min, po tretej injekcii 5 min, a až potom sme mikropipetu pomaly 

vytiahli von. Po uskutočnení lézií v oboch hemisférach sme lebku uzavreli lepidlom na kožu.  

 Skenovanie mozgu prebiehalo pomocou MRI. Pre MRI experimenty sme použili 4.7 T 

horizontálny skener (Agilent, Yarton, Veľká Británia) vybavený 400mT/m gradientovým 

inzertom a dvojcievkovou kombináciou pre optimálnu excitáciu a detekciu RF signálu spolu 

s objemovou cievkou (Rapid Biomed, Rimpar, Nemecko) s priemerom 72 mm, ktorá bola 

použitá na excitáciu a duálne prepojenie s povrchovou cievkou (STARK Contrast, Erlangen, 

Nemecko). T2 vážené 3D obrazy boli získané pomocou 3D Fast spin echo sekvencie 

(TR/TE/NEX=200/84ms/1) s rozlíšením 156 µm. Čas zobrazovania bol 1h 8min. Jedincov 

sme merali pomocou MRI jeden deň pred vytvorením lézie (predOP), jeden deň po vytvorení 

lézie (1D postOP), jeden mesiac po vytvorení lézie (1M postOP) a tri mesiace po vytvorení 

lézie (3M postOP). V tieto časové obdobia po operácii sme vždy usmrtili po 2 vtákoch. Počas 

skenovania boli vtáci pod vplyvom anestézy pomocou inhalácie izofluránu. Počas začiatočnej 

fázy a v priebehu upevňovania bola miera anestézy 3% pri prietoku zmesi s kyslíkom 0,8 - 1 
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l/min, počas samotného merania bola hodnota 1-1,5% izofluránu pri nezmenenom prietoku. 

Teplota vnútri magnetu bola udržiavaná pomocou výhrevnej podložky a prúdiaceho teplého 

vzduchu nad 33 °C (SA instruments). Vtáci boli po ukončení experimentu usmrtení 

dekapitáciou. Nefixovaný mozog bol vybraný z dutiny lebky, a čo najrýchlejšie zamrazený v 

zmrazovacom médiu Tissue Tec (O.C.T TM Compound, Sakura Japonsko ).  

 Mozgové tkanivo sme narezali na zmrazovacom mikrotóme Leica 1800 (Leica, 

Nemecko) pri teplote -20 °C na 20 µm hrubé koronálne rezy, ktoré sme prikladali priamo na 

silanizované sklíčka. Rezy boli skladované pri teplote -20 °C. Neuróny sme vizualizovali 

použitím imunohistochemickej metódy farbenia (IHC). Rezy sme premyli 3x vo fosfátovom 

tlmivom roztoku (PBS) pri laboratórnej teplote. Nešpecifická väzbu bola znížená inkubáciou 

1 h v blokovacom roztoku obsahujúcom 1 % hovädzieho sérového albumínu (BSA; Sigma, 

USA) a 0,2 % Tritonu X-100 v PBS, pričom sme použili 150 µl na sklíčko. Na identifikáciu 

veľkosti lézie bola použitá myšia monoklonálna primárna protilátka proti neuronálnemu 

markeru HuC/HuD (anti-Hu; Molecular Probes, USA) v pomere 1:100, riedená v blokovacom 

roztoku.  Pridali sme 120 µl na sklíčko. Inkubácia s primárnymi protilátkami trvala 48 h pri 

teplote 4 °C vo vlhkej komôrke. Následne sme rezy 3x premyli v PBS pri laboratórnej teplote 

a inkubovali 2 h na tmavom mieste so sekundárnou protilátkou. Použili sme somárí protimyší 

IgG konjugovaný s Alexa 488 (Molecular probes, USA) riedený v pomere 1:250 v 

blokovacom roztoku. Potom sme opäť rezy premyli 3x v PBS a nakoniec opláchli v 

deionizovanej vode. Pred pokrytím krycím sklíčkom sme na rezy pridali zalievacie médium 

Vetcashield s DAPI (Vector Laboratories, USA).  

 Farbenia sme vyhodnocovali z fotomikrografií rezov pomocou Leica DM 5500 

mikroskopu, kamery Leica DFC 340 FX a softvéru Leica microsystem LAS AF 6000. Rezy 

sme fotili pri zväčšení 25x. Pomocou programu Adobe Photoshop Elements 8.0 sme 

vyhodnocovali, akú časť LArea X tvorí lézia. Veľkosť lézie sme prepočítali ako percento z 

celej LArea X. Skeny z MRI merania sme vyhodnocovali pomocou programu Image J 

s použitím nástrojov laso a ROI managera na meranie veľkosti LArea X a lézie. Jednotlivé 

hodnoty sme prepočítavali na percento lézie v oblasti LArea X. Výsledky sme vyhodnocovali 

pomocou programu SigmaPlot 11.0 a použitím ANOVA a Fisherovho LSD testu.  

 

Výsledky a diskusia 

 Naše výsledky ukazujú, že 1 deň od vytvorenia lézie bolo zasiahnutých podľa MRI 

95,75 ± 2,04% (priemer ± SEM) LArea X a podľa IHC 88 ± 7% (Obr.1A, 2). Jeden mesiac od 
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operácie bola veľkosť lézie v LArea X signifikantne zmenšená na 29,68 ± 1,9% podľa MRI a 

na 26,66 ± 2,4% podľa IHC (Obr.1A, 2). Nakoniec po 3 mesiacoch bola nameraná veľkosť 

lézie v LArea X s použitím MRI ešte viac zmenšená na 19,64 ± 1,4% a s použitím IHC 15,65 

± 1,2% (Obr. 1A, 2). Ani v jednom z časových bodov nebol signifikantný rozdiel medzi 

hodnotami nameranými pomocou MRI a IHC. Preto neinvazívna metóda MRI je vhodná 

technika na sledovanie veľkosti lézie LArea X počas troch mesiacov . 

 

 

Obr. 1 (A) Veľkosť lézie LArea X nameraná pomocou IHC a MRI len u vtákov, ktorí boli usmrtení pre 
IHC. (B) Veľkosť LArea X nameraná pomocou MRI pred a po vytvorení lézie u všetkých vtákov. Jednotlivé 
farby v (B) označujú merania u vtákov usmrtených 1D, 1M a 3M po operácii. Pre (A) aj (B) každý bod n=4 

hemisféry. Hviezdičky nad jednotlivými bodmi sú pre štatistické porovnanie daného časového bodu s 
predchádzajúcim časovým bodom*** je p> 0,001, * je p> 0,05. 

 

 Keďže naše experimentálne skupiny sú zatiaľ pomerne malé (n=2 vtáci, 4 hemisféry), 

ďalej sme zisťovali, nakoľko sú namerané hodnoty preukazné. Porovnali sme preto 

validované hodnoty z MRI skenov získané 1 deň a 1 mesiac po lézii s ďalšími hodnotami z 

MRI skenov od vtákov, ktorí prežili dlhšie časové obdobie. Použili sme pritom hodnoty 

veľkosti nepoškodenej/regenerovanej LArea X. Zistili sme, že po jednom dni od vytvorenia 

lézie bola LArea X skoro úplne zasiahnutá a jej veľkosť bola u 6 vtákov 4,25 ± 2,04% z 

pôvodnej veľkosti (Obr.1B), čo je porovnateľné s hodnotami nameranými iba u 2 jedincov s 

IHC potvrdenou veľkosťou. Po jednom mesiaci od vytvorenia lézie bola veľkosť LArea X u 4 

zostávajúcich jedincov už 69,05 ± 1,37% (Obr. 1B), čo je rovnaké ako validovaná hodnota 

70,32 ± 1,9% u dvoch vtákov s IHC potvrdenou veľkosťou. Výsledky sa zhodujú v porovnaní 

s vývinom veľkosti lézie v čase podľa Bosíkovej a kol. [5], kde autori uvádzajú po jednom dni 

od vytvorenia lézie jej veľkosť 95 ± 1,47%, po jednom mesiaci 45,97 ± 14,41% a po troch 

mesiacoch17,79 ± 2,96%. 
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V tejto štúdii sme potvrdili, že neinvazívna metóda MRI je vhodná pre meranie a 

kontinuálne sledovanie veľkosti lézie (Obr. 2). Porovnanie MRI metódy zobrazenia mozgu po 

vykonaní neurotoxickej lézie a imunohistochémie bolo vykonané v minulosti [6] u potkana, 

ktorý však má väčší mozog než zebrička, a bola potvrdená korelácia medzi týmito dvoma 

metódami. Autori pozorovali 12h po vytvorení lézie najprv hyperintenzívny signál 

pretrvávajúci 3-4 dni, ako tomu bolo aj v našom prípade 1 deň postOP (Obr.2, biela farba 

lézie v MRI skenoch), a jeho veľkosť korelovala s veľkosťou nameranou podľa IHC. 

Hyperintenzívny signál je pravdepodobne spôsobený  nahromadenom tekutinou. Po tomto 

časovom intervale 3-4 dní má lézia hypointenzívny signál (tmavá farba), pravdepodobne kvôli 

vstrebaniu edému a prebiehajúcim morfologickým zmenám. Zmenu farby lézie 

z hyperintezívneho signálu na hypointenzívny sme pozorovali aj my u všetkých skenovaných 

jedincov (Obr.2). MRI bola teda adaptovaná na skúmanie relatívne malých zmien (v 

porovnaní s veľkosťou celého mozgu) u malého druhu živočíchov, ktorých telesná hmotnosť 

nepresahuje 25g.  

 

Obr. 2 Priebeh vývoja lézie v LArea X u troch jedincov zobrazovaný pomocou MRI v jednotlivých 
časových úsekoch pred operáciou (predOP) a jeden deň, jeden mesiac a tri mesiace po operácii (postOP). MRI 
zobrazenia jednotlivých mozgov (čierno-biele) sú ukončené obrázkom imunohistochemického farbenia (zeleno 
označené telá neurónov). V MRI skenoch je poloha LArea X naznačená čiernou čiarkovanou čiarou v ľavom 

hornom skene, lézia 1 deň postOP biela (hyperintenzívny signál) a zahŕňa celú LArea X. Neskôr je lézia čierna 
(hypointenzívny signál). V IHC fotografiách je lézia čierna a LArea X značená bielou čiarkovanou čiarou. Rez 

mozgu je graficky znázornený v pravom hornom rohu. 
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Záver 

Validovali sme metódu zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie pre sledovanie 

veľkosti poškodenia mozgu u zebričky červenozobej v priebehu troch mesiacov. Výhodou 

MRI je kontinuálne sledovanie vývinu lézie u tých istých jedincov a použitie menšieho 

množstva jedincov pre zistenie veľkosti lézie v časových obdobiach. Táto metóda poskytuje 

možnosti využitia v ďalšom výskume pri zisťovaní funkcie regenerovanej časti mozgu. 
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Abstrakt 

M3 protein encoded by Murid herpesvirus 4 (MuHV-4) has the ability of modulating the host immune 
defence against virus. M3 protein binds - in the form of a homodimer - and inhibits the basic effect of a wide 
range of signal peptides, chemokines, indicating the great potential in the experimental treatment of diseases 
associated with deregulation of the chemokine network. The aim of our study was to optimise conditions for the 
isolation of recombinant M3 protein without signal sequence (~ 42 kDa) expressed in bacteria. The host E. coli 
cells, strain Rosetta-gami 2 (DE3), were transformed with the expression plasmid pET-26b(+) containing the 
target ORF M3. Transformed cells were cultivated at 37°C for 2 h after expression of induction with IPTG. Two 
different approaches to achieve cells disruption were tested, sonication and French Press. We isolated the 
recombinant M3 protein in fusion with His6Tag anchor on the N-terminus using the affinity chromatography on 
nickel column. We obtained M3 protein of MuHV-4 in quantity sufficient for further analyses. 
 

Kľúčové slová: Myší herpetický vírus 4; E. coli; rekombinantný proteín M3; afinitná chromatografia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Všeobecne uznávaným a v súčasnosti intenzívne využívaným živočíšnym modelom na 

štúdium ľudských onkogénnych gamaherpesvírusov, najmä vírusu Epstein-Barrovej a vírusu 

asociovaného s Kapošiho sarkómom, je Myší herpetický vírus 4 (MuHV-4) patriaci do rodu 

Rhadinovirus, objavený v roku 1976 na Slovensku [1]. V našej práci upriamujeme pozornosť 

na prototypový kmeň MHV-68, ktorého genóm tvorí lineárna dvojvláknová DNA (kódujúca 

aspoň 80 otvorených čítacích rámcov) s unikátnou sekvenciou o dĺžke 118 237 bp, ohraničená 

variabilným počtom 1 213 bp dlhých terminálnych repetícií [2].  

Každý gamaherpesvírus obsahuje vlastné, špecifické gény. V prípade MHV-68 sú tieto 

jedinečné gény reprezentované klastrom génov M1-M4, ktorý je lokalizovaný na ľavom konci 

genómu. Najviac preštudovaným je gén M3 kódujúci rovnomenný proteín s veľkosťou 44 

kDa bez zistenej homológie k známym bunkovým alebo vírusovým proteínom. Proteín M3 je 

vylučovaný do média infikovanej bunkovej kultúry prostredníctvom signálneho peptidu, ktorý 

pozostáva z prvých 24 aminokyselín na N-konci M3 proteínu [3]. Biologicky aktívny proteín 

M3 formuje homodimér, ktorý účinne viaže široké spektrum chemokínov všetkých štyroch 

tried [4]. Funkčný proteín M3 má významné imunomodulačné vlastnosti, a má teda potenciál 

terapeutického využitia v experimentálnej liečbe ochorení spojených s dysreguláciou 

BIOLÓGIA

448



chemokínovej siete, napríklad diabetu. Z tohto dôvodu sa jeho štúdiu venuje v súčasnosti 

značná pozornosť. Cieľom predloženej práce je využiť nový, doposiaľ nepopísaný, 

bakteriálny expresný systém na prípravu rekombinantného proteínu M3 Myšieho 

herpetického vírusu bez signálnej sekvencie a optimalizovať jeho purifikáciu tak, aby boli 

zachované jeho biologické vlastnosti. 

 

Materiál a metódy 

Vírus: Kmeň MHV-68, pôvodne izolovaný z voľne žijúceho myšovitého hlodavca, 

hrdziaka lesného (Myodes glareolus), v roku 1976 v okolí Rovinky pri Bratislave [1], sme 

získali od prof. RNDr. Mistríkovej, DrSc. z Katedry mikrobiológie a virológie 

Prírodovedeckej fakulty UK.  

Bunky: Bakteriálny kmeň E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) nesie chromozomálnu kópiu 

T7 RNA polymerázy, ktorej expresia je indukovateľná z lacUV5 promótora pomocou 

nehydrolyzovateľného analógu laktózy, IPTG (izopropyl-β-D-1-tiogalaktopyranozid). Tento 

kmeň ďalej nesie gény pre syntézu tRNA, ktoré zvyšujú účinnosť translácie a je 

charakteristický mutáciou v génoch trxB/gor, ktorá u rekombinantných proteínov 

exprimovaných v týchto bunkách umožňuje vznik disulfidických väzieb (Novagen, 

Nemecko).  

Expresný plazmid: Gén M3 z MHV-68 sme amplifikovali pomocou polymerázovej 

reťazovej reakcie (PCR), v ktorej sme ako templát použili rekombinantný plazmid pGEM-T-

Easy s naklonovaným génom M3 pripravený Belvončíkovou a kol. [5]. Na amplifikáciu 

cieľovej sekvencie sme použili primery obsahujúce štiepne miesto restrikčných endonukleáz 

NdeI a XhoI vhodné na klonovanie do expresného plazmidu pET-26b(+). Výsledný PCR 

produkt má dĺžku 1 188 bp a obsahuje ORF M3 skrátený o sekvenciu kódujúcu signálny 

peptid (prvých 24 aminokyselín) [6]. Skrátenú formu rekombinantného proteínu M3 sme 

exprimovali vo forme fúzneho proteínu s N-koncovou histidínovou kotvou. Správnosť 

inzertovanej sekvencie sme overili a potvrdili sekvenovaním.  

Indukcia expresie: Rekombinantným expresným vektorom s naklonovaným 

skráteným ORF M3 sme transformovali hostiteľské bunky E. coli Rosetta-gami 2 (DE3). 

Transformanty sme po 16 hodinovej kultivácii ďalej preočkovali do čerstvého LB média (100 

ml alebo 500 ml) s príslušnými antibiotikami a kultivovali na rotačnej trepačke pri 37°C do 

hodnoty OD (A600) = 0,6. Expresiu rekombinantého proteínu M3 bez signálnej sekvencie sme 

indukovali pridaním IPTG do výslednej koncentrácie 0,5 mmol.l-1 počas 2 h pri 37°C za 

stáleho trepania [6].  
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Príprava bunkového lyzátu: Bunky sme rozsuspendovali vo vhodnom objeme (1/20 

objemu pôvodnej bakteriálnej kultúry) lyzačného roztoku (50 mmol.l-1 NaH2PO4, 300 mmol.l-

1 NaCl, 10 mmol.l-1 imidazol, 10% glycerol, pH 8), pridali lyzozým do výslednej koncentrácie 

1 mg/ml (Fisher Scientific, UK) a 0,2% sulfobetaín 14 (Sigma-Aldrich, MI, USA) na podporu 

solubility rekombinantného proteínu. Proteolytickú degradáciu proteínu sme inhibovali 

pridaním inhibítora proteáz, a to buď Protease Inhibitor Cocktail Set III, EDTA-Free 

(Calbiochem, Nemecko) v pomere 1:200 (pri izolácii zo 100 ml bunkovej kultúry), alebo 

PMSF (fenylmetylsulfonylfluorid) do koncentrácie 1 mmol.l-1 (pri izolácii z 500 ml bunkovej 

kultúry) [6]. 

Bunkový lyzát sme získali disrupciou buniek ultrazvukovou sonifikáciou alebo 

metódou French Press. Bunky sme sonifikovali 4 x 1 min pri intenzite 7 prístroja Kraintek 5 a 

následne 4 x 30 sek pri amplitúde 62% prístroja Sonifier® SLPe Digital Cell Disruptors 

(Branson) za stáleho chladenia (4°C). Disrupciu buniek na prístroji French Press Cell 

Disruptor (Thermo Scientific) sme vykonávali 2 x pri konštantnom bunkovom tlaku 9000. 

K bunkovému lyzátu sme pridali 25 U benzonázy (Qiagen, Nemecko) a potom sme lyzát 

centrifugovali 30 min 4°C, 18 000 x g.   

Izolácia rekombinantného proteínu: Proteíny v natívnej forme sme izolovali 

metalochelátovou afinitnou chromatografiou na niklovom nosiči (Qiagen, Nemecko) pri 

teplote 4°C. Nešpecifické proteíny sme odmyli premývacím roztokom (50 mmol.l-1 NaH2PO4, 

300 mmol.l-1 NaCl, 25-35 mmol.l-1 imidazol, 10% glycerol, pH 8). Rekombinantný proteín 

sme z niklového nosiča vytesnili elučným roztokom (50 mmol.l-1 NaH2PO4, 300 mmol.l-1 

NaCl, 250 mmol.l-1 imidazol, 10% glycerol, pH 8). Jednotlivé kroky izolačného postupu sme 

analyzovali elektroforézou v 12,5% SDS-PAGE géli, ako štandard molekulových hmotností 

sme používali Protein Prestained PageRuler (Thermo Scientific, USA). Elučné frakcie 

obsahujúce rekombinantný proteín M3 sme potom stabilizovali dialýzou proti roztoku 20 

mmol.l-1 Tris HCl pH 8, 150 mmol.l-1 NaCl, 10% glycerol a ďalej uchovávali pri -20°C.  

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme používali plazmid pET26-b(+) s naklonovaným skráteným génom M3 

pripravený v našom laboratóriu počas predchádzajúcich štúdií [6], ktorým sme transformovali 

hostiteľský kmeň E. coli Rosetta-gami 2 (DE3). Rekombinantný proteín M3 sme exprimovali 

ako fúzny proteín s His6-Tag kotvou na N-konci s molekulovou hmotnosťou 42 kDa. 

Expresiu rekombinantného proteínu sme indukovali pridaním IPTG. Ako kontrolu sme použil 

neindukovanú bunkovú kultúru. Hladinu expresie skrátenej formy proteínu M3 sme 
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analyzovali na 12,5% SDS-PAGE géli. Zistili sme, že rekombinantný proteín M3 ostáva 

z veľkej časti v nerozpustnej frakcii, vo forme inklúznych teliesok. Proteín M3 z rozpustnej 

frakcie sme izolovali metalochelátovou afinitnou chromatografou na niklovom nosiči.  

V prvom kroku sme izolovali rekombinantný proteín zo 100 ml bunkovej suspenzie po 

expresii, kde sme na disrupciu buniek zvolili ultrazvukovú sonifikáciu. V jednej z elučných 

frakcií sme zaznamenali prítomnosť rekombinantného proteínu, avšak v nízkej koncentrácii 

(Obr. 1A). Preto sme ďalej izolovali proteín z väčšieho množstva bunkovej suspenzie (500 

ml) a na disrupciu buniek sme použili metódu French Press. Po purifikáciii pomocou afinitnej 

chromatografie sme vo viacerých elučných frakciách identifikovali prítomnosť 

rekombinantného proteínu M3 očakávanej veľkosti - 42 kDa.  

M3 proteín bol prítomný predovšetkým v jedinej elučnej frakcii E4 z buniek, ktoré 

sme rozbili sonifikáciou a v elučných frakciách E2 až E5 z buniek (s najväčším podielom 

proteínu vo frakcii E3), ktoré sme rozbili metódou French Press (Obr. 1B). Čistota proteínu 

v žiadnej z frakcií však nebola uspokojivá. Testovanie metód, ktoré zabezpečia prečistenie 

M3 proteínu od nešpecificky naviazaných proteínov, je predmetom ďalšieho výskumu.   

 

            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
              E1      E2                                E3        E4        E5        E6        E7      E8 

 
Obr. 1 SDS-PAGE analýza postupu a efektívnosti izolácie rekombinantného proteínu M3 Myšieho herpetického 

vírusu izolovaného za natívnych podmienok zo 100 ml bunkovej suspenzie po ultrazvukovej 
sonifikácii buniek (A) alebo z 500 ml bunkovej suspenzie po disrupcii buniek metódou French Press 

(B). 

(B) 

(A) 
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Dráhy: 1 - nesolubilná frakcia proteínov; 2 – solubilná frakcia proteínov; 3, 9 – štandard molekulových 
hmotností (Protein Prestained PageRuler); 4 – frakcia proteínov nenaviazaných na nosič; 5, 6 – frakcia proteínov 
nešpecificky naviazaných na nosič; elučné frakcie po vytesnení rekombinantného proteínu z nosiča: 7 – E1, 8 – 

E2, 9 – E3, 10 – E4, 11 – E5, 12 – E6, 13 – E7, 14 – E8. Šípka označuje izolovaný proteín M3 (42 kDa).  

 

Záver 

Testovali sme metódu izolácie rekombinantného proteínu M3 bez signálnej sekvencie 

s histidínovou kotvou na N-konci proteínu, ktorý sme exprimovali v bakteriálnom expresnom 

systéme indukciou s IPTG. Rekombinantný proteín sme izolovali metalochelátovou afinitnou 

chromatografiou na niklovom nosiči. Z dvoch testovaných prístupov kultivácie a disrupcie 

buniek sa nám osvedčila expresia proteínu vo väčšom objeme kultivačného média (500 ml) 

v kombinácii s disrupciou buniek metódou French Press. Týmto spôsobom sa nám podarilo 

získať dostatočné množstvo solubilného proteínu M3, ktorý bude možné využiť na ďalšie 

molekulárno-biologické analýzy, napríklad na testovanie oligomérneho stavu proteínu či 

stanovenie jeho biologickej aktivity. 
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Abstrakt 

Depression is becoming very common disease including maternal depression as well. Treatment of 
depression during gestation and lactation raises the question if to treat or not to treat it. Consequences of both, 
the untreated depression or the antidepressant therapy represent a possible risk for injury of fetal and/or neonatal 
development. Selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) and serotonin and noradrenaline re-uptake inhibitor 
(SNRI) drugs are commonly used for treatment of maternal depression. Venlafaxine belongs to the SNRI 
antidepressant drugs. The FDA has classified venlafaxine regarding to pregnancy risk as C category of drug, 
which means that there are no well-controlled studies examining safety to the developing child. The aim of this 
study was to determine the effect of venlafaxine administration during sensitive functional brain development 
and behavior of rat offspring. The results suggest that venlafaxine may gender-dependently interfere with 
functional development of the brain resulting in altered neurobehavioral regulations and adaptations in a new 
environment.  

 

Kľúčové slová: depresia; tehotenstvo; antidepresíva; venlafaxín; potkan; správanie; úzkosť.   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Depresívna porucha sa stáva v dnešnej dobe bežným ochorením, ktorým trpia aj ženy 

v reprodukčnom veku počas tehotenstva a dojčenia. Odhadovaná prevalencia depresie počas 

tehotenstva je 9 - 16% [1]. So zvyšujúcim sa výskytom depresívnych porúch a iných 

psychiatrických ochorení sa zvyšuje aj používanie psychofarmák počas tehotenstva. 

Antidepresíva používajú 2 – 3 % tehotných žien, počas dojčenia sa toto číslo zvyšuje na 5 -

 7% [2]. Hlavnou dilemou gynekológov a pôrodníkov je rozhodnutie liečiť alebo neliečiť 

depresiu, keďže negatívne dôsledky neliečenej depresie môžu byť závažnejšie ako nežiaduce 

účinky antidepresív. Neliečená depresia napríklad zvyšuje riziko predčasného pôrodu, nižšej 

pôrodnej hmotnosti, celkovej podráždenosti a porúch spánku novorodencov [3]. 

Podstatou depresie je nerovnováha hladín monoamínov, hlavne serotonínu, 

noradrenalínu a dopamínu v mozgu [4]. V súčasnosti najčastejšie používanými 

antidepresívami sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a inhibítory 

spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), ktoré inhibujú vychytávanie týchto 

neurotransmiterov viazaním sa na ich presynaptické transportéry a tým zvyšujú ich hladiny 
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v synapse [5]. SSRI aj SNRI prestupujú placentárnu bariéru, prechádzajú cez 

hematoencefalickú bariéru a prechádzajú aj do materského mlieka [6]. Uvedené monoamíny 

zohrávajú významnú organizačnú úlohu vo vývine mozgu. Akékoľvek zmeny ich hladín 

môžu viesť k funkčným poruchám mozgu a správania. Možné negatívne účinky antidepresív 

na vyvíjajúci sa mozog sú predmetom intenzívneho výskumu aj použitím vhodných 

experimentálnych modelov.  

Venlafaxín je bežne predpisované antidepresívum zo skupiny SNRI a používajú ho aj 

tehotné a dojčiace ženy. Podľa americkej Food  and Drug Administration patrí do kategórie C, 

čo znamená, že nie sú k dispozícii relevantné humánne štúdie a možné riziká jeho používania 

nie sú dostatočne zhodnotené na animálnych modeloch [7]. Účinok venlafaxínu na vývin 

mozgu je zatiaľ málo preskúmaný a preto bolo naším cieľom zistiť možné nepriaznivé účinky 

venlafaxínu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov s dôrazom na správanie 

podobné úzkosti.    

 

Materiál a metódy 

Použili sme gravidné samice laboratórnych potkanov (Rattus norvegicus var. alba) 

kmeňa Wistar/DV (hmotnosť 200-220g) z chovnej stanice Ústavu experimentálnej 

farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda (Reg. č. SK CH 24 011). Zvieratá boli 

ustajnené v miestnosti s regulovanou teplotou a vlhkosťou (21 ± 2 °C, relatívna vlhkosť 55 ± 

10 %) s 12/12 hodinovým cyklom svetlo/tma  a mali k dispozícii peletovanú stravu a pitnú 

vodu ad libitum. Experiment bol vykonávaný v súlade s Princípmi starostlivosti o laboratórne 

zvieratá vydané Etickou komisiou Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV  

a experimentálny dizajn bol schválený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 

Slovenskej republiky. 

Venlafaxín hydrochlorid (molekulárna hmotnosť 313,87,  čistota 98,5%, Chemoz, 

Česká republika) rozpustený v destilovanej vode bol podávaný perorálne gravidným 

samiciam od 15. dňa gravidity do 20. dňa post partum (PP) v dávkach 7,5, 37,5 a 75 mg/kg 

v aplikačnom objeme 0,5 ml/100g telesnej hmotnosti. Zvieratá z kontrolnej skupiny dostávali 

destilovanú vodu ako vehikulum.  

Mláďatá boli spontánne porodené a na 4. deň PP bol ich počet v každom vrhu 

redukovaný na 4 samce a 4 samice. Na 21. deň PP boli mláďatá odstavené od matky. Vo veku 

70 dní boli zvieratá za účelom zistenie miery ich správania podobného úzkosti testované vo 

vyvýšenom bludisku v tvare plus. Zvieratá boli umiestnené do centrálnej zóny a kamera 

zaznamenávala pohybovú aktivitu zvieraťa v otvorených a uzavretých ramenách počas 5 min 
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testu. Vo veku 100 dní boli zvieratá testované v otvorenom poli s rozmermi 60 x 60 cm, 

opakovane 5 následných dní v 5 min individuálnych testoch.  Pohybová aktivita zvierat bola 

zaznamenávaná kamerou umiestnenou nad boxom. Všetky testovania sa uskutočnili 

v dopoludnajších hodinách medzi 08:00 – 12:00 hod. Po každom teste boli boxy vyčistené 

slabým detergentom a zvieratá vrátené do chovných vaníc. Záznamy testu vyvýšeného 

bludiska v tvare plus a otvoreného poľa boli vyhodnotené pomocou špeciálneho softvéru, 

ANYMAZE TM (StoeltingEuropa, Co., Írsko). Údaje boli štatisticky vyhodnotené 

pomocou analýzy variancie (ANOVA) a Fisherovým LSD post hoc testom. Výsledky sú 

uvedené ako aritmetické priemery ± stredné chyby priemeru (S.E.M.) a za štatisticky 

významné sme považovali hodnoty p < 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

V teste vyvýšeného bludiska v tvare plus sa ukázal vplyv najnižšej dávky 7,5 mg/kg 

na správanie podobné  úzkosti, čo sa štatisticky významne prejavilo tým, že tieto jedince 

strávili menej času v uzatvorenom a viac v otvorenom ramene oproti kontrolnej skupine, F(3, 

72) = 3,9368, p = 0,01167 (uzatvorené rameno), F(3, 72) = 4,4529, p = 0,00631 (otvorené 

rameno) (Obr. 1).  

 

 

 
Obr. 1 Vplyv venlafaxínu na čas strávený v jednotlivých ramenách testu vyvýšeného bludiska v tvare plus.  

V – venlafaxín, *  p <0,05 – signifikantný rozdiel oproti kontrole (ANOVA). 
 

     Intenzita motorickej aktivity bola  u zvierat v najnižšej dávkovej skupine v uzatvorených aj 

otvorených ramenách štatisticky významne vyššia v porovnaní s kontrolou, F (3, 72) = 

*  

* 
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1,8826, p = 0,14017 (uzatvorené rameno), F (3, 72) = 6,3815, p = 0,00068 (otvorené rameno) 

(Obr. 2).  

 

 

Obr. 2 Vplyv venlafaxínu na intenzitu motorickej aktivity v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus. V – 
venlafaxín * p<0,05, ** p<0,01 - signifikantný rozdiel oproti kontrole (ANOVA). 

 

Ďalšie výsledky ukázali, že samice z kontrolnej a najnižšej a strednej dávkovej skupiny mali 

štatisticky významne vyššiu intenzitu motorickej aktivity  v teste vyvýšeného bludiska v tvare 

plus v porovnaní so samcami, F(3, 72) = 1,4650, p = 0,23127 (Obr. 3). U zvierat v najvyššej 

dávkovej skupine sa tieto rozdiely neprejavili.   

 

 
 

Obr. 3 Vplyv venlafaxínu na motorickú aktivitu v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus v závislosti od 
pohlavia.  V – venlafaxín, +p  < 0,05, ++p < 0,01  – signifikantný rozdiel medzi samcami a samicami (ANOVA). 
 

Čo sa týka testu otvoreného poľa, venlafaxín nemal vplyv na intenzitu motorickej aktivity 

zvierat. Podobne ako v prípade testu vo vyvýšenom bludisku v tvare plus, samice okrem 

*  

** 

++ 
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+ 
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najvyššej dávkovej skupiny mali štatisticky vyššie hodnoty motorickej aktivity v porovnaní so 

samcami, F(3, 70) = 2,6979, p = 0,05234 (Obr. 4).   

 

 

 

 
Obr. 4 Vplyv venlafaxínu na motorickú aktivitu v závislosti od pohlavia v teste otvoreného poľa. V – venlfaxín, 

++p<0,01 – signifikantný rozdiel medzi samcami a samicami (ANOVA). 
 

Test vyvýšeného bludiska v tvare plus sa používa v experimentálnej praxi na 

navodenie úzkostného správania hlodavcov, hlavne na hodnotenie anxiolytických účinkov 

nových liečiv [8]. V našom pokuse, dospelé zvieratá z najnižšej dávkovej skupiny venlafaxínu 

strávili menej času v uzatvorenom a viac v otvorenom ramene a mali vyššiu motorickú 

aktivitu v oboch ramenách bludiska, čo naznačuje nižšiu úroveň ich úzkostného správania 

v novom prostredí. Zvieratá zo strednej a najvyššej dávkovej skupiny ovplyvnené neboli. 

Venlafaxín, ako zástupca SNRI liečiv, ovplyvňuje v nízkych dávkach hlavne serotonergický 

a noradrenergický systém, vo vyšších dávkach ovplyvňuje aj systém dopaminergický [9]. 

Rozdielna stimulácia monoamínových systémov počas ich vývinu rôznymi dávkami 

venlafaxínu môže byť vysvetlením, prečo bolo ovplyvnené len potomstvo po pôsobení 

najnižšej dávky. To môže čiastočne vysvetľovať aj vymiznutie prirodzených pohlavných 

rozdielov v intenzite motorickej aktivity v oboch testoch. Samice majú vo všeobecnosti vyššiu 

úroveň excitability centrálneho nervového systému s vyššiu motorickú aktivitu ako samce 

[10]. Vymiznutie pohlavných rozdielov môže byť spôsobné pod vplyvom rôznych 

vývinových inzultov. Napríklad neonatálny stres spôsobil u dospelých potkanov vymiznutie 

pohlavných rozdielov v exploračnom správaní s feminizáciou správania samcov [11, 12].  

 

 

++ 

++ 
++ 
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Záver 

Výsledky našej štúdie naznačujú, že venlafaxín podávaný počas fetálneho 

a neonatálneho vývinu môže ovplyvniť funkčný vývin mozgu a správania. Zmeny v správaní 

nemusia byť závažné a nemusia sa prejaviť hneď alebo krátko po narodení, ale až neskôr pod 

vplyvom nadmerného stresu. Výsledky poukazujú na dôležitosť skúmania psychoaktívnych 

látok pôsobiacich počas senzitívnych štádií vývinu mozgu a ich možných nepriaznivých 

účinkov na správanie a neurobehaviorálnu adaptáciu na nové prostredie.     
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Abstrakt 

The aim of this study was to identify active efflux systems in five strains of S. epidermidis and 
determine the impact of plant extracts of Salvia spp. on efflux of ethidium bromide. Detection of active efflux 
systems was assessed by ethidium bromide (EtBr)-agar Cartwheel method. Efflux activity in presence and 
absence of plant extracts was evaluated by realtime fluorometry. We proved that plant extracts of Salvia spp. 
have inhibitory effect on efflux systems. 
 

Kľúčové slová: Staphylococcus; eflux; rastlinné extrakty    

 

Úvod a formulácia cieľa 

Efluxné pumpy sú membránové proteíny, ktoré vypudzujú z bunky rôzne molekuly 

[1]. Efluxným pumpám sa posledné roky venuje zvýšená pozornosť, lebo ako sa ukazuje sú 

dôležitým mechanizmom bakteriálnej rezistencie [2]. Efluxné pumpy môžu byť substrát 

špecifické alebo nešpecifické, pričom často sprostredkúvajú rezistenciu voči viacerým 

triedam antibiotík [3]. U Staphylococcus spp. je známych viacero špecifických efluxných 

púmp, ako napríklad TetK a TetL pre tetracyklíny alebo Msr(A) a Mef(A) pre makrolidy. 

Okrem nich boli popísané aj nešpecifické pumpy, ktoré sú spájané s rezistenciou voči 

viacerým triedam antibiotík, napríklad NorA, MepA a MdeA, ktoré sú spájané s rezistenciou 

voči fluorochinolónom a biocídom [3]. Vo všeobecnosti sú efluxné pumpy kódované 

chromozomálne alebo plazmidovo.  

Inhibícia efluxných systémov je riešením ako využívať antimikrobiálne látky aj 

u rezistentných baktérii. Efluxné pumpy sú považované za potenciálne antibakteriálne ciele 

a blokovanie ich aktivity dokáže zvýšiť koncentráciu antibiotika v bunke a zvýšiť efektivitu 

antimikrobiálnych látok [4]. Preto je potrebné hľadať účinné inhibítory použiteľné aj 

v klinickej praxi. Doteraz známe syntetické inhibítory sú pre bunky toxické, preto je ich 

použitie na iné ako vedecké účely vylúčené.  

Na získanie nových inhibítorov existuje viacero stratégii, medzi ktoré patrí aj 

skúmanie účinku rastlinných látok. Rastlinné extrakty zo Salvia spp. sú známe pre svoje 

antimikrobiálne účinky a vysoký obsah éterických olejov. V kombinácii s rôznymi 

BIOLÓGIA

459



antibiotikami majú synergický účinok, preto sa o nich uvažuje aj ako o potenciálnych 

inhibítoroch efluxných systémov [5, 6, 7]. 

Aktivita efluxných púmp nie je celkom presne detegovaná klasickými molekulárnymi 

metódami bežne používanými na testovanie expresie proteínov (Northern bloting, RNase 

protection metóda, RNA in situ hybridizácia, RT-PCR alebo imunochemická detekcia). 

Expresia často nie je v korelácii s hodnotami mRNA, transkripty sa často nachádzajú pod 

hodnotami detekcie, keďže relatívne málo aktívnych transportérových molekúl dokáže 

spôsobiť veľké zmeny v transporte antibiotík.  

Preto boli vyvinuté spektrofotometrické metódy, ktoré umožňujú sledovanie efluxnej 

aktivity v reálnom čase. Tie sú založené na schopnosti efluxných púmp vypudzovať látky von 

z bunky pasívne alebo aktívne, proti koncentračnému gradientu s použitím fluorescenčného 

farbiva ako substrátu. Následne je možné sledovať vplyv rôznych inhibítorov a potenciálnych 

inhibítorov na funkciu efluxných systémov [8].  

Cieľom práce bolo sledovať efluxnú aktivitu u vybraných izolátov S. epidermidis 

a sledovať inhibičný vplyv rastlinných extraktov zo Salvia spp. na eflux EtBr vybraných 

izolátov.  

 

Materiál a metódy 

Na zistenie efluxnej aktivity sme použili jednoduchú metódu Carthwheel (EtBrCW) 

s etídium bromidom ako substrátom pre efluxné pumpy. Metóda poskytuje informácie 

o kapacite kmeňov vypudzovať etídium bromid von z bunky, na základe fluorescencie 

emitovanej kmeňmi, na platniach s rôznymi koncentráciami EtBr. [9].  

 Realtime stanovenie efluxnej aktivity – u vybraných izolátov sme pomocou 

spektrofotometrickej metódy stanovili akumuláciu EtBr a následne sme sledovali vplyv 

rastlinných extraktov a inhibítora CCCP na akumuláciu. U kmeňov sme ďalej sledovali eflux 

EtBr a inhibičný vplyv rastlinných extraktov. Použité koncentrácie všetkých látok boli 

v hodnotách ½ MIC a ďaleko nižších, aby sa zabezpečila viabilita buniek. 

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme sledovali efluxnú aktivitu vybraných izolátov S. epidermidis pomocou 

Carthwheel (EtBrCW) metódy. Na Obr. 1 sú vybrané kmene na platniach s koncentráciami 

EtBr 0,5 µg/ml, 2 µg/ml a 3,5 µg/ml. Kmene, u ktorých je zaznamenaná fluorescencia pri 

nižších koncentráciách EtBr majú menej aktívne efluxné systémy, ako tie, u ktorých je 

fluorescencia detegovaná iba pri vyšších koncentráciách EtBr. 
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Obr. 1 EtBr Cartwheel metóda s desiatimi kmeňmi S. epidermidis. Šípky označujú izoláty s aktívnymi 

efluxnými pumpami 
 

 

 U vybraných piatich izolátov S. epidermidis sme urobili najskôr akumulačné testy pre 

zistenie vhodnej koncentrácie EtBr, pri ktorej by bol fluorescenčný signál dostatočne nízky. 

Tým sa zabezpečí, že po pridaní inhibítora, keď signál stúpne, bude stále merateľný. Pracovali 

sme s koncentráciami EtBr nižších než  ½ MIC, v prítomnosti glukózy vo výslednej 

koncentrácii 0,4% a pri teplote 37°C. 

 Akumulácia EtBr v bunke súvisí s aktívnym efluxom. Toto sme potvrdili  použitím 

inhibítora efluxných púmp. V prítomnosti inhibítora dochádza k vyššej akumulácii substrátu v 

dôsledku inhibície efluxnej aktivity [10]. Skúmali sme či majú taký efekt aj extrakty z troch 

druhov šalvií - Salvia sclarea, Salvia fruticosa a Salvia officinalis. Extrakty sme použili v 

koncentrácii rovnej polovici MIC a nižšej, ale zistili sme, že boli účinné v omnoho nižších 

koncentráciách, v rozpätí od 0,09% po 1,50 % (v/v). Výsledky sa nelíšili v účinku, rozdiely 

sme zaznamenali skôr medzi jednotlivými kmeňmi. 

Pozorovaný vplyv extraktov na akumuláciu EtBr je výsledkom ich inhibície efluxných 

púmp. To sme overili stanovením efluxu EtBr v reálnom čase v prítomnosti a neprítomnosti 

extraktov a v prítomnosti a neprítomnosti inhibítora CCCP. Vizualizácia efluxnej aktivity 

etídiom vyžaduje aby najskôr prebehla jeho akumulácia. Preto sme baktérie 60 minút 

inkubovali s EtBr v podmienkach, ktoré umožňujú jeho signifikantnú akumuláciu a to: teplota 

25°C, absencia glukózy a prítomnosť inhibítora CCCP (0,02 µg/ml).  

Prídavok extraktov viedol k zníženiu efluxu. Účinok bol porovnateľný, mierne lepšie 

účinky mal extrakt z S. sclarea. Na Obr. 2 je vplyv extraktu S. sclarea u všetkých kmeňov. 

Výraznejší účinok mal extrakt u kmeňov Sep 2, Sep 9 a slabý u kmeňov Sep 8, Sep 11 a Sep 
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10. Na Obr. 3 je porovnaný účinok troch extraktov u kmeňa Sep 9, u ktorého bol najúčinnejší 

extrakt z S. sclarea, keďže je medzi ním a kontrolou najväčší rozdiel.  

 

 

 

 

Obr. 2 Vplyv extraktu z S. sclarea v koncentráciách od 0,09% do 0,75% na eflux EtBr u piatich kmeňov S. 
epidermidis 
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Obr. 3 Vplyv extraktov z S. officinalis, S. fruticosa a S. sclarea na eflux EtBr  u kmeňa Sep 9. Koncentrácia 
extraktu bola 0,35% 

Všetky experimenty boli minimálne tri krát opakované a pre lepšie porovnanie sme 

vyjadrili rozdiel relatívnej fluorescencie medzi efluxom v prítomnosti glukózy a v prítomnosti 

glukózy a testovaného inhibítora. Na základe rozdielu hodnôt sme určili relatívnu finálnu 

fluorescenciu (RFF). V Tab. 1 sú uvedené RFF hodnoty pre jednotlivé kmene a koncentráciu 

CCCP 0,18 µg/ml a rastlinné extrakty a silice v koncentrácii 0,35% (v/v). 

 

Tab. 1 RFF hodnoty inhibítora CCCP  a rastlinných extraktov 
 

Kmeň CCCP  S. sclarea S. officinalis S. fruticosa 
Sep 8 0,11 0,10 0,07 0,09 
Sep 9 0,16 0,13 0,15 0,16 
Sep 10 0,19 0,09 0,11 0,08 
Sep 2 0,09 0,12 0,13 0,15 
Sep 11 0,14 0,06 0,07 0,10 

 

Záver 

V práci sme sledovali efluxnú aktivitu vybraných izolátov S. epidermidis a vplyv 

rastlinných extraktov na eflux. V porovnaní s inhibítorom CCCP sa ukázali rastlinné extrakty 

ako účinné potenciálne inhibítory bakteriálnych efluxných púmp. Pre ich nízku toxicitu je 

potenciál využívať ich v komerčnej terapii spolu s antibiotikami.  
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Abstrakt 

Periapical inflammatory processes belong to the oral health indicators. In Pinciná cemetery, the 42 
individuals (28.97%) affected by inflammatory processes were found of total 145 individuals. The affected group 
includes 13 women (30.95%), 26 men (61.90%) and 3 individuals of undetermined sex and age (7.14%). The 
various periapical lesions include 89 abscesses/osteomyelitis (3.6%), 3 cysts (0.12%) and 2 granulomas (0.08%). 
Abscess/osteomyelitis has been shown as most occurring disease among men and women. 61 lesions were found 
in males (4.88%) and 21 lesions in females (2.13%). Statistically significant differences in abscess/osteomyelitis 
and periapical lesions incidence between men and women were found in Pinciná cemetery. Significant 
differences in specific periapical lesions incidence were found also in comparison of several cemeteries from the 
territory of Slovakia.  
 

Kľúčové slová: granulóm; radikulárna cysta; absces; osteomyelitída.   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zápalové procesy vznikajú po vstupe baktérií do otvorenej dreňovej dutiny zuba cez 

zubný kaz, abráziu alebo fraktúru zuba. K otvoreniu dreňovej dutiny dochádza vtedy, keď je 

vytváranie sekundárneho dentínu pomalšie ako postupovanie zubného kazu alebo abrázie.  

Neliečený zápal dreňovej dutiny (pulpitída) sa môže šíriť do periapikálneho tkaniva cez otvor 

na konci hrotu koreňa (foramen apicis dentis). V priebehu periapikálnej periodontitídy vzniká 

peripapikálne ložisko [1, 2]. Prvou reakciou je tvorba granulómu [3]. Rozdelenie 

periapikálnych lézií a ich  vzájomné vzťahy sú na obrázku 1. 

Granulóm je malý guľovitý útvar. Pri jeho tvorbe vzniká osteoklastickou aktivitou v 

kosti dutina, ktorá je vyplnená granulačným tkanivom a fibroblastami [4]. Granulómy majú 

nepravidelný obrys bez pevného okraja a môžu plynulo rásť a prejsť do radikulárnej cysty [2]. 

Radikulárna cysta vzniká proliferáciou epitelových buniek [5], je vyplnená tekutinou 

alebo plynom. Má tvar okrúhlej dutiny s ostro ohraničenou vrstvou kompaktnej kosti [2]. 

Cysta aj granulóm majú steny dutiny hladké. To kedy sa z granulómu vyvinie cysta je 

variabilné a u každého jedinca to závisí od jeho imunity [4]. 

Periapikálny absces má akútnu a chronickú formu. Pri akútnej forme nedochádza 
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k osteoklastickej aktivite a k vytvoreniu dutiny. Hnis spontánne preteká medzi kostnými 

trámcami cez malé perforované otvory alveolárnej kosti na lingválny alebo bukálny povrch 

kosti. Pri chronickej forme dochádza k zapuzdreniu abscesu. Osteoklastickou aktivitou v kosti 

vzniká fistula (sínus), ktorým sa hnis dostáva do ústnej dutiny alebo von cez kožu. Obidve 

formy abscesu sa vyvíjajú z už existujúceho granulómu alebo cysty. Z akútneho abscesu, 

spôsobeného veľmi silnou infekciou, môže vzniknúť akútna osteomyelitída, ktorá býva často 

nesprávne diagnostikovaná ako absces [4].  

 

 

 
Obr. 1 Rozdelenie a vzájomné vzťahy periapikálnych lézií (Upravené podľa Waldron 2008 [3]) 

 

Cieľom predloženej štúdie je zistiť výskyt zápalových procesov u jedincov 

z pohrebiska Pinciná, zistiť, či existujú intersexuálne rozdiely vo frekvencii jednotlivých 

typov zápalových procesov a výsledky porovnať s niekoľkými pohrebiskami z územia 

Slovenska.  

 

Materiál a metódy 

Pohrebisko Pinciná (okr. Lučenec) je datované do 12./13. – 17. storočia nášho 

letopočtu. Archeologický výskum, ktorý prebiehal od roku 1981 do roku 1983 realizoval 

Archeologický ústav SAV a Novohradské múzeum. Celkovo bolo odkrytých 198 hrobov, v 

ktorých sa nachádzali kostrové pozostatky 239 jedincov [6]. Odontologická analýza sa 

vykonala u 182 jedincov. Do tejto štúdie boli zahrnutí len juvenilní a dospelí jedinci. 

Pohrebisko bolo hodnotené metodikou podľa Hillsona [7], ktorá bola upravená Thurzom a 
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Beňušom [8]. Periapikálne lézie sa hodnotili metodikou podľa Dias a Tayles [4]. Výsledky 

našej štúdie sme porovnali s výsledkami z iných pohrebísk z nášho územia, ktoré boli 

hodnotené rovnakou metodikou. Prehľad počtu jedincov a vyšetrených alveol je v tab. 1. 

Intersexuálne a interpopulačné rozdiely sa zisťovali Fisherovým presným testom. 

 

Tab. 1 Prehľad počtu jedincov a počtu vyšetrených alveol. 
 

  Pinciná Borovce1 Gáň2 
Pobedim-
Hradištia 3 

Pobedim-
Na laze4 Tvrdošovce5 

Nitra-
Lupka 6 

Komárno-
Lodenica7 

Spolu 145 244 19 44 60 22 40 39 
Muži 73 107 11 9 24 10 19 16 
Ženy 55 137 8 30 36 8 21 20 
Neurčení 17 - - 5 - 4 - 3 
Zachované 
alveoly 2475 7126 543 997 1662 527 986 960 
CAI 42,5 91,3 89,3 70,8 86,6 74,9 77,0 76,9 

 CAI – komparatívny alveolárny index, 1Beňuš, Thurzo a Bodoriková (2005)  [9], 2Molnárová (2010) [10], 
3Selecká, Thurzo a Bodoriková, (2010) [11],4Selecká, Bodoriková a Beňuš (2008) [12],5Selecká (2006) 

[13], 6Bodoriková  et al. (2006) [14],7Selecká, Bodoriková a Beňuš (2009) [15] 
 

Výsledky a diskusia 

 V súbore z pohrebiska Pinciná bolo 42 jedincov (28,97 %) postihnutých zápalovými 

procesmi (tab. 2). Z toho bolo 26 mužov (61,90 %), 13 žien (30,95%) a traja neurčení jedinci 

(7,14 %). Rozdiely medzi mužmi a ženami neboli štatisticky významné.  

 

Tab. 2 Prehľad počtu postihnutých a zdravých jedincov 
 

  Muži  Ženy Neručení Spolu 
Intersex. 
rozdiely 

Spolu  (n) 73 55 17 145 0,1762 

Zdraví  (n) 47 42 14 103   

% 45,63 40,78 13,59 71,03   

Postihnutí (n) 26 13 3 42   

% 61,90 30,95 7,14 28,97   

  

Najviac jedincov postihnutých zápalovými procesmi bolo vo vekovej kategórii 

Adultus II a to 14 jedincov (29,79 %). Vo vekovej skupine Juvenis sa nevyskytoval žiadny 

postihnutý jedinec (tab. 3).  

Prehľad počtu zachovaných alveol a typov periapikálnych lézií je uvedený v tab. 4. 

Spolu bolo 94 zápalových útvarov, čo predstavuje 3,80 % postihnutých alveol. Z toho u žien 

bolo 23 zápalových útvarov (2,33 %). U mužov bolo 64 zápalových útvarov (5,12 % ) 

a neurčení jedinci mali 7 zápalových útvarov (2,95 % ). 
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Tab. 3 Prehľad postihnutých jedincov v jednotlivých vekových kategóriách 
 

 Juvenis Ad I Ad II Mat I Mat II Senilis  Neurčení Spolu 
Spolu 
% 

0 
0,00 

13 
36,11 

14 
29,79 

6 
27,27 

6 
46,15 

1 
12,50 

2 
22,22 

42 
28,97 

Muži 0 7 9 5 4 1 0 26 
% - 35,00 40,91 100,00 80,00 33,33 0,00 47,27 
Ženy 0 6 5 0 2 0 - 13 
% - 30,00 22,73 0,00 40,00 0,00  23,64 
Neurčení 0 0 - 1 - - 2 3 
% 0,00 0,00  100,00   40,00 17,65 

 

Najviac sa vyskytoval absces/osteomyelitída a to až 89 útvarov (3,60 % ), potom cysta 

a najmenej granulóm. Pri štatistickom porovnaní sa zistili vysoko signifikantné rozdiely 

v počte periapikálnych lézií spolu a v počte abscesov/osteomyelitídy medzi mužmi a ženami. 

 

Tab. 4 Prehľad počtu zachovaných alveol a typov periapikálnych lézií 
 

 Muži Ženy Neurčení Spolu 
Intersex. 
rozdiely 

Zachované alveoly 1251 987 237 2475   

CAI index 53,55 56,08 43,57 42,5   

Postihnuté alveoly 64 23 7 94 0,0006*** 
% 5,12 2,33 2,95 3,80   

Granulóm 1 1 0 2 1,0000 
% 0,08 0,10 0,00 0,08   
Cysta 2 1 0 3 1,0000 
% 0,16 0,10 0,00 0,12   
Absces/ostemyel. 61 21 7 89 0,0006*** 
% 4,88 2,13 2,95 3,60   

 *** p < 0,001 
 

Pri porovnaní pohrebiska Pinciná s inými slovenskými pohrebiskami sa zistili 

štatisticky vysoko významné rozdiely vo výskyte granulómu medzi pohrebiskami a mužmi 

z Pincinej a Boroviec (tab. 5). 

Vo výskyte cýst sa zistili veľmi vysoko signifikantné rozdiely medzi Pincinou 

a pohrebiskom Borovce, Pobedim-Na laze, Nitra-Lupka a Komárno-Lodenica. Vo výskyte 

cýst boli veľmi vysoko signifikantné rozdiely zistené u mužov medzi Pincinou a pohrebiskom 

Borovce, Tvrdošovce a Nitra-Lupka, u žien medzi Pincinou a pohrebiskom Borovce 

a Nitra-Lupka (tab. 5).   

Veľmi vysoko signifikantné rozdiely vo výskyte  abscesu/osteomyelitídy boli 

preukázané medzi Pincinou a pohrebiskom Pobedim-Hradištia, Pobedim-Na laze 

a Komárno-Lodenica. U mužov boli veľmi vysoko signifikantné rozdiely preukázané medzi 
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Pincinou a pohrebiskom Pobedim-Hradištia, Pobedim-Na laze, Tvrdošovce a Komárno-

Lodenica. U žien medzi Pincinou a pohrebiskom Pobedim-Hradištia a Pobedim-Na laze (tab. 

5). 

 

Tab. 5 Prehľad frekvencie jednotlivých zápalových procesov 
 

  
P B G PH PL T NL K 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
Granulóm 2 0,1 37 0,5 0 0,0 2 0,2 1 0,1 5 0,9 3 0,3 1 0,1 
Muži 1 0,1 22 0,6 0 0,0 1 0,5 1 0,2 2 0,8 0 0,0 0 0,0 
Ženy 1 0,01 15 0,5 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,5 3 0,5 1 0,2 
Neurčení 0 0,0 -   -   0 0,0 -   2 2,7 -   0 0,0 

p-hodnota 
Muži   0,0088** 1,0000 0,2768 0,5543 0,0665 0,2486 1,0000 
Ženy   0,2219 1,0000 1,0000 0,4889 0,3281 0,1429 1,0000 
SPOLU   0,0039** 1,0000 0,3171 1,0000 0,0360* 0,1707 1,0000 
Cysta 3 0,12 161 2,3 5 0,9 6 0,6 15 0,9 10 1,9 22 2,2 11 1,1 
Muži 2 0,2 87 2,2 4 1,8 0 0,0 9 1,4 6 2,6 13 3,1 4 1,0 
Ženy 1 0,1 74 2,3 1 0,4 6 0,9 6 0,6 1 0,5 9 1,6 7 1,4 
Neurčení 0 0,0 -   -   0 0,0 -   3 4,0 -   0 0,0 

p-hodnota 
Muži   0,0001*** 0,0179* 1 0,0014** 0,0003*** 0,0001*** 0,0325* 
Ženy   0,0001*** 0,3348 0,0188* 0,125 0,3281 0,0008*** 0,0026** 
SPOLU   0,0001*** 0,0093** 0,0185* 0,0005*** 0,0003*** 0,0001*** 0,0001*** 
Absces/ osteomyel 89 3,6 178 2,5 21 3,9 2 0,2 3 0,2 4 0,8 19 1,9 11 1,1 
Muži 61 4,9 93 2,9 15 4,7 1 0,5 0 0,0 1 0,4 10 2,4 0 0,0 
Ženy 21 2,1 85 2,1 6 2,7 1 0,2 3 0,3 3 1,3 9 1,6 11 2,2 
Neurčení 7 2,9 -   -   0 0,0 -   0 0,0 -   -   

p-hodnota 
Muži   0,0025** 1,0000 0,0008*** 0,0001*** 0,0005*** 0,0345* 0,0001*** 
Ženy   1,0000 0,6154 0,0003*** 0,0001*** 0,6003 0,5669 1,0000 
SPOLU   0,0049** 0,8005 0,0001*** 0,0001*** 0,0010** 0,0083** 0,0002*** 
* p < 0,05, ** p < 0,01  *** p < 0,001, 
P – Pinciná, B – Borovce, G- Gáň, PH – Pobedim-Hradištia, PL - Pobedim-Na laze, T – Tvrdšovce, NL – Nitra-
Lupka, K – Komárno-Lodenica 

 

Záver 

V predloženej štúdiu sa zistil výskyt zápalových procesov u jedincov z pohrebiska 

Pinciná. Celkovo je zápalovými procesmi postihnutých 42 jedincov (28,97 %) zo 145. Z tohto  

počtu je 26 mužov (61,90 %), 13 žien (30,95 %) a traja neurčení jedinci (7,14 %). 

Z jednotlivých typov zápalových procesov sa najviac vyskytoval 

absces/osteomyelitída, potom cysta a najmenej granulóm. U mužov bolo 61 

abscesov/osteomyelitíd (4,88 % postihnutých alveol) a u žien 21 (2,13 % postihnutých 

alveol). V rámci štúdie sa zistili intersexuálne a interpopulačné rozdiely vo výskyte 

jednotlivých typov zápalových lézií. 
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Abstrakt 

DNA double-strand breaks (DSBs) can be induced by ionizing radiation, various 
chemotherapeutic agents or arise as a consequence of DNA replication fork collapse.If allowed to persist, 
they can cause genome instability and various human diseases and syndromes, such as cancer, 
immunodeficiences, neurodegeneration and premature aging. To repair DSBs and hence to avoid such 
deleterious outcomes, cells have evolved homologous recombination (HR) and non-homologous end-
joining (NHEJ). Here, we have used the budding yeast Saccharomyces cerevisiae to study an impact of 
the two types of posttranslational modifications, SUMOylation and phosporylation, of the Lif1 protein on 
efficiency of the ligation step in NHEJ. The effect of SUMOylation was studied through the use of the 
lif1-K301R mutant allele that completely abolishes Lif1 SUMOylation in vitro and in vivo. 
Phosphorylation impairment was achieved indirectly by using mec1 null cells (Mec1 is one of the two 
main  protein kinases involved in cellular response to DNA damage).  

 
Kľúčové slová: DSBs; NHEJ; SUMOylácia; fosforylácia; Mec1; Lif1 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dvojvláknové zlomy (DSBs) v DNA predstavujú vážne narušenie integrity 

celého genómu, a preto si bunky vyvinuli dva hlavné mechanizmy ich opravy. Sú to  

homologická rekombinácia (HR), ktorá vyžaduje ako templát homologickú sekvenciu, 

podľa ktorej kopíruje stratenú genetickú informáciu a spájanie nehomologických 

koncov  DNA (NHEJ), ktorého podstata spočíva v ich priamej ligácii, pričom sa 

nevyžaduje výrazná sekvenčná homológia. U cicavcov je dominantným spôsobom 

opravy DSBs práve NHEJ, pričom defekty v tejto opravnej dráhe spôsobujú niektoré 

závažné ochorenia a syndrómy. U kvasiniek je uprednostňovaná HR a k oprave 

prostredníctvom NHEJ dochádza iba v prípade, že je HR inaktivovaná [1-4]. 

U kvasiniek Saccharomyces cerevisiae sa procesu NHEJ zúčastňujú tri 

proteínové komplexy. Iniciačným komplexom je Yku70/80 heterodimér označujúci 

miesto poškodenia s ochrannou funkciou koncov DNA pred nukleolytickou 

degradáciou. MRX komplex, pozostávajúci z Mre11, Rad50 a Xrs2 proteínov, formuje 

premostenie medzi oddelenými molekulami DNA. Na záver komplex DNA ligázy IV, 

tvorený Dnl4, Lif1 a Nej1 proteínmi, spája zlomené konce DNA. Paralelne v cicavčích 
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bunkách plnia tieto funkcie komplexy KU (KU70 a KU80), MRN (MRE11, RAD50, 

NBS1) a DNA ligáza IV/XRCC4/XLF [5].  

Jednou z posttranslačných modifikácii zahrnutých do regulácie bunkových 

procesov je aj SUMOylácia, proces, ktorý je biochemicky podobný, ale funkčne 

odlišný, od ubiquitinácie. Zahŕňa kovalentnú väzbu SUMO (Small Ubiquitin-like 

Modifier) proteínu na proteínové substráty, čím sa ovplyvňuje lokalizácia a stabilita 

proteínov, ich aktivita, proteínové interakcie  a biochemické vlastnosti. U S. cerevisiae 

podlieha SUMOylácii aj Lif1 proteín.  Ako hlavné miesto SUMOylácie v tomto 

proteíne bol identifikovaný lyzín v pozícii 301, keďže jeho substitúcia arginínom 

(K301R) eliminuje SUMOyláciu in vivo a in vitro.  Bolo zistené, že bunky nesúce lif1-

K301R alelu vykazujú vyššiu účinnosť opravy chromozomálne lokalizovaného DSB 

prostredníctvom NHEJ. O  regulácii NHEJ rozhodujú aj cyklín-dependentná proteín 

kináza (CDK) a Mec1 proteín kináza, prostredníctvom ktorých je zabezpečený ďalší typ 

posttranslačnej modifikácie – fosforylácia. Tieto proteín kinázy fosforylujú aj Lif1 

proteín na serínoch v pozíciach 261 a 383. Zaujímal nás možný súvis SUMOylácie a 

fosforylácie Lif1 proteínu pri regulácii NHEJ [6-9]. 

 

Materiál a metódy 

Pomocou metódy PCR sme pripravili disrupčnú kazetu z plazmidu pVT103U, 

nesúceho URA3 selekčný marker, ktorú sme vložili do troch rôznych kvasinkových 

kmeňov (Tabuľka 1), kde kazeta prostredníctvom HR vyradila MEC1 gén. Vzniknuté 

transformanty boli analyzované pomocou PCR  a priamym sekvenovaním.  

V ďalších krokoch sme sledovali schopnosť generovaných kmeňov opraviť 

chromozomálne lokalizovaný DSB indukovaný HO-endonukleázou prostredníctvom 

NHEJ. Bunky boli cez noc kultivované v YP médiu obsahujúcom 3% glycerol, premyté 

a vysievané desiatkovým riedením na médiá obsahujúce glukózu a galaktózu.   

Metóda spočíva v tom, že parentálny kmeň JKM 139 postráda HML a HMR 

lokusy. To je príčinou, že HO-indukované DSBs v MAT lokuse môžu byť opravené 

v tomto kmeni len prostredníctvom NHEJ, keďže nemajú možnosť využiť sekvenčnú 

homológiu z tichých aliel, HML a HMR. HO-kódujúci gén je umiestnený pod kontrolou 

GAL promótora, čím prítomnosť galaktózy v médiu iniciuje tvorbu DSBs v MAT 

lokuse. Znovuspojenie je stanovené na základe počtu kolónií získaných na Petriho 

miskách s galaktózou normalizovaných k tým, čo vyrástli na Petriho miskách 

obsahujúcich glukózu 
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Výsledky a diskusia 

Cielenou disrupciou MEC1 génu prostredníctvom URA3 markera sa nám 

podarilo skonštruovať kvasinkové kmene obsahujúce disruptovaný MEC1 gén, ktorých 

genotypy sú uvedené v Tab. 1. V kmeňoch JKM 139, JKM 139 mec1::URA3, JKM 139 

lif1-K301R mec1::URA3 aJKM 139 lif1::XRCC4 mec1::URA3 sme stanovili účinnosť 

znovuspojenia DSBs indukovaných HO-endonukleázou (Obr. 1) prostredníctvom 

chromozomálnej NHEJ assay.     

 

Tab. 1 Názvy použitých kmeňov, ich genotyp a zdroj  
 

Názov kmeňa  Genotyp Zdroj 

JKM 139 

MATα 
hmr∆::ADE1 

hml∆::ADE1 ade1-
100 leu2-3,112 lys5 
trp1::hisG ura3-52 

ade3::GAL-HO 

Dr. James Haber, 
Rosenstiel Center, 

Brandeis 
University, USA 

BM1-1 
BM1-5 
BM1-10 

JKM 139 
mec1::URA3 

táto práca 

BM2-2 
JKM 139 

lif1-K 301R  
mec1::URA3 

 táto práca 

BM3-2 
BM3-7 
BM3-9 

 

JKM 139 
lif1::XRCC4 
mec1::URA3 

 táto práca 

 

 
 

Obr. 1 Schematické znázornenie indukcie DSB v MAT lokuse kvasinky Saccharomyces 
cerevisiae 

 

Kmeň BM1 je derivátom kmeňa JKM 139, ktorý má vyradený MEC1 gén. 

Ahnesorg a kol. ukázali, že defekt v Mec1 znižuje účinnosť NHEJ, pretože nedochádza 

k fosforylácií Nej1 proteínu, ktorý sa zúčastňuje záverečného ligačného kroku. Napriek 

tomu v našich experimentoch tri nezávislé klony s vyradeným MEC1 génom (BM1-1, 
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BM1-5 a BM1-10), ako je znázornené na Obr. 2, vykazovali zvýšenú účinnosť opravy 

HO-indukovaného DSB, aj keď Nej1 nebol Mec1  kinázou fosforylovaný. MEC1 je 

esenciálnym génom a jeho vyradenie vedie k letalite kvasiniek. Je zaujímavé, že naše 

kmene s vyradeným génom prežívajú a vykazujú vyššiu účinnosť NHEJ oproti divému 

typu. Mechanizmus, ktorý riadi tento proces nie je úplne jasný a pre jeho bližšie 

pochopenie sú potrebné ďalšie experimenty [10].  

 
 

Obr. 2 NHEJ assayu JKM 139 divého typu a JKM 139 mec1::URA3 (BM1) mutantov. 
 

Kmeň BM2 je mec1::URA3 derivátom kvasinkového kmeňa JKM 139 lif1-

K301R. Na Obr. 3 je zobrazená účinnosť opravy HO-indukovaných DSBs tohto kmeňa 

v porovnaní s kmeňom JKM 139 divého typu.    

 

 
 

Obr. 3 NHEJ assayu JKM 139 divého typu a JKM 139 lif1-K301R mec1::URA3 (BM2) mutanta. 
 

Kmeň BM3 je dvojitý mutant, v ktorom je kvasinkový Lif1 proteín nahradený 

jeho ľudským homológom XRCC4 (ten však funkčne nie je schopný nahradiť 

kvasinkový homológ a z tohto dôvodu sa kmeň nesúci lif1::XRCC4 správa ako lif1∆ 

mutant; nepublikované výsledky) a MEC1 gén je nahradený URA3 selekčným 

markerom. Kmeň BM3 vykazuje zníženú účinnosť opravy DSB prostredníctvom NHEJ 

BIOLÓGIA

474



v porovnaní s kmeňom divého typu ako je ukázané pre tri nezávislé klony tohto kmeňa 

(BM3-2, BM3-7 a BM3-9) na Obr. 4.  

 

 
 

Obr. 4 NHEJ assayu JKM 139 divého typu a JKM 139 lif1::XRCC4 mec1::URA3 (BM3) 
mutantov. 

 

Na Obr. 5 sú znázornené účinnosti NHEJ všetkých kmeňov. Kmene BM1 

a BM2 napriek tomu, že majú vydeletovaný MEC1 gén, dôležitý pre prežívanie 

kvasiniek,vykazujú vyššiu účinnosť NHEJ v porovnaní s divým typom.Lif1 proteín je 

okrem Mec1 proteín kinázy fosforylovaný aj CDK. Vyradením MEC1 génu možno 

došlo k zmene klasického priebehu NHEJ, čím nasmerovalo jednotlivé komponenty do 

inej poddráhy NHEJ. Vzťah medzi fosforyláciou a SUMOyláciou nie je doposiaľ úplne 

jasný a sú potrebné ďalšie štúdie. V prípade kmeňa BM3 bola účinnosť NHEJ nižšia 

a ľudský homológ XRCC4 nebol funkčný v kvasinkovom kmeni.  

 
Obr. 5 Sumárny graf pre JKM 139 kmeň divého typu, JKM 139 mec1::URA3 (BM1), JKM 139 

lif1-K301R mec1::URA3 (BM2) a JKM 139 lif1::XRCC4 mec1::URA3 (BM3) mutantov. 
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Záver 

V dôsledku vzniku lézií na oboch vláknach DNA dochádza k bunkovej smrti, 

zastaveniu bunkového cyklu a k možnému vzniku rakovinového procesu 

u mnohobunkových organizmov. V cicavčích bunkách dochádza denne približne ku 10 

DSBs na 1 bunku, a preto je dôležité pochopiť molekulárne mechanizmy opravy DSBs 

a ich reguláciu, čo môže prispieť k novým terapeutickým stratégiám. Použitie 

modelových organizmov S. cerevisiae rieši problém nedostatku citlivých in vivo metód 

na stanovenie vplyvu polymorfizmov a mutácií na funkciu proteínu v cicavčích 

bunkách. 
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Abstrakt 
 Many chronic diseases such as hypertension, might have their origin in fetal or early postnatal stage of 
life. Angiotensin II (Ang II) is the main component of renin-angiotensin-aldosteron system (RAAS) and is 
involved,  i.a. in control of arterial blood presure. Brain Ang II also influences behavior, including cognition, 
learning, memory and anxiety. According to several studies there is a connection between maternal high blood 
presure and increased blood presure of their offspring. The goal of our experiment was to observe the home cage 
behavior of Wistar rat pups (Ratus norvegicus), prenataly influenced by higher levels of Ang II. We observed 
selected manifestations of behavior for the period of ten minutes each day, from 10th to 21th day after their birth. 
In conclusion prenataly elevated levels of angiotensin II did not significantly influenced behaviour of pups in 
comparison to control group. 
 

Kľúčové slová: angiotenzín II; prenatálne programovanie; Rattus norvegicus; domáca klietka.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia, je na svete jednou z najčastejších príčin 

predčasnej smrti, ktorej je možné predísť [1].  

Trvalé zvýšenie arteriálneho tlaku odráža zlyhanie jedného, alebo viacerých 

regulačných mechanizmov v celej rade fyziologických systémov[2]. 

Pri vzniku hypertenzie hrá kľúčovú úlohu renín-angiotenzín-aldosterónový systém 

(RAAS). Jedným z jeho najvýznamnejších komponentov je angiotenzín II (Ang II) [3]. 

V cirkulácii je jeho účinok sprostredkovaný vysoko afinitnými receptormi, ktoré sú 

lokalizované v hladkej svalovine ciev, v zona glomerulosa nadobličiek a v obličkách, kde Ang 

II spôsobuje  vazokonstrikciu, uvoľňovanie aldosterónu a retenciu sodíka [4]. Ang II však 

vzniká (nezávisle od toho periférneho) aj v mozgu [5].   

Hoci v organizme sprostredkovávajú účinky Ang II štyri typy receptorov (AT1, AT2, 

AT3 a AT4),  väčšinu fyziologických funkcií sprostredkúvajú práve AT1 receptory, ktoré sa 

nachádzajú v celom tele, vrátane mozgu [6]. 

Komponenty RAAS a receptory aktivované Ang II sú zapojené do širokej škály 

behaviorálnych procesov u ľudí i zvierat, ako sú: kognícia, učenie a pamäť, depresia, anxieta 

[7-11]. V interakcii s katecholamínmi, serotonínom, prostaglandínmi a inými peptidmi 
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spôsobuje Ang II zmeny v motivácii, pamäti, kontrole motorickej aktivity a zasahuje aj do 

kognitívnych procesov a regulácie emočných odpovedí [12-14].  

Vznik hypertenzie je na základe viacerých klinických a experimentálnych štúdií 

spájaný s procesom adaptácie  na suboptimálne intrauterinné podmienky [3, 4]. V procese 

fetálneho programovania, ako indukcii odpovede organizmu na prenatálny stimul v kritickej 

perióde vývinu jedinca, dochádza k zmenám vo fyziológii, morfológii alebo metabolizme 

plodu [15], ktoré sa navonok môžu prejaviť behaviorálnymi zmenami.  

Významnú úlohu matky v procese programovania hypertenzie podporujú aj výskumy 

poukazujúce na existenciu spojitosti medzi vysokým krvným tlakom u ľudských matiek a 

zvýšeným krvným tlakom ich potomkov [15]. 

Mláďatá matiek spontánne hypertenzných potkanov (SHR) sa javia v porovnaní s 

kontrolou celkovo aktívnejšie ako mláďatá kontrolných matiek [16]. 

Potomstvo matiek, ktorým bola počas gravidity aplikovaná alzetová pumpička 

uvolňujúca Ang II, vykazovali v teste otvoreného poľa (v open-field teste) v období odstavu 

zvýšenú exploračnú aktivitu, reprezentovanú zvýšenou horizontálnou zložkou motorickej 

aktivity [17].   

Napriek tomu,že sa výskumu hypertenzie venuje intenzívna pozornosť, ešte stále 

nemáme dostatok informácii o mechanizmoch jej prenatálneho programovania a o ich 

postnatálnych dôsledkoch. Za cieľ našej práce sme si preto stanovili sledovať behaviorálne 

dôsledky prenatálneho zásahu do spomínaných regulačných mechanizmov tlaku krvi, 

reprezentované prenatálnym vystavením zvýšeným hladinám Ang II. Svoju bližšiu pozornosť 

sme upriamili na ranné štádia ontogenetického vývinu - na obdobie od 10 do 21 dňa po 

narodení. 

 

Materiál a metódy 

 Rodičovskú generáciu tvorilo 9 samíc a 5 samcov potkanov laboratórnych kmeňa 

Wistar pôvodom z chovnej stanice VELAZ Praha, Česká republika. Počas pokusu boli 

umiestnené v akreditovanom zverinci Katedry fyziológie živočíchov a etológie, PRIF UK 

v Bratislave, v klietkach s rozmermi 57 x 37 x 19 cm, po 2-3 jedince na jednu klietku. 

Zvieratá boli odchovávané pri svetelnom režime L:D 12:12, pričom svetlá fáza začínala 

o 7:00 hod. Priemerná teplota vzduchu bola 21 ± 2 °C a vlhkosť sa pohybovala v rozmedzí 

48-52 %. Potravu aj vodu mali zvieratá k dispozícii ad libitum.  

Samce aj samice boli za využitia testu otvoreného poľa (na základe frekvencie výskytu 

motorickej aktivity) rozdelené do dvoch, z hľadiska excitability vyrovnaných skupín.  
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Po stanovení fázy ovulačného cyklu na základe metódy Gleich a Frohberg [18], boli 

samice pripustené a rozdelené do dvoch skupín  - kontrolnej (K, n=4) a angiotenzínovej (A, 

n=5).  

Prenatálna manipulácia regulačných mechanizmov tlaku krvi bola u A zvierat 

zabezpečená prenatálnym vystavením zvýšeným hladinám Ang II. Na 6. deň gravidity boli 

A samiciam implantované osmotické pumpičky (Alzet model 2002), z ktorých bol Ang II 

(koncentrácia 1,36 mg/ml vo fyziologickom roztoku) uvoľňovaný kontinuálne, v množstve 2 

µg/kg/hod počas 14 dní. K samice boli podrobené Sham operácii, počas ktorej sa im namiesto 

pumpičky implantoval oválny predmet z intaktného materiálu rovnakého tvaru a veľkosti. 

Ako narkóza bol použitý roztok ketamínu (c=135mg/ml) a xylazínu (c=18mg/ml). Po 

implantácii boli zvieratá chované za rovnakých podmienok ako pred zákrokom a to až do 

pôrodov. 

Po každom pôrode pod matkou ponechali po 8 mláďat (4 samce: 4 samice).   

Mláďatá sme s matkou ponechali do odstavu, t.j. do 21. dňa od narodenia (do 

dosiahnutia hmotnosti približne 50 g). 

Správanie mláďat sme pozorovali v prostredí domácej klietky, pričom sme za využitia 

metódy behavioural sampling,  v 10 min. intervaloch, v čase medzi 7:00 – 9:00 hod, vo veku 

10. až 21. dní registrovali nižšie uvedené kategórie správania:  

- všeobecná aktivita - vzájomné preliezanie (frekvencia);  

- správanie podmienené metabolickými procesmi - pitie mlieka (frekvencia), 

pitie vody (frekvencia), príjem potravy (frekvencia); 

- komfortné správanie - samočistenie (frekvencia);  

- exploračné správanie - počet mláďat mimo matku (%), ohrýzanie pilín 

(frekvencia), olizovanie stien/podlahy (frekvencia);  

- sociálne správanie - interakcia mláďat s matkou (frekvencia), vzájomné 

čistenie (frekvencia), súťaženie (frekvencia), hra (frekvencia) a agresivita 

(frekvencia);  

- stereotypné správanie (frekvencia) a akustické prejavy 

(prítomnosť/neprítomnosť v danom časovom intervale). 

Rozdiely v správaní K a A zvierat sme zisťovali za využitia t-testu, v programe 

Statgraphics. 

Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave. 
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Výsledky a diskusia 

 Na základe našich pozorovaní sme zistili, že v období od 10. do 21. dňa sa správanie 

K a A zvierat v prostredí domácej klietky signifikantne nelíšilo. Blízko signifikantnosti boli 

len rozdiely v zložke exploračného správania - v počte mláďat mimo matku. Ako vidieť na 

obrázku 1, mimo matku sa v čase pozorovaní nachádzalo nižšie % A mláďat.  

   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

p
o

č
e

t 
m

lá
ď

a
t 

m
im

o
 m

a
tk

u
 (

%
)

K

A

p=0,069

 

 
Obr.1 Priemerný počet mláďat mimo matku  vo veku 10. – 21. dní u kontrolnej (K) a angiotenzínovej (A) 

skupiny. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM.  
 

  Uvedené zistenie je v určitom rozpore so zisteniami Senka [17], ktorý pri rovnakom 

dizajne pokusu zistil v open field teste v období odstavu u A zvierat signifikantné zvýšenie 

exploračnej aktivity reprezentované zvýšenou frekvenciou vertikálnej motorickej aktivity. 

Zvýšenú aktivitu tiež prejavovali mláďatá spontánne hypertenzných matiek [16].  

 

Záver  

 Prenatálne vystavenie zvýšeným hladinám Ang II signifikantne neovplyvnilo 

postnatálne správanie mláďat vo veku od 10. do 21. dňa, hoci sa A zvieratá javili v porovnaní 

s K ako menej intenzívne explorujúce. 
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Abstrakt 

 Plant community Festuco pallentis-Caricetum humilis forms discontinuous vegetation on shallow rocky 
soils on limestone bedrock. The species Carex humilis dominate in the community and forms circular, annular 
(horseshoe) bunches, and other species of plants grow between them. This plant community follows succession 
changes after the end of the traditional way of management of the locality, sheep grazing as well as the other 
xerotherm grasslands communities of Devínska Kobyla. After comparing the new (our own) phytocoenological 
releves and relevés from the year 1964, we note that species Jurinea mollis (from diagnostic species) partially 
retreated in the preserved communities and Inula ensifolia greater fosters and creates significant polycormones. 
From the other species in the community we have not recorded species Inula oculus-christi, but that is rare in 
recent years throughout the locality Devínska Kobyla and also protected species Rhamnus saxatilis, which was 
observed in the vicinity of at least some research areas. 
 

Kľúčové slová: Carex humilis; Devínska Kobyla; sukcesia; travinno-bylinná vegetácia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Spoločenstvo Festuco pallentis-Caricetum humilis tvorí nesúvislé porasty na plytkých 

pôdach typu rendzina na vápencovom alebo dolomitovom podloží. Prevládajúcim druhom 

býva ostrica nízka (Carex humilis), ktorá vytvára kruhovité alebo podkovovité trsy, v ktorých 

a tiež medzi nimi rastú ďalšie druhy rastlín. V spoločenstve rastú druhy, ktoré dobre znášajú 

horúce a suché obdobie (Festuca pallens, Potentilla arenaria, Thymus praecox), jednoročné 

efemérne terofyty kvitnúce skoro na jar (Erophila verna, Holosteum umbellatum) a viaceré 

druhy machorastov a lišajníkov [1]. Okrem Devínskej Kobyly sa vyskytuje v pohoriach 

Tríbeč [2], Považský Inovec [3], na ďalších lokalitách na západnom Slovensku [1], a tiež 

v severovýchodnom Rakúsku [4]. 

Na Devínskej Kobyle bolo spoločenstvo po prvýkrát opísané v polovici šesťdesiatych 

rokov 20. storočia [5]. Keďže po ukončení tradičného obhospodarovania (predovšetkým 

pastvy oviec) na južných, juhozápadných a západných odlesnených svahoch Devínskej 

Kobyly nastali v nelesných rastlinných spoločenstvách výrazné sukcesné zmeny, našim 

cieľom bolo na základe vlastného fytocenologického výskumu overiť súčasný výskyt 

spoločenstva na území a porovnaním pôvodných fytocenologických zápisov [5] s novými 

vlastnými zápismi analyzovať zmeny v druhovom zložení spoločenstva. 
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Materiál a metódy 

Podľa opisu lokalít pôvodných fytocenologických zápisov [5] a s pomocou ich autora 

priamo v teréne sme sa snažili čo najpresnejšie vyhľadať lokality pôvodných zápisov (keďže 

tieto neboli realizované na trvalých plochách) a na týchto sme realizovali opakované zápisy. 

Fytocenologické zápisy sme realizovali podľa metodiky zürišsko-montpellierskej školy [6]. 

Jednotlivé taxóny sme podľa práce [1] zaradili medzi diagnostické taxóny fytocenologických 

jednotiek a zoradili sme ich do fytocenologickej tabuľky podľa klesajúcej frekvencie. Zmeny 

druhového zloženia spoločenstva sme vyhodnotli podľa fytocenologickej tabuľky porovnaním 

pôvodných a opakovaných zápisov. Nomenklatúra taxónov je zjednotená podľa [7], 

nomenklatúra syntaxónov podľa [1]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe porovnania pôvodných a opakovaných fytocenologických zápisov 

konštatujeme, že študované spoločenstvo sa na Devínskej Kobyle naďalej vyskytuje a jeho 

sukcesné zmeny nie sú výrazne. Všetky diagnostické taxóny, ktoré boli zastúpené 

v pôvodných zápisoch, vyskytujú sa aj v opakovaných, aj keď Jurinea mollis so zníženými 

hodnotami pokryvnosti. Naopak, vo zvýšenej miere sa vyskytuje jeden z diagnostických 

druhov, Inula ensifolia, vytvárajúci výrazné polykormóny. Tento druh sa sa na odlesnených 

svahoch Devínskej Kobyly výrazne rozširuje, čo indikuje sukcesné zmeny.  

Z druhov kategórie „ostatné taxóny“ sme v žiadnom z opakovaných zápisov 

nezaznamenali vzácny a chránený druh Rhamnus saxatilis, ktorý sa na Slovensku vyskytuje 

len na Devínskej Kobyle (mimo plôch zápisov ale roztrúsene pozorovaný bol), ďalej 

absentuje Inula oculus-christi, druh, ktorý na Devínskej Kobyle výrazne ustupuje, rovnako 

ako Hesperis tristis, zaznamenaný v jedinom zápise. 

Na Devínskej Kobyle bol realizovaný aj ďalší výskum zameraný na sukcesné zmeny 

v travinno-bylinných spoločenstvách [8]. Jeho autori tiež použili ako základ pre 

charakterizovanie sukcesných zmien porovnanie s prácou [5]. V spoločenstve Festuco 

palentis-Caricetum humilis zaznamenali zníženú frekvenciu výskytu druhov Hesperis tristis, 

Stipa pulcherrima, Bothriochloa ischaemum a Erysimum diffusum agg., výskyt druhov Aster 

amelloides, Inula ensifolia a Peucedanum cervaria v spoločenstve podľa nich indikuje 

sukcesiu smerujúcu k spoločenstvu lesných lemov. 
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Tab. 1  Spoločenstvo Festuco pallentis-Caricetum humilis na Devínskej Kobyle: porovnanie pôvodných zápisov 
z roku 1964 (označené písmenom a) s vlastnými fytocenologickými zápismi (b) 

 

číslo zápisu 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b

Diagnostické taxóny asociácie

Carex humilis 3 2 3 4 3 4 3 3 2b 4 2b 3 3 3

Sanguisorba minor  + 1 2 1 3 2 2 2b 2b 1 2a 2b 2a 2b

Potentilla arenaria 1 1 2 3 2 2 2 1  + 1 1 2a . 1

Thymus praecox . 1 1 2 2 . 2 1  + 1 1 1 1  +

Dorycnium pentaphyllum agg.  +  + 2 1 . . 1  + 2a 2a 2a 1 2b 1

Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum . . 2 3 2 2 2 2a  + 1 2b 2a 1 1

Asperula cynanchica . 1 . 2 2 2 2  +  + 2a  + 1 2a 2b

Teucrium montanum . 1 3 2 . 1 1 2a 1 1 2a 1 1 .

Festuca pallens  + 2 2 2 . . .  +  +  + 2a  +  + .

Globularia punctata  +  + 1 . . . 1 2a 1 1  + 2a 1 .

Inula ensifolia . 2 . . . . 1 1 2b 2a  + 3 1 1

Stipa joannis+ Stipa pulcherrima . 1 2 1 1 . 1 . . 1 . 1 1 2a

Jurinea mollis .  + 2 2 1 . 1  +  + . . .  +  +

Alyssum montanum .  + 2 1 . . .  + .  +  +  +  + .

Seseli osseum 1 . . . 1 . 1 2a 2a 1 . .  + .

Anthericum ramosum . 1  + . .  + .  + 1 . . .  + 1

Melica ciliata . . 1 2 1 . 1 . . . 1 . .  +

Fumana procumbens . . 1 2 . . .  +  + 1 2a . . .

Linum tenuifolium . . . . . . . 1 .  + .  +  +  +

Scorzonera austriaca . . . . . . .  + .  +  + .  + .

Diagnostické taxóny zväzu Bromo pannonici-Festucion pallentis

Teucrium chamaedrys 3 . 3 3 3 2 2 2a 2a 2a 1 1 2a  +

Bothriochloa ischaemum 2 1 2 1 2 1 2 2a 2a 2a 1 . 2b .

Tithymalus cyparissias . 1 1 . 1 2 1 1 1  + 1 1 1 1

Allium flavum . . . . . . .  .  + . . . .  +

Stachys recta . . . . . . . . . . . . .  +

Diagnostické taxóny triedy Festuco-Brometea

Eryngium campestre 1 .  + 2 1 1 1 1  +  +  + .  +  +

Bromus erectus . . 2 2 2 1  + 2a 2a 1 2a .  + 1

Scabiosa ochroleuca 1 . 1 1 1 1 1 . . 1  + 1 2a  +

Salvia pratensis  +  + . . 2 1 1  +  +  + . 2 1 1

Acosta rhenana  +  + 1 . .  +  +  +  + .  + 1  +  +

Pimpinella saxifraga 2 . 1 1 2 . 2 . .  + . .  +  +

Fragaria viridis . . . . 2 3 2 .  +  + .  +  +  +

Anthyllis vulneraria  + . 2 . 1 1 . .  + .  + . . 3

Festuca rupicola 2 . . . 2 1 1 . . 1 . . . 1

Thesium linophyllon . . . . 2 . . 1 .  + . 2b 2b .

Medicago falcata  + . 1 . 1  + 1 . . . . . . .

Echium vulgare . . . . . .  +  +  + . . .  +  +

Viola hirta . . 1 1 . . 2 . .  + . . . .
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Colymbada scabiosa . . . . . . .  + . 1 . 1 1 .

Festuca valesiaca . . . 1 . . . . . . . . 1 1

Carex caryophyllea . . . . . . . 1 . 1 . . . 1

Acinos arvensis . .  + 1 . . 1 . . . . . . .

Arenaria serpyllifolia agg. . . 1 1 . . . . . . . . . .

Brachypodium pinnatum . . . . . . . .  + 1 . . . .

Dianthus pontederae . . . . . . .  +  + . . . . .

Pilosella bauhinii . 1 . . . . . . . . . . . .

Ostatné taxóny

Bromus erectus . . 2 2 2 1  + 2a 2a 1 2a .  + 1

Lotus corniculatus + borbasii . . 2 2 1 1 1  +  +  + .  +  + 1

Achilea pannonica 2 . 2 1 2 2 1 .  +  + . .  +  +

Petrorhagia saxifraga 1 . 1 1 1 1 1 1 . . 1 .  +  +

Bupleurum falcatum .  + . 1 . . .  + 2a 2a 1 2a  +  +

Erysimum difussum agg.  + 1 1  +  +  +  + . .  + . . . r

Crataegus sp.  + .  +  +  +  +   + . 1  + . . . .

Adonis vernalis . . . . 1 . 2  + .  +  +  + .  +

Crinitina linosyris . . 1 . . . 1 2a  + 2a . 3 . .

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica 3 . . .  + . 2 . .  + .  + .  +

Pilosella officinarum 1 . 1 . 1 1 2 .  + . . . . .

Hesperis tristis . . 1 .  +  +  + .  + . . . . .

Iris pumila . . 2 1 1 . . . . . .  + 1 .

Rosa sp. div. . .  + .  + .  + .  + . .  + . .

Genista tinctoria . . . . .  + . 1 .  + . .  + 1

Viola hirta . . 1 1 . . 2 . .  + . . . .

Inula oculus-christi . 1 . 1  + . 1 . . . . . . .

Rhamnus saxatillis .  + 1 .  + . 1 . . . . . . .

Orthantha lutea . . . . . . . 2a  + 1 . . 1 .

Vincetoxicum hirundinaria . . . . . . . .  +  + .  +  + .  

 

Záver 

Aj približne 65 rokov po ukončení tradičného obhospodarovania sa na odlesnených 

svahoch Devínskej Kobyly vyskytujú xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá. Potvrdili 

sme, že jedno z nich, spoločenstvo Festuco pallentis-Caricetum humilis sa na území napriek 

sukcesným zmenám vyskytuje. Vzhľadom na to, že pôvodné zápisy neboli realizované na 

trvalých plochách, nedokážeme posúdiť, či sa nachádza na tých istých miestach ako 

v minulosti alebo je zachovaná len časť pôvodných porastov.  
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Abstrakt 

Xerotherm calcareous grasslands belong to the species-richest vegetation communities at all. Their 
species richness at each location varies depending on the natural conditions of the area (temperature, 
precipitation, species pool), but depending also on the degree of secondary succession after the end of the 
traditional way of management (grazing, mowing). While comparing data from phytocoenological records from 
Devínska Kobyla, Tríbeč Mountains and Považský Inovec Mountains, we found that species richness is higer in 
Devínska Kobyla and Tríbeč Mountains, than in Považský Inovec Mountains. We compared phytocoenological 
relevés from 1964 with our own recent relevés from Devínska Kobyla and evaluated changes in the species 
wealth of communities affected by successional changes following the end of the traditional way of management 
(sheep grazing). Species richness in individual communities on Devínska Kobyla changed differently. Once it 
was reduced, once increased and once it remained the same. 
 

Kľúčové slová: Devínska Kobyla; druhové bohatstvo; Považský Inovec; Tríbeč; vegetácia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá patria k druhovo najbohatším rastlinným 

spoločenstvám vôbec. Na ploche s veľkosťou 1 m2 sa bežne vyskytuje 30 – 40 druhov rastlín 

[1]. Floristické bohatstvo spoločenstiev zabezpečuje kombinácia viacerých faktorov: teplota, 

zrážky, geologické podložie, pôdny typ, lokálny „species pool“ („zásoba“ druhov 

vyskytujúcich sa na území), vplyv človeka. Preto sú xerotermné travino-bylinné spoločenstvá 

na rôznych, aj nie veľmi vzdialených lokalitách rozlične druhovo bohaté. Všeobecne je za 

hlavný mechanizmus, ktorý zabezpečuje druhové bohatstvo týchto spoločenstiev, považovaný 

stres spôsobený nedostatkom zdrojov (nedostatok vody, vysoké teploty, nízky obsah živín) 

a spolu s ním disturbancie v podobe extenzívnej pastvy, kosenia, prípadne vypaľovania [2]. 

Po ukončení obhospodarovania v súvislosti s neodstraňovaním biomasy a hromadením stariny 

sa rozhodujúcim mechanizmom pre diverzitu stáva konkurencia a druhové bohatstvo 

v spoločenstvách klesá. 

Cieľom našej práce bolo porovnať druhové bohatsvo („species richness“), vyjadrené 

priemerným počtom taxónov rastlín vo fytocenologickom zápise v troch xerotermných 

travino-bylinných spoločenstvách na troch územiach ich výskytu – na Devínskej Kobyle, 

v Zoborskej skupine Tríbeča a v Považskom Inovci, porovnať celkový počet taxónov 
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zistených v spoločenstvách na uvedených územiach a porovnať zmenu druhového bohatstva 

v týchto spoločenstvách na Devínskej Kobyle porovnaním zápisov z roku 1964 s našimi 

fytocenologickými zápismi. 

                      

Študované rastlinné spoločenstvá: 

Poo badensis-Festucetum pallentis, tvoriace mozaiku vyčnievajúcich skál a plôšok 

s plytkou pôdou. Pokryvnosť rastlín je nízka, roztrúsene sa vyskytuje Festuca pallens, rastú tu 

druhy dobre znášajúce sucho a vysoké teploty - sukulenty (Sedum sexangulare, Sedum album, 

Jovibarba globifera), nízke kríčky (Fumana procumbens, Thymus praecox), efemérne terofyty 

(Erophila verna, Arabis auriculata). Úlohu pionierskych druhov, ktoré pripravujú pôdu pre 

ďalšie druhy, plnia machorasty a lišajníky. 

Dominantný druh spoločenstva Festuco pallentis-Caricetum humilis, ostrica nízka 

(Carex humilis), tvorí kruhovité alebo podkovovité trsy, medzi nimi rastú druhy rastlín, ktoré 

dobre znášajú teplo a sucho (Festuca pallens, Potentilla arenaria, Thymus praecox), ale pôda 

je už o niečo hlbšia, než v predchádzajúcom spoločenstve a porasty sú už zapojenejšie. 

Festuco valesiacae-Stipetum capillatae je rozvoľnené, až takmer zapojené 

spoločenstvo, v ktorom dominujú viaceré druhy tráv (Festuca valesiaca, Festuca rupicola, 

Stipa pulcherrima, Stipa joannis, Stipa capillata), medzi nimi rastú viaceré druhy rastlín, 

vyskytujúce sa aj v predchádzajúcich spoločenstvách. Pôda je ešte hlbšia, než 

v predchádzajúcom spoločenstve a porasty už môžu byť zapojené [3].  

 

Materiál a metódy 

Na anylýzu sme použili 44 fytocenologických zápisov z Devínskej Kobyly, z toho 22 

vlastných a 22 starších zápisov z roku 1964 [4], ďalej 65 zápisov zo Zoborskej skupiny 

Tríbeča z práce [5] a 59 zápisov z Považského Inovca z práce [6]. Použili sme len zápisy 

realizované na plochách s veľkosťou 5x5 m až 6x6 m, zápisy na menších alebo väčších 

plochách sme vyradili, aby nenastalo skreslenie výsledkov. Vlastné zápisy sme realizovali 

podľa metód zürišsko-montpellierskej školy [7] na území Národnej prírodnej rezervácie 

Devínska Kobyla.  

Pre každé z troch analyzovaných spoločenstiev sme vypočítali priemerný počet 

taxónov v zápise pre každé z troch študovaných území. Pre územie Devínskej Kobyly sme 

okrem toho zvlášť vypočítali priemerné počty taxónov pre pôvodné zápisy z roku 1964 aj pre 

nové, opakované zápisy, realizované na približne tých istých lokalitách.  
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Nomenklatúra taxónov je zjednotená podľa [8], nomenklatúra syntaxónov podľa [3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Analýzou fytocenologických zápisov sme zistili, že všetky tri sledované xerotermné 

travinno-bylinné spoločenstvá sú druhovo bohatšie na Devínskej Kobyle a v Zoborskej 

skupine Tríbeča, než v Považskom Inovci. Okrem spoločenstva Festuco pallentis-Caricetum 

humilis, ktoré je floristicky bohatšie na Devínskej Kobyle, sa ostatné dve floristickým 

bohatstvom v Tríbeči a na Devínskej Kobyle takmer nelíšia (Obr. 1, Tab. 1). Zaujímavé je ale 

aj porovnanie zastúpenia taxónov v spoločenstvách z iného pohľadu: ak porovnáme počet 

druhov, ktoré sa v súbore zápisov zo spoločenstva vyskytli aspoň v jedinom zápise (Obr. 2, 

Tab. 2). Napríklad v spoločenstve Festuco valesiacae-Stipetum capillatae sa v Považskom 

Inovci vyskytlo aspoň v jedinom zápise 241 taxónov, čo je podstatne viac, než v Tríbeči (192) 

a takmer dvojnásobok počtu druhov v spoločenstve na Devínskej Kobyle (121). Porasty 

spoločenstva sú teda v Zoborskej skupine Tríbeča a v Považskom Inovci heterogénnejšie a 

variabilnejšie, než na Devínskej Kobyle, čo zrejme súvisí s oveľa väčším areálom výskytu (a 

teda aj zberu dát) v spomínaných dvoch pohoriach. Keďže tri uvedené rastlinné spoločenstvá 

vytvárajú medzi sebou mozaikovité prechody, kde sa prelínajú plôšky s plytšou a hlbšou 

pôdou, ktoré vyhovujú rozdielnym druhom, z hľadiska substrátu heterogénnejšie porasty 

môžu byť aj druhovo bohatšie.  

Porovnaním starších zápisov z Devínskej Kobyly z roku 1964 [4] s recentnými 

vlastnými fytocenologickými zápismi (Obr. 3, Tab. 3) sme zistili, že druhové bohatstvo 

v spoločenstve Poo badensis-Festucetum pallentis sa znížilo, v spoločenstve Festuco 

pallentis-Caricetum humilis sa nezmenilo a v spoločenstve Festuco valesiacae-Stipetum 

capillatae sa naopak zvýšilo. 

Domnievame sa, že pokles druhového bohatstva v spoločenstve Poo badensis-

Festucetum pallentis na Devínskej Kobyle súvisí s tým, že porasty spoločenstva sa vyskytujú 

v skalnatých rázsochách, ktoré sú lákadlom pre návštevníkov rezervácie, tí rozrušujú 

kamenistý povrch s plytkou vrstvou pôdy na skalách a tak poškodzujú vegetáciu.  

V niektorých štádiách sekundárnej sukcesie môže nastať zvýšenie druhového 

bohatstva, čo môže byť aj prípad spoločenstva Festuco valesiacae-Stipetum capillatae na 

Devínskej Kobyle, keďže podobný výsledok počas výskumu sukcesie v xerotermných 

travinno-bylinných spoločenstvách zaznamenali aj iní autori [9]. 
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Obr. 1 Počet taxónov vo fytocenologických zápisoch v xerotermnách travinno-bylinných spoločenstvách na 

západnom Slovensku (minimálny, maximálny a priemerný počet taxónov v jednom zápise; a – Devínska Kobyla, 
b – Tríbeč, c – Považský Inovec) 

 

Tab. 1 Počet taxónov vo fytocenologických zápisoch v xerotermných travinno-bylinných 
spoločenstvách na západnom Slovensku (minimálny, maximálny a priemerný počet taxónov v jednom zápise) 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2 Počet taxónov, ktoré sa vyskytli aspoň v jedinom fytocenologickom 

zápise v xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách na západnom 
Slovensku; a - Devínska Kobyla, b - Tríbeč, c - Považský Inovec 

 
 
 
 
 

fytocenologické zápisy z lokality

spoločenstvo min. max. priemer min. max. priemer min. max. priemer

Poo badensis -Festucetum pallentis 31 53 38 29 54 35 20 27 22

Festuco pallentis -Caricetum humiliis 29 54 42 27 46 33 19 46 29

Festuco valesiacae -Stipetum capillatae 28 53 40 19 56 41 21 49 32

Devínska Kobyla Tríbeč Považský Inovec
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Tab. 2 Počet taxónov, ktoré sa vyskytli aspoň v jedinom fytocenologickom 
zápise v xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách na západnom 

Slovensku 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 3 Porovnanie počtu taxónov vo fytocenologických zápisoch v xerotermných travinno-bylinných 

spoločenstvách na Devínskej Kobyle (zápisy z roku 1964 a zápisy od roku 2000; a – zápisy z roku 1964, b – 
zápisy od roku 2000) 

 

Tab. 3 Porovnanie počtu taxónov vo fytocenologických zápisoch v xerotermných travinno-bylinných 
spoločenstvách na Devínskej Kobyle (zápisy z roku 1964 a zápisy od roku 2000) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Záver 
Analýzou fytocenologických zápisov z literatúry doplnených o vlastné zápisy 

z Devínskej Kobyly sme zistili, že druhové bohatstvo vyjadrené priemerným počtom taxónov 

na plochu zápisu je v troch xerotermných travinno-bylinných na Devínskej Kobyle a v  

Zoborskej skupine Tríbeča vyššie, než v Považskom Inovci. Naopak, počet druhov, ktoré 

vytvárajú spoločenstvo, je v prípade jednej asociácie v Považskom Inovci porovnateľný, 

v prípade druhej dokonca výrazne najvyšší zo všetkých troch lokalít, iba v jednom 

spoločenstve je výrazne nižší, než na ostatných lokalitách. 

fytocenologické zápisy z lokality

spoločenstvo min. max. priemer min.  max. priemer

Poo badensis -Festucetum pallentis 36 53 42 31 37 33

Festuco pallentis -Caricetum humiliis 29 51 42 29 52 42

Festuco valesiacae -Stipetum capillatae 28 41 34 39 53 45

Devínska Kobyla 1964 Devínska Kobyla od 2000

fytocenologické zápisy z lokality
Devínska 

Kobyla
Tríbeč

Považský 

Inovec

spoločenstvo

Poo badensis -Festucetum pallentis 99 109 62

Festuco pallentis -Caricetum humiliis 119 88 109

Festuco valesiacae -Stipetum capillatae 121 192 241
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Abstrakt 

One way to characterize a protein is to determine its location within the cell. GFP signal detection is an 
option of localizing specific proteins in fission yeast cells. When we introduced GFP on an episomal plasmid and 
transformed it into fission yeast cells, its location could be visualized via fluorescence microscopy. Regulation of 
GFP expression in cells was enabled by plasmid construction with a GFP gene under a thiamine-repressible nmt1 
promoter. A fusion of the GFP gene with a gene of interest presents a possibility of location determination of the 
gene of interest in the cell.  
 

Kľúčové slová: Schizosaccharomyces pombe, GFP lokalizácia, transformácia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Schizosaccharomyces pombe je jednobunková eukaryotická kvasinka, ktorej druhové 

meno pombe pochádza zo svahilského výrazu pre pivo, odkiaľ bola prvýkrát izolovaná  [1]. 

S. pombe je vhodným modelovým organizmom na štúdium eukaryotických procesov 

ako regulácia bunkového cyklu, mitóza a meióza, oprava a rekombinácie DNA a zostrih [2]. 

Značne dopĺňa ďalší eukaryotický modelový organizmus, kvasinku Saccharomyces 

cerevisiae, keďže má okolo 300 génov, ktoré sú konzervované v rámci eukaryotov, ale 

neprítomné u S. cerevisiae [1].  

Samotný genóm S. pombe má v haploidnom stave, ktorý prevažuje v životnom cykle 

tejto kvasinky približne 14 Mb a je organizovaný do troch chromozómov, označovaných 

rímskymi číslicami ako I, II a III [2]. Genetický materiál kvasinky však môže byť obohatený 

plazmidmi, ktoré sa do nej dajú jednoducho transformovať.  

Dlhodobým cieľom nášho projektu je lokalizovať kvasinkový proteín Mug152. 

Mug152 je produktom esenciálneho génu S. pombe [3]. Štruktúra tohto proteínu s dvoma Myb 

doménami typickými pre teloméry viažuce proteíny naznačuje možnú spojitosť proteínu 

Mug152 s telomérami. Doterajšie štúdie charakterizovali Mug152p ako všeobecný 

transkripčný faktor.  Jedným z prístupov ako charakterizovať tento proteín je sledovať jeho 

lokalizáciu v bunke a jej prípadnú zmenu počas bunkového delenia.  

Pre lokalizáciu konkrétneho proteínu v bunke je potrebné tento proteín nejakým 
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spôsobom označiť, aby sa následne umožnila jeho vizualizácia. Vhodným označením je 

použitie GFP značky (green fluorescent protein), ktorá je pomocou fluorescenčnej 

mikroskopie jednoducho detekovateľná a pozorovaná v podobe zeleného svetla.  

V tomto experimente sme chceli kvasinky transformovať plazmidmi s génom pre GFP. 

Prítomnosť plazmidov v bunkách kvasiniek je možné overiť na základe prítomnosti GFP 

signálu v bunkách využitím fluorescenčnej mikroskopie.  

Úlohou tohto experimentu bolo optimalizovať jednotlivé kroky postupu pred hlavnou 

časťou nášho projektu, ktorou je lokalizácia kvasinkového proteínu Mug152 v bunkách 

S. pombe a jedna z plánovaných stratégií je založená práve na fúzii génu mug152 s génom pre 

GFP. 

 

Materiál a metódy 

Pre tento experiment sme zvolili plazmidy pREP41 a pREP42. Oba tieto plazmidy 

majú gén pre GFP pod tiamín – reprimovateľným promótorom nmt1 a nutričný selekčný 

marker. Plazmid pREP41 má selekčný marker LEU2, je schopný umožniť rast buniek 

(s chýbajúcim LEU2) na selekčnom médiu bez pridania leucínu a plazmid pREP42 

s markerom URA4+ umožňuje rast na médiu bez uracilu. Tieto plazmidy sa odlišujú aj 

relatívnou pozíciou génu pre GFP a klonovacieho miesta, ktorá však v tomto experimente 

nehrala dôležitú úlohu. 

Izoláciu plazmidov pREP41 a pREP42 z Escherichia coli DH5α sme uskutočnili 

pomocou QIAprep Spin Miniprep kit podľa postupu Bench Protocol: QIAprep Spin Miniprep 

Kit Using a Microcentrifuge [4]. Identitu plazmidov sme overili restrikčnou analýzou podľa 

ich fyzikálnej mapy. Plazmidy sme štiepili viacerými restrikčnými endonukleázami – AvaI, 

EcoRI, HindIII, KpnI, NcoI, PvuI, PvuII, XbaI. 

Následne sme uskutočnili transformáciu plazmidov do kvasinkového kmeňa JCF108 

S. pombe auxotrofného pre leucín a uracil tzv. chemickou metódou [5]. Transformantov sme 

selektovali na základe ich schopnosti rásť na médiu bez pridanej aminokyseliny (leucínu), 

resp. bázy (uracilu). 

K expresia GFP dochádzalo počas kultivácie buniek v médiu bez pridania tiamínu, 

resp. bola reprimovaná v prípade prítomnosti tiamínu v médiu. Samotný GFP signál sme 

detekovali prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie.  
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Výsledky a diskusia 

Po izolácii plazmidov sme overili ich identitu prostredníctvom restrikčnej analýzy. 

Dĺžky jednotlivých fragmentov získaných v restrikčnej analýze zodpovedali očakávaným 

dĺžkam fragmentom na základe fyzikálnej mapy plazmidu. Následne sme tieto plazmidy 

transformovali do kvasinkového kmeňa a selektovali transformanty na základe nutričných 

požiadaviek. 

Kvasinky s transformovaným plazmidom pREP41 boli schopné rásť na selekčnom 

médiu bez leucínu a kvasinky transformované plazmidmi pREP42 rástli na selekčnom médiu 

bez uracilu. Kvasinky bez transformovaných plazmidov neboli schopné rásť na médiu bez 

pridanej aminokyseliny (resp. bázy). Potenciálne transformanty sme preočkovali na čerstvé 

selekčné médium, aby sme sa presvedčili, že narastené kolónie predstavujú naozaj 

transformanty a nie kontamináciu. Rast všetkých kolónií po preočkovaní na čerstvé selekčné 

médium potvrdil pravosť transformantov a úspešnosť transformácie.  

Signál GFP sme pozorovali na fluorescenčnom mikroskope. Fluorescencia zelenej 

farby zodpovedá vlnovej dĺžke svetla emitovaného GFP. Jej prítomnosť potvrdila expresiu 

génu GFP. Tiamín reprimoval nmt1 promótor, pod ktorým je klonovaný gén pre GFP. 

V transformantoch, ktoré boli kultivované v médiu bez prídavku tiamínu, bola fluorescencia 

viditeľná v cytoplazme buniek (obr. 1 a 2). Po inkubácii buniek S. pombe s tiamínom sme 

nepozorovali fluorescenciu (obr. 3 a 4).  

 

 
Obr. 1 GFP signál v kvasinkách S. pombe transformovaných plazmidom pREP42. Mierka: 7 µm 
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Obr. 2 GFP signál v kvasinkách S. pombe transformovaných plazmidom pREP41. Mierka: 7 µm 
 

 

Obr. 3 Inhibícia expresie GFP v kvasinkách S. pombe transformovaných plazmidom pREP42 
prostredníctvom kultivácie za prítomnosti tiamínu. Mierka: 10 µm 

 
 

 

Obr. 4 Inhibícia expresie GFP v kvasinkách S. pombe transformovaných plazmidom pREP41 
prostredníctvom kultivácie za prítomnosti tiamínu. Mierka: 7 µm 
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Záver 

Podarilo sa nám transformovať epizomálne plazmidy do kvasiniek S. pombe 

a lokalizovať v cytoplazme kvasiniek produkt génu GFP kódovaného na plazmide. Tento 

postup je možné použiť aj na lokalizáciu iného proteínu než GFP, a to pomocou fúzie génu 

GFP a génu kódujúceho skúmaný proteín. Produktom by bol fúzny proteín zložený z proteínu 

nášho záujmu, ktorý by určoval konečnú lokalizáciu v bunke a GFP, ktorý by tento fúzny 

proteín umožnil vizualizovať pomocou fluorescenčnej mikroskopie. 

Ďalším krokom v našom projekte bude príprava konštruktu s fúziou génov pre GFP 

a Mug152 sériou PCR a štiepnych reakcií. Po získaní tohto konštruktu bude možné 

lokalizovať proteín Mug152 popísaným spôsobom. 
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Abstrakt 

In the fertile women the research postural control is complicated by cyclic hormonal changes. Influence 
menstrual cycle due to changes in levels of estradiol and progesterone can altered postural stability. The aim  
of present study was to investigate possible differences in static postural balance during the menstrual cycle. 
Sixteen young healthy women (nine controls, seven used hormonal contraceptives) participated in this study. 
The measurements were performed on day 2, 7, 14, 21 and 28 of cycle. Postural parameters (lateral, anterior-
posterior body sways, root mean square and total area) were measured on a computer-based static stability force 
platform with eyes open trial. Our findings demonstrated that menstrual cycle has a potential to influence 
postural stability in young women. Effect of hormonal contraceptives was significantly demonstrated in reducing 
anterior-posterior body sway in mid-follicular phase and on the day before the onset of menstruation.  
 

Kľúčové slová: Počítačová stabilometria; posturálna stabilita; menštruačný cyklus žien. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Posturálne zmeny počas menštruačného cyklu boli popísané vo viacerých prácach [1, 

2, 3], ale podstata ich fyziologickej regulácie zostáva naďalej nejasná. Predpokladá sa, že sa 

na nej zúčastňujú ženské pohlavné hormóny, ktorých hladiny sa počas cyklu dramaticky 

menia. Najviac pozornosti sa venuje hormónom estradiolu a progesterónu, ktoré majú 

v centrálnom nervovom systéme mnohé funkcie, a to aj mimo oblasti týkajúcej sa 

reprodukčného správania [4, 5, 6]. Keďže distribúcia receptorov pre oba hormóny bola 

dokázaná, aj keď vo veľmi nízkej hustote, v mozgovom kmeni a v mozočku, predpokladá sa, 

že pohlavné hormóny môžu mať vplyv na  motorickú funkciu a rovnováhu [6]. 

Počas menštruačného cyklu, a to v skorej folikulárnej fáze (3. – 5. deň cyklu) je 

hladina estrogénov nízka a veľmi nízka je aj koncentrácia cirkulujúceho progesterónu. Počas 

neskorej folikulárnej fázy (12. – 14. deň cyklu) dosahujú svoj vrchol koncentrácie estrogénov 

v plazme. K ďalšiemu vrcholu estrogénov a progesterónu dochádza počas strednej luteálnej 

fázy (21. – 23. deň cyklu). Viacerí autori uvádzajú [5, 6], že zmeny v hladinách estrogénov 

a progesterónu počas menštruačného cyklu môžu mať významný vplyv na neurologické 

funkcie. Aj keď účinky menštruačného cyklu na posturálne funkcie neboli skúmané priamo, 

početné štúdie naznačujú, že estrogény a progesterón môžu významne túto funkciu  
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ovplyvniť [1]. 

Preto cieľom našej práce bolo zistiť, či jednotlivé fázy menštruačného cyklu vplývajú 

na posturálnu stabilitu mladých žien neužívajúcich a užívajúcich hormonálnu antikoncepciu. 

 

Materiál a metódy 

Nášmu výskumu sa podrobilo 16 zdravých žien vo veku 19 – 35 rokov (priemerný vek 

24,38 ± 1,20 rokov). Zo zúčastnených sedem užívalo hormonálnu antikoncepciu. Zaradené 

dobrovoľníčky museli spĺňať nasledovné podmienky – pravidelný menštruačný cyklus, 

absencia úrazu dolných končatín, vrodených či získaných abnormalít, neurologických 

a ortopedických ochorení. Pred meraním boli probandky informované o priebehu merania 

a všetky s ním dobrovoľne súhlasili podpísaním informovaného súhlasu. 

Testovanou úlohou bol prirodzený postoj, počas ktorého sme zaznamenávali 

predozadné a bočné výchylky tela od jeho vertikály pomocou počítačovej stabilometrie. Táto 

metóda je založená na princípe elektrického merania oporných síl stojaceho probanda. 

Stabilometrické zariadenie (stabilometer) predstavuje pevnú, tvrdú podložku s rozmermi  

450 x 450 x 80 mm, so zabudovanými tenzometrickými snímačmi, ktoré snímajú momenty 

oporných síl človeka v predozadnom a v bočnom smere. 

Probandky absolvovali päť posturálnych meraní, a to v 2., 7., 14., 21. a 28. dni 

menštruačného cyklu. Prvý deň cyklu sme počítali prvým dňom začiatku menštruácie. Pred 

samotným meraním probandka zaujala na stabilometrickej platni vzpriamený postoj s rukami 

pozdĺž tela, bez obuvi s nohami tak, aby päty mala spolu a chodidlá zvierali 30° uhol, tzv. tvar 

písmena ,,V“. Každé meranie trvalo 50 s, počas ktorého probandka nemohla rozprávať 

a otáčať sa. Pri meraniach postoja sa probandka pozerala na čierny bod s priemerom 2 cm, 

ktorý bol umiestnený na bielej stene vo výške očí a vo vzdialenosti 1,5 – 2 m. Začiatok 

a koniec merania bol probandke oznámený. 

Snímané posturálne výchylky tela sa počas meraní znázorňovali na monitore počítača 

v podobe časového záznamu ako stabilogram alebo vektorového záznamu priemetu 

výslednice tlakových oporných síl do horizontálnej roviny ako statokinezigram (CoP – center 

of pressure). Záznam stabilometrických signálov sme realizovali na počítači s meracou kartou 

a analógovo-digitálnym prevodníkom, ktorý mení analógové signály na číslicové údaje. 

Vzorkovacia frekvencia digitalizácie signálov bola 100 Hz. Namerané údaje boli spracované 

pomocou programu MATLAB R2011b (MathWorks Inc., Natick, MA) a z nich získané 

nasledovné parametre postoja: Ay, Ax [cm] – definované ako amplitúdy výchyliek tela 

v predozadnom a v bočnom smere okolo rovnovážneho bodu, TA [cm2] – vyjadruje celkovú 
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plochu statokinezigramu, RMS [cm] – stredná kvadratická odchýlka stabilogramu. Parametre 

TA a RMS charakterizujú celkovú stabilitu vzpriameného postoja nezávisle na smere 

výchyliek tela [7]. 

Na štatistické spracovanie dát sme použili program Statistica 7.0 (StatSoft Inc., USA), 

konkrétne neparametrický Wilcoxonov test a Studentov t-test. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv menštruačného cyklu na vybrané stabilometrické parametre sme pozorovali 

u skupiny žien s antikoncepciou (obr. 1). Signifikantnosť rozdielov sa preukázala 

v predozadných výchylkách tela medzi 7. a 14. dňom menštruačného cyklu a v strednej 

kvadratickej odchýlke medzi 14. a 28. dňom cyklu. 

 

 

 
Obr. 1 Vplyv menštruačného cyklu na stabilitu postoja mladých zdravých žien užívajúcich hormonálnu 

antikoncepciu (n = 7). Parametre postoja: Ax – amplitúdy výchyliek tela v bočnom smere, Ay – amplitúdy 
výchyliek tela v predozadnom smere, RMS – stredná kvadratická odchýlka stabilogramu. Hodnoty sú uvádzané 
ako priemer ± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov v Ay medzi 7. a 14. dňom menštruačného 

cyklu a v RMS medzi 14. a 28. dňom cyklu (* p < 0,05). 
 

U kontrolnej skupiny žien sa neprejavil žiadny významný vplyv menštruačného cyklu 

na bočné a predozadné výchylky tela a ani na strednú kvadratickú odchýlku stabilogramu 

(obr. 2). Podobne ako v našom výskume, nezistili Hertel a kol. [8] žiadne rozdiely 

v posturálnej kontrole počas menštruačného cyklu. 
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Obr. 2 Vplyv menštruačného cyklu na stabilitu postoja mladých zdravých žien neužívajúcich hormonálnu 
antikoncepciu (n = 9). Parametre postoja: Ax – amplitúdy výchyliek tela v bočnom smere, Ay – amplitúdy 

výchyliek tela v predozadnom smere, RMS – stredná kvadratická odchýlka stabilogramu. Hodnoty sú uvádzané 
ako priemer ± SEM. 

 

Pri sledovaní závislosti vplyvu menštruačného cyklu na celkovej ploche výchyliek tela 

sa u skupiny žien s antikoncepciou objavili signifikantné rozdiely medzi 14. a 28. dňom cyklu 

(obr. 3). U kontrolnej skupiny sa významnosť rozdielov medzi posturálnou stabilitou 

a menštruačným cyklom nepotvrdila. Zaujímavosťou je, že u žien užívajúcich antikoncepciu 

sa uprostred menštruačného cyklu posturálna stabilita výrazne zhoršila a ku koncu cyklu 

zlepšovala. U žien neužívajúcich hormonálnu antikoncepciu sa prejavil zhoršujúci trend 

stability postoja od začiatku po koniec cyklu. 

Pri porovnaní sledovaných parametrov postoja u oboch skupín žien sa preukázali 

signifikantné rozdiely len v jednom parametri, a to v znížení predozadných výchyliek tela  

v 7. a v 28. dni menštruačného cyklu (obr. 4). Okolo obdobia ovulácie sa predozadné 

výchylky tela zhoršovali a potom nadobudli rovnakí zlepšujúci trend až do obdobia stredu 

luteálnej fázy, ktorý u skupiny žien s antikoncepciou pokračoval ďalej. U žien neužívajúcich 

hormonálnu antikoncepciu sa prejavil zhoršujúci trend predozadných výchyliek tela pred 

nástupom menštruácie, čo môže súvisieť s vplyvom stavu nálady alebo predmenštruačným 

syndrómom [9, 10]. 
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Obr. 3 Vplyv menštruačného cyklu na stabilitu postoja mladých zdravých žien užívajúcich (HA, n = 7) 

a neužívajúcich (K, n = 9) hormonálnu antikoncepciu v parametri postoja TA – celková plocha statokinezigramu. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov u skupiny žien 

s antikoncepciou medzi 14. a 28. dňom menštruačného cyklu (* p < 0,05). 
 

 

 
Obr. 4 Porovnanie žien užívajúcich (HA, n = 7) a neužívajúcich (K, n = 9) hormonálnu antikoncepciu 

v parametri postoja Ay – amplitúdy výchyliek tela v predozadnom smere. Hodnoty sú uvádzané ako priemer  
± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov v 7. a v 28. dni menštruačného cyklu medzi obomi 

skupinami žien (* p < 0,05). 
 

Záver 

Zistili sme, že menštruačný cyklus je jedným z faktorov, ktorý ovplyvnil posturálnu 

stabilitu počas našich meraní postoja mladých žien užívajúcich antikoncepciu, a to v pokoji 
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bez narušenia senzorických vstupov. Z toho dôvodu by sa mal zohľadňovať pri vykonávaní 

štúdií posturálnej stability žien. Vplyv užívania hormonálnej antikoncepcie sa významne 

prejavil v znížení predozadných výchyliek tela v polovici folikulárnej fázy a v deň pred 

nástupom menštruácie. 
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Abstrakt 

In daily life, people often perform other tasks while they are standing or walking. Performing  
of cognitive tasks while maintaining upright stance can lead to increased or reduced body sway depending on 
tasks and experimental conditions. The aim of the study was to demonstrate the effects of cognitive task on static 
posture in young women. Sixteen young healthy women participated in the study. Body sway was measured 
during two conditions of quite stance on a foam surface with eyes closed and equally under the influence  
of cognitive task. The duration of each trial was 50 s. Body sway was recorded by a force platform  
and quantified by displacement of the center of foot pressure in the anterior-posterior and in the medial-lateral 
direction. We found that under the influence of two concurrent tasks, maintaining balance and solving simple 
cognitive task, there was a significant improvement of postural stability in young healthy women. 
 

Kľúčové slová: Počítačová stabilometria; udržiavanie rovnováhy; kognitívna úloha. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hoci v každodennom živote ľudia popri automatickej regulácii postoja vykonávajú 

jednu alebo viac ďalších úloh súčasne, štúdie venované posturálnej regulácii sa vo väčšine 

prípadov zameriavajú iba na tzv. postoj v pokoji („quiet stance“) [1]. Tradične je regulácia 

postoja považovaná za automatický alebo reflexne riadený proces, ktorý si vyžaduje zapojenie 

minimálnej pozornosti [2]. Ako je to v prípade, keď organizmus okrem posturálnej regulácie 

realizuje aj ďalšiu, sekundárnu úlohu (napr. kognitívnu) však ostáva nejasný [1] aj napriek 

tomu, že táto otázka púta pozornosť viacerých odborníkov [1, 3, 4]. Negatívny vplyv 

sekundárnej kognitívnej úlohy bol pozorovaný u osôb so zníženou kapacitou pozornosti, 

najmä u starších ľudí a pacientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou [5]. 

Rozhodujúcim kritériom vplyvu je, či sú kognitívne požiadavky sekundárnej úlohy 

zaťažujúce alebo nezaťažujúce kapacitu pozornosti. Ak je kognitívna úloha jednoduchá, 

kapacita pozornosti je postačujúca na zvládanie súbežných úloh. Hoci človek presúva 

pozornosť z primárnej úlohy udržiavania rovnováhy na sekundárnu kognitívnu, aj napriek 

tomu sa u neho pozoruje zlepšenie rovnováhy postoja. Ak je kognitívna úloha náročná, 

posturálna regulácia sa zhoršuje, pretože kapacita pozornosti je presiahnutá [4, 6]. 

Dôležitú úlohu pri regulovaní postoja a paralelnom riešení kognitívnej úlohy však hrá 
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aj vek. U mladých ľudí nemusí dôjsť k zhoršeniu postoja, ak ich kapacita pozornosti postačuje 

na úspešné zvládnutie oboch konkurenčných úloh. Naopak u starších ľudí môže aj jednoduchá 

úloha narušiť rovnováhu postoja [7]. 

Na základe vyššie uvedených informácií sme si za cieľ našej štúdie stanovili zistiť, 

ako ovplyvní riešenie jednoduchej kognitívnej úlohy reguláciu postoja mladých zdravých 

žien. 

 

Materiál a metódy 

Našej predbežnej štúdie sa zúčastnilo 9 zdravých žien vo veku 19 – 35 rokov 

(priemerný vek 25 ± 1,85 rokov, výška 172,44 ± 1,89 cm, váha 65,22 ± 2,66 kg). Zaradené 

dobrovoľníčky museli spĺňať nasledovné podmienky – absencia užívania antikoncepcie, úrazu 

dolných končatín, vrodených či získaných abnormalít, neurologických a ortopedických 

ochorení. Pred meraním boli probandky informované o priebehu merania a všetky s ním 

dobrovoľne súhlasili podpísaním informovaného súhlasu. 

Testovanou úlohou bol prirodzený postoj, počas ktorého sme zaznamenávali 

predozadné a bočné výchylky tela od jeho vertikály pomocou počítačovej stabilometrie. Táto 

metóda je založená na princípe elektrického merania oporných síl stojaceho probanda. 

Stabilometrické zariadenie (stabilometer) predstavuje pevnú, tvrdú podložku s rozmermi  

450 x 450 x 80 mm, so zabudovanými tenzometrickými snímačmi, ktoré snímajú momenty 

oporných síl človeka v predozadnom a v bočnom smere. 

Probandky absolvovali päť posturálnych meraní. Každé meranie pozostávalo z dvoch 

testovaných situácií, a to postoj na mäkkej molitanovej podložke s očami zatvorenými 

a rovnaký postoj pod vplyvom kognitívnej úlohy, t. j. jednoduchej matematickej operácie – 

odčítavanie čísla 7 od 500. Odpočítavanie sa uskutočňovalo neverbálne, t.j. v podvedomí 

subjektu. 

Pred samotným meraním probandka zaujala na molitanovej podložke (hrúbky 10 cm) 

umiestnenej na stabilometrickej platni vzpriamený postoj. Ruky mala uložené pozdĺž tela, 

stála bez obuvi s nohami tak, aby päty mala spolu a chodidlá zvierali 30° uhol, tzv. tvar 

písmena ,,V“. Každá testovaná situácia trvala 50 s, počas ktorej probandka nemohla rozprávať 

a otáčať sa. Pri meraniach postoja s očami zatvorenými mala probandka oči zatvorené. 

Začiatok a koniec každej situácie bol probandke oznámený. 

Snímané posturálne výchylky tela sa počas meraní znázorňovali na monitore počítača 

v podobe časového záznamu ako stabilogram alebo vektorového záznamu priemetu 

výslednice tlakových oporných síl do horizontálnej roviny ako statokinezigram. Záznam 
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stabilometrických signálov sme realizovali na počítači s meracou kartou a analógovo-

digitálnym prevodníkom, ktorý mení analógové signály na číslicové údaje. Vzorkovacia 

frekvencia digitalizácie signálov bola 100 Hz. Namerané údaje boli spracované pomocou 

programu MATLAB R2011b (MathWorks Inc., Natick, MA) a z nich získané nasledovné 

parametre postoja: Ax a Ay [cm] – definované ako amplitúdy výchyliek tela v bočnom 

a v predozadnom smere okolo rovnovážneho bodu, Vx a Vy [cm/s] – vyjadrujú rýchlosť 

výchyliek tela, TA [cm2] – vyjadruje celkovú plochu statokinezigramu, RMS [cm] – stredná 

kvadratická odchýlka stabilogramu. Parametre TA a RMS charakterizujú celkovú stabilitu 

vzpriameného postoja nezávisle na smere výchyliek tela [8]. Na štatistické spracovanie dát 

sme použili párový t-test. 

 

Výsledky a diskusia 

V našom výskume sme zisťovali vplyv neverbálnej kognitívnej úlohy na reguláciu 

postoja mladých dospelých žien. Udržiavanie rovnováhy bolo sťažené vyradením zrakovej 

informácie zatvorením očí a ovplyvnením somatosenzorickej informácie molitanovou 

podložkou. Vo väčšine sledovaných stabilometrických parametroch došlo k pozitívnemu 

vplyvu kognitívnej úlohy na reguláciu rovnováhy, čo sa zhoduje s výsledkami podobnej 

štúdie realizovanej Anderssonom a kol. [9]. Preukázali sme signifikantnú redukciu (p < 0,05) 

bočných a predozadných výchyliek tela, a tiež strednej kvadratickej odchýlky oproti 

kontrolnej situácii bez kognitívnej úlohy (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Porovnanie bočných (Ax), predozadných (Ay) výchyliek tela a strednej kvadratickej odchýlky (RMS) 
medzi dvomi situáciami: postoj na molitanovej podložke s očami zatvorenými (MZA), postoj na molitanovej 

podložke s očami zatvorenými pod vplyvom kognitívnej úlohy (KMZ) (n = 9). Hodnoty sú uvádzané  
ako priemer ± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov v stabilometrických parametroch postoja 

Ax, Ay a RMS medzi oboma testovanými situáciami (* p < 0,05). 
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Pri sťaženom postoji pod vplyvom jednoduchej kognitívnej úlohy došlo zlepšeniu 

rovnováhy postoja, o čom svedčí signifikantný pokles v celkovej ploche statokinezigramu  

(p < 0,05) (Obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Porovnanie celkovej plochy výchyliek tela (TA) medzi dvomi situáciami: postoj na molitanovej podložke 

s očami zatvorenými (MZA), postoj na molitanovej podložke s očami zatvorenými pod vplyvom kognitívnej 
úlohy (KMZ) (n = 9). Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov 

v stabilometrickom parametri postoja TA medzi oboma testovanými situáciami (* p < 0,05). 
 

Vyhodnotením rýchlostí výchyliek tela v oboch smeroch sme zistili signifikantný 

pokles rýchlosti v bočných výchylkách tela (p < 0,05) a v predozadných výchylkách sa 

významnosť nepotvrdila (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3 Porovnanie bočných (Ax) a predozadných (Ay) rýchlostí výchyliek tela medzi dvomi situáciami: postoj 

na molitanovej podložke s očami zatvorenými (MZA), postoj na molitanovej podložke s očami zatvorenými  
pod vplyvom kognitívnej úlohy (KMZ) (n = 9). Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. Hviezdička označuje 

signifikantnosť rozdielov v stabilometrických parametroch postoja Vx a Vy medzi oboma testovanými 
situáciami (* p < 0,05). 
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Záver 

Pod vplyvom dvoch konkurenčných úloh, a to udržiavania rovnováhy a riešenia 

jednoduchej kognitívnej úlohy, došlo k významnému zlepšeniu stability postoja žien.  

A to aj napriek tomu, že sa probandky prestali sústreďovať na udržiavanie rovnováhy a svoju 

pozornosť presunuli na druhú úlohu. Naše výsledky naznačujú, že  u mladých ľudí nemusí 

dôjsť k zhoršeniu postoja, ak ich kapacita pozornosti postačuje na úspešné zvládnutie oboch 

konkurenčných úloh. 
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Abstrakt 

Blocking of angiogenesis is a promising strategy for cancer treatment because uncontrolled tumor 
growth depends on a sufficient blood supply and underlying tumor angiogenesis. The most important pro-
angiogenic factor is vascular endothelial growth factor (VEGF) that was the first target in anti-angiogenic 
therapy (monoclonal antibody bevacizumab). Next generation of anti-angiogenics has been aimed against 
postreceptor signal pathways of VEGF acting via tyrosine kinase receptors. In this study we analyze and 
compare mechanisms of action of a newly synthesized compound 2,2SYM with commercially available and 
clinically approved multitargeted tyrosine kinase inhibitor sunitinib (Sutent, Pfizer). Expression of total and 
phosphorylated forms of ERK1/2 and Akt involved in signaling pathways activated by VEGF and eNOS were 
evaluated by western blot analysis. Both compounds significantly suppressed the VEGF-induced 
phosphorylation of ERK1/2 in concentration 10 µM. Sunitinib showed superior effect compared to 2,2SYM in 
inhibition of phosphorylation of ERK1/2 and Akt. 

 

Kľúčové slová: HUVEC; ERK1/2; Akt; eNOS; Sunitinib; 2,2SYM; western blot. 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Angiogenéza, proces tvorby nových ciev z preexistujúcej vaskulatúry zohráva kľúčovú 

úlohu počas normálnych fyziologických procesov prebiehajúcich v organizme, ale zúčastňuje 

sa aj na patologických procesoch, napríklad pri vzniku nádorov [1]. Centrálnu úlohu 

v normálnej aj patologickej angiogenéze zohráva vaskulárny endotelový rastový faktor 

(VEGF) a jeho receptory (VEGFR) [2]. Najvýznamnejšou úlohou VEGF v organizme je 

podpora prežívania, proliferácie a zosilnenie efektu migrácie endotelových buniek, no podieľa 

sa aj na zvýšení permeability ciev. Tieto deje sú regulované prostredníctvom 

tyrozínkinázových receptorov, ktoré sa aktivujú až po VEGF sprostredkovanej dimerizácii 

receptoru [3 – 4]. 

Proteínom VEGF stimulovaná proliferácia buniek závisí od aktivácie niekoľkých 

signálny dráh sprostredkovaných receptorom VEGFR-2. Tento receptor aktivuje klasickú 
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Ras-dependentnú signálnu dráhu, ktorá aktivuje extracelulárnym signálom regulovanú kinázu 

1 a 2 (ERK1/2) [5]. Aktivovaná ERK1/2 katalyzuje fosforyláciu transkripčných faktorov 

a niektorých ich regulátorov a takto reguluje rast, prežívanie, motilitu a proliferáciu buniek [6 

– 7]. 

Za prežívanie a ochranu endotelových buniek pred apoptózou je zodpovedná signálna 

dráha zahŕňajúca aktiváciu serín/treonín kinázy Akt (Akt) [8]. Okrem ochrany pred apoptózou 

aktívny Akt fosforyluje aj Ser1177 endotelovej NO syntázy (eNOS) a spôsobuje jej od Ca2+ 

nezávislú aktiváciu, čo má za následok zvýšenie permeability ciev[9 – 10]. 

Vďaka týmto vlastnostiam je VEGF považovaný za hlavný cieľ antiangiogénnej 

terapie. Tá bola navrhnutá s cieľom pôsobiť na nádorové endotelové bunky namiesto buniek 

samotných nádorov a ochrániť endotel ciev v normálnom tkanive [11]. V súčasnosti poznáme 

dva prístupy inhibície angiogenézy. Prvý zahŕňa inhibíciu VEGF monoklonálnou protilátkou 

bevacizumab (Avastin, Genentech), ktorá zabraňuje väzbe a aktivácii VEGFR. Druhý prístup 

je založený na blokovaní VEGFR nízkomolekulovými inhibítormi tyrozínkináz, akými sú 

napríklad sunitinib alebo sorafenib [12]. Klinicky používané antiangiogeniká zatiaľ úplne 

nesplnili očakávania, a preto sa vyvíjajú stále nové. 

Cieľom našej práce bola analýza účinku novo syntetizovaného antiangiogenika 2,2 

SYM na aktiváciu postreceptorických signálnych dráh vedúcich k proliferácii, migrácii, 

prežívaniu a zvýšenej permeabilite ciev v porovnaní s klinicky schváleným, a komerčne 

dostupným antiangiogenikom sunitinibom (Sutent, Pfizer). 

 

Materiál a metódy 

Izolácia endotelových buniek 

V experimentoch sme používali primárnu kultúru endotelových buniek ciev ľudského 

pupočníka (HUVEC), ktoré sme izolovali z čerstvých pupočníkov, ktoré nám poskytla firma 

Eurocord Bratislava. Pupočníkovú vénu sme nakanylovali a prepláchli roztokom EBS (0,0053 

M KCl; 0,026 M NaHCO3; 0,116 M NaCl; 0,001 M NaH2PO4·H2O; 0,0055 M D-glukóza), 

následne sme ju naplnili roztokom kolagenázy NB4 (7mg/ml; Serva, Nemecko) a 20 

minút inkubovali v termostate pri 37°C. Po inkubácia sme uvoľnené bunky z vény vytlačili 

pomocou Hanksovho roztoku (0,0053 M KCl; 0,00044 M KH2PO4; 0,0041 M NaHCO3; 

0,136 M NaCl; 0,00024 M Na2HPO4; 0,0055 M D-glukóza) a centrifugovali 15 min. pri 1500 

ot/min. Získané bunky sme rozsuspendovali v ECGM- Endothelial Cell Growth Medium; 

PromoCell, Nemecko) so suplementami (ECGS- Endothelial Cell Growth Supplement; 

PromoCell, Nemecko) a s1% obsahom antibiotík (PAA Laboratories, Rakúsko) a kultivovali 
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v programovateľnom CO2 termostate (Heal Force HF90, Čína) so zvlhčenou atmosférou 

obsahujúcou 5% CO2 pri teplote 37°C. 

Western blot analýza 

Získané HUVEC sme vysiali na 6-jamové platničky (2,5 x 105 buniek/ jamka). Po 

vyrastení monovrstvy sme bunky kultivovali 17 hodín v hladovacom médiu (M199 s 2% FBS 

(PAA Laboratories, Rakúsko) a 5 IU/ml heparínu (Serva, Nemecko)). Po hladovaní 

prebiehala 60 minútová inkubácia s testovanými látkami: 0,1 µM, 1 µM a 10 µM sunitinib 

(Sutent, Pfizer) alebo 10 µM a 100 µM 2,2SYM a následne boli bunky 10 minút stimulované 

so 40 ng/ml VEGF. Takto ovplyvnené bunky sme lyzovali lyzačným roztokom obsahujúcim 

 inhibítory proteáz, 1mM NaF a 1mM Na3VO4 (Sigma-Aldrich, USA). Koncentráciu 

proteínov sme stanovili pomocou Bicinchoninic Acid Protein Assay Kitu (BCA assay kit; 

Sigma-Aldrich, USA). Separácia proteínov prebiehala na 12% polyakrylamidovom géli. 

Proteíny sme preblotovali na polyvinylidéndifluoridovú membránu (PVDF; Pall 

Incorporation, Rakúsko). Na detekciu proteínov sme použili nasledujúce primárne 

a sekundárne protilátky: anti-Akt (Akt), anti-phospho-Akt (pAkt), anti-p44/42 MAPK 

(ERK1/2), anti-phospho-p44/42 MAPK (pERK1/2), anti-rabbit HRP, anti-mouse HRP (Cell 

Signaling, USA) a anti-eNOS a anti-phospho eNOS (Abcam, UK). Vizualizácia prebehla 

chemiluminiscenčnou metódou pomocou ECL PlusTM (Amersham Biosciences, UK). 

Denzitometrickú kvantifikáciu sme uskutočnili pomocou programu Quantity One 

(Bio-Rad, USA), pričom bol stanovený pomer denzity fosforylovaných a celkových 

proteínov. Ako kontrolu presnosti nanášania vzoriek sme použili detekciu glyceraldehyd-3-

fosfátdehydrogenázy (GAPDH; Millipore, USA). Všetky dáta sme vyhodnotili pomocou 

softvéru STATISTICA 7 (Statsoft Inc., USA). Hodnoty denzity sme spracovali pomocou 

analýzy rozptylu (ANOVA) a rozdiely medzi skupinami sme analyzovali pomocou LSD post 

hoc testov. 

 

Výsledky a diskusia 

Množstvo celkových a fosforylovaných proteínov Akt a ERK1/2 zapojených do 

signalizácie VEGF bolo kvantifikované pomocou western blot analýzy. Fosforylácia 

proteínov Akt aj ERK1/2 bola po aplikácii komerčného antiangiogenika sunitinibu a novo 

syntetizovaného antiangiogenika  2,2SYM znížená v porovnaní s fosforyláciou stimulovanou 

VEGF (Obr.1). 
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Výskyt fosforylovanej formy proteínu pERK1/2 bol výrazne znížený v prítomnosti 

sunitinibu v koncentráciách 10 µM, 1 µM a 0,1 µM, avšak fosforylovaná forma proteínu pAkt 

bola znížená len pri koncentrácii 10 µM (Obr. 2A a Obr. 3A). 

Novo syntetizované antiangiogenikum  2,2SYM znížilo množstvo fosforylovaného 

proteínu pERK1/2 v koncentráciách 100µM a 10µM (Obr. 2B), ale fosforylovaná forma 

proteínu pAkt bola znížená podobne ako pri sunitinibe len pri koncentrácii 100µM (Obr.3B). 

 

ERK 1/2

pERK 1/2

GAPDH

10 1 0,1 100 10µM

2,2 SYMSunitinib

VEGF + + ++ + + _

       

Akt

pAkt

GAPDH

10 1 0,1 100 10µM

2,2 SYMSunitinib

VEGF + + ++ + + _

 
Obr. 1 Western blot analýza extracelulárny signál regulujúcej kinázy 1/2 (ERK1/2) (A) a serín/treonín kinázy 
Akt (Akt) (B), a ich fosforylovaných foriem pERK1/2 a pAkt po pôsobení sunitinibu a 2,2SYM. Ako loading 

kontrola bol použitý glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza (GAPDH). 
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Obr. 2 Porovnanie účinku komerčného antiangiogenika sunitinibu (A) a novo syntetizovaného antiangiogenika 

2,2SYM (B) na fosforyláciu extracelulárnym signálom regulovanej kinázy 1/2 (ERK1/2) indukovanú 
vaskulárnym endotelovým rastovým faktorom (VEGF). Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM (n=2); 

*p< 0,05. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,1 1 10

Kontrola VEGF Sunitinib (µM)  +VEGF

p
o

m
e

r 
p

A
k

t/
A

k
t 

      

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

10 100

Kontrola VEGF 2,2 SYM (µM) +VEGF

p
o

m
e

r 
p

A
k

t/
A

k
t 

 
Obr. 3 Porovnanie účinku komerčného antiangiogenika sunitinibu (A) a novo syntetizovaného antiangiogenika 
2,2SYM (B) na fosforyláciu serín/treonín kinázy Akt (Akt) indukovanú vaskulárnym endotelovým rastovým 

faktorom (VEGF). Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM (n=2). 

A B 

A B 

A B 
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Obe nami testované antiangiogeniká významne znižovali množstvo fosforylovanej 

formy eNOS. Prítomnosť VEGF fosforyláciu eNOS stimuluje. Sunitinib aj novo 

syntetizovaný 2,2SYM znižujú množstvo fosforylácie eNOS aj po jej stimulácii VEGF (Obr. 

4). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,1 1 10 10 100

Kontrola VEGF Sunitinib (µM)  +VEGF 2,2 SYM (µM) +VEGF

%

p-eNOS eNOS

** **
****

 

 
Obr. 4 Účinok sunitinibu a 2,2SYM na fosforyláciu endotelovej NO syntázy (p-eNOS) indukovanú vaskulárnym 
endotelovým rastovým faktorom (VEGF). Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM (n=2 pre p-eNOS; n=1 pre 

eNOS); **p< 0,01. 
 

Záver 

Výsledky naznačujú, že sunitinib ako promiskuitný tyrozínkinázový inhibítor blokuje 

okrem dráh sprostredkovaných VEGF cez VEGFR-2 aj iné dráhy zodpovedné za fosforyláciu 

signálnych proteínov ERK1/2 a Akt. 

Okrem toho, náš prístup, ktorý porovnáva klinicky schválené a komerčne dostupné 

antiangiogenikum s novo syntetizovanými aktívnymi látkami môže zlepšiť testovanie 

a následné dizajnovanie nových účinných antiangiogeník. 
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Abstrakt 

 In the cells of human dermal fibroblasts (DF) and murine 3T3 cells infected with MHV-68  irradiated 

with UV light, the transformed phenotype appeared. Cells with altered phenotype could be cultured for 4-5 

passages (20-25 days) without production of infectious virus (primary transformation). After this time the crisis 

appeared, the cells ceased to form a confluent monolayer and most of  cells degenerated.  Part the cells that 

overcome the crisis gave rise to the  two types of stable lines transformed with MHV-68: mouse cells FV-1 and 

human cells FV-2. In both cells types no infectious virus was demonstrated only viral DNA was  demonstrated by 

PCR method, as well as the viral antigen was demonstrated by immunofluorescence. Immunofluorescence also 

revealed changes in the cytoskeleton structure manifested by the disappearance of the actin bundles. In the cells 

both during the primary transformation, and after the formation of stable transformed lines the production of 

previously described  growth factor associated with MHV-68 (MHGF) was demonstrated. 

 

Kľúčové slová: inaktivácia; MHV-68; UV žiarenie; transformácia buniek; zmeny v cytoskelete  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Myší herpetický vírus MHV-68 patrí do podčeľade Gammaherpesvirinae a v 

organizme infikovaných myší navodzuje latentnú infekciu hlavne v B lymfocytoch, ale 

latencia bola dokázaná aj v pľúcach [1, 2, 3]. Asi  10% latentne infikovaných myší vyvinie po 

predĺženej dobe lymfoproliferatívne ochorenia charakterizované ako lymfómy B pôvodu [4, 

5]. MHV-68 sa však v mnohých biologických vlastnostiach líši od iných  zástupcov 

podčeľade Gammaherpesvirinae, ako sú napr. vírus Epsteina a Barrovej (EBV), alebo vírus 

Kaposiho sarkómu (KSHV). MHV-68 sa na rozdiel od spomínaných dvoch vírusov dobre 

množí in vitro v celom rade bunkových kultúr, kde dosahuje vysoké titre a vytvára plaky [6, 

7]. U herpetických vírusov z podčeľade Alphaherpesvirinae a Betaherpesvirinae bolo 

popísaných niekoľko modelov transformácie in vitro. Bunky bolo možné transformovať po 
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infekcii vírusom ožiareným UV svetlom [8, 9, 10], po infekcii buniek fotoinaktivovaným 

vírusom [11, 12], použitím ts mutantov pri supraoptimálnych teplotách [13], alebo kultiváciou 

infikovaných buniek pri suboptimálnych teplotách [14]. Keďže schopnosť MHV-68 

transformovať bunky in vitro zatiaľ nebola dokázaná, pokúsili sme sa ju dokázať s vírusom 

inaktivovaným UV svetlom. 

 

Materiál a metódy 

 Bunkové kultúry. Dermálne fibroblasty (DF) a myšie 3T3 bunky sme pasážovali 

metódou suchej trypsinizácie a médium bolo obohatené o 10% fetálne bovínne sérum. 

Inaktivácia MHV-68 UV svetlom. Čerstvo rozmnožený vírus MHV-68 (1ml) v 

bunkách BHK-21 sme za stáleho miešania ožarovali germicídnou trubicou (280-100 nm) zo 

vzdialenosti 20 cm. Vzorky sme odoberali v 30 sek. intervaloch v  množstve 10 µl  desať krát 

sme ich nariedili a plakovo titrovali v bunkách BHK-21. Zo získaných hodnôt PFU/ml sme 

zhotovili inaktivačné krivky. 

Vzorky ožiareného vírusu sme ďalej pridali na bunky DF a NIH 3T3. Pasážovali sme 

ich, až kým nedošlo k ich transformácii. Transformované myšie 3T3 bunky sme nazvali FV-1 

a transformované dermálne fibroblasty sme označili FV-2.  

Imunoflorescencia. Transformované bunky sme ďalej založili na sklička a zafixovali 

4% paraformaldehydom, ktorý sme nechali pôsobiť 20 minút. Po dôkladnom premytí 

fyziologickým roztokom s pH 7,2 sme bunky permeabilizovali 5 minút 0,1% roztokom Triton 

X-100 pri laboratórnej teplote. Následne sme sklíčka vysycovali v 1% mlieku 1 hodinu.  

Na vizualizáciu vírusového antigénu sme primárnu protilátku králičie sérum nariedili 

1:100 s fyziologickým roztokom pH 7,2, potom sme napipetovali nariedené králičie sérum na 

parafilm (20µl), pridali sklíčka a nechali to pôsobiť jednu hodinu. Sklíčka sme premyli 

fyziologickým roztokom s pH 7,2 3x 5 minút. Sekundárnu protilátku proteínu G Alexa Fluor 

448 sme nariedili 1:150 s fyziologickým roztokom s pH 7,2 a tiež nechali pôsobiť jednu 

hodinu. 

Na pozorovanie aktínu sme bunky farbili primárnou protilátkou Phalloidin, ktorá je 

značená farbičkou Alexa Fluor 555. Protilátku sme riedili s fyziologickým roztokom s pH 7,2 

1:200, nechali sme to pôsobiť jednu hodinu a sklíčka sme potom premyli fyziologickým 

roztokom s pH 7,2. 

Polymerázová reťazová reakcia. Polymerázovu reťazovu reakciu sme použili na dôkaz 

vírusovej DNA v našich transformovaných bunkách FV-1, FV-2. Prvá PCR reakcia prebiehala 
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v reakčnej zmesi s objemom 15- 25 µl, v 35 cykloch (thermal cycler Eppendorf). Každý 

cyklus pozostával z troch po sebe nasledujúcich krokov: • denaturácia dsDNA prebiehala pri 

pri 95°C 1-2 minúty, • annealing pri teplote 56-60°C 30-60 sekúnd, • polymerizácia pri teplote 

72°C prebiehala 30-45 sekúnd. Reakčná zmes obsahovala 0,5-2 U Taq polymerázy 

(Promega), 1×reakčný roztok pre PCR s 1,5 mM MgCl2 (Promega), 0,2 mmol každého zo 

štyroch dNTP (Promega) a 200 µM každého z páru primerov a templát. Veľkosť získaných 

PCR produktov sme identifikovali pomocou elektroforézy v 1-2% agarózovom géli 

nanesením 10-15µl alikvotu PCR zmesi. 

 

Výsledky a diskusia 

 Priebeh inaktivácie MHV-68 UV žiarením je znázornený na obr. 1. Priebeh 

inaktivačnej krivky nám poslúžil na výber vhodnej vzorky pre infekciu buniek.   

 

 
 

Obr. 1 Inaktivačná krivka. Krivka bola vytvorená z priemeru troch opakovaných inaktivácií. 

 

Niektoré vzorky sme pred infekciou  10-50x nariedili, aby sme odstránili prípadný 

neinaktivovaný plne infekčný vírus  [15].  Inaktivovaný vírus sme v množstve 0,2 ml 

naočkovali na jamky 24 jamkovej mikrotitračnej platničky s vyrastenými bunkami DF a NIH-

3T3. Ako kontroly nám slúžili bunky infikované neožiareným vírusom o multiplicite infekcie 

0,001. V kontrolných bunkách sa objavil cytopatický efekt (CPE) asi po 4-5 dňoch kultivácie, 

naproti tomu CPE sa neobjavil v bunkách infikovaných ožiareným vírusom, bunky však 

získali transformovaný fenotyp, tzv. "criss-cross pattern of growth" [16]. Takéto morfologicky 
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zmenené bunky (porov. obr. 2A, 2B) sme mohli pasážovať po dobu 5-7 pasáži (v priemere 30-

45 dní) pri zachovaní zmenenej morfológie. Potom sa delenie buniek zastavilo, bunky prestali 

vytvárať súvislu jednovrstvu, vstúpili do krízy (obr. 2C). 

 

    

A                                                         B 

         

C                                                       D 

 

Obr. 2 A: kontrolné bunky DF, B:bunky DF so zmeneným fenotypom, C: bunky DF v kríze, D: stabilná 

transformovaná línia FV-2 
 

       

 

V časti takýchto kultúr došlo k strate buniek, časť kultúr však dala vznik novým, bunkovým 

líniám, ktoré sa už dali permanentne pasážovať a boli označené ako bunky FV-1 

(transformované bunky NIH 3T3) a FV-2 (transformované DF, obr 2D).  V bunkách bol 

dokázaný vírusový antigén metódou imunofluorescencie (obr. 3A) okrem toho bola tiež 

pozorovaná dezintegrácia aktínových filamentov (porov.obr. 3B,3C).  
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                               A                                          B                                          C 

Obr. 3 Imunoflorecsencia A: transformovaná stabilná línia FV-2, vírusový antigén značený zelenou, B: 

kontrolné bunky DF, aktín značený zelenou, C: stabilná transformovaná línia FV-2, červenou značený vírusový 

antigén, vymiznutie aktínu 

 

Dezintegrácia aktínu bola popísaná vo viacerých prípadoch transformácie, napr. u retrovírusov 

[17], tiež bol dokázaný vplyv malého t antigénu vírusu SV40 na dezintegráciu aktínu [18] a 

vo všeobecnosti sa považuje za marker onkogenicity [19]. V oboch transformovaných líniách 

tiež bola dokázaná vírusová DNA metódou PCR (obr. 4).  

Obr. 4 PCR, 1. Dráha- ladder, 2.-4. Dráha- vírusová DNA v bunkách FV-2, 5.-8. Dráha- vírusová DNA 

v bunkách FV-1, 9.-10. Dráha- pozitívna kontrola, 11. Dráha- negatívna kontrola- voda 

 

V bunkách infikovaných ožiareným vírusom, či už v prvých pasážach, alebo po derivovaní 

línií FV-1 a FV-2 bol dokázaný faktor pripomínajúci rastový faktor kódovaný pravdepodobne 

genómom MHV-68, MHGF [20, 21, 22]. V predkladanej práci bola po prvý krát dokázaná 

transformačná schopnosť MHV-68 in vitro. Prítomnosť MHGF v transformovaných bunkách 

by mohla vniesť viac svetla do možných mechanizmov transformácie herpetickými vírusmi. 
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Abstract 

Freeze-drying is method of choice for stabilization of sensitive therapeutic proteins. However during the 
process the protein molecule is exposed to variety of freezing and drying stresses which can lead to structure 
modifications and decrease of activity. To protect the molecule, suitable formulation has to be developed and 
optimized. Effect of different formulations on stability of recombinant human thrombin during the freeze-drying 
was tested. It was observed that drying phase has destabilization effect on thrombin structure, leading to 
formation of insoluble aggregates and decrease of specific activity. Polyvinylpyrolidone (Kollidon® 17 PF) 
protected the molecule during freeze-drying more efficiently than other commonly used stabilizers (sucrose, 
trehalose, glycine). Buffer type and higher salt content did not expose significant effect on thrombin stability 
during the process.                       
 

Keywords: recombinant human thrombin; freeze-drying; stability; formulation  

 

Introduction 

Thrombin is a serine protease that catalyses the conversion of fibrinogen to fibrin, 

induces cross-linking of the fibrin clot through factor XIII activation, and activates platelets 

[1]. Therapeutically it is used as haemostatic agents for managing blood loss during surgical 

procedures or pre-hospital setting. Until recently predominate commercially available 

thrombin products were isolated from bovine or human plasma. Sourcing thrombin from 

plasma carries potential risk of transmitting plasma-born pathogens [2].  Bovine thrombin can 

additionally lead to immunological reaction and related postoperative complications [3]. 

During the last decade advances in molecular biology and recombinant protein technology 

lead to an increase availability of protein based biomolecules. Recombinant human thrombin 

has similar efficiency and safety profile as thrombin from bovine or human plasma, but 

significantly lower risk of immunologic impact. rh-Thrombin is disulfide-linked dimer, which 

is under improper conditions subjected to specific autocatalytic cleavages [4]. Lyophilization 

(or freeze-drying) is well established approach to stabilize therapeutic proteins and extend 

their shelf-life. However during the process the sensitive protein molecule is exposed to 

variety of freezing and drying stresses such as low temperature, solute concentration, 

formation of ice crystals, pH changes, etc [5]. All of these stresses can denature protein, 
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therefore formulation have to be optimized on particular product. Buffer type, ionic strength 

and stabilizing additives referred as cryo-and lyo-protectants needs to be tested. Aim of the 

work was evaluation of stability of recombinant human thrombin during the freeze-drying 

process with different formulations.   

 

Materials and methods  

Materials  

The following materials were used: rh-Thrombin (Scil proteins GmbH, Germany), 

sodium chloride (Merck Chemicals, SR), succinic acid (Mikrochem a.s., SR), sodium 

hydroxide (Merck chemicals, SR),  sucrose (Merck Chemicals, SR), trehalose  (Merck 

Chemicals, SR), Kollidon® 17 PF (BASF ChemTrade GmbH, Germany), water for injection 

(Imuna Pharm a.s., SR), thrombin from human plasma (Merck Chemicals, SR),  chromogenic 

substrate S-2238 (Chromogenix, USA).  

 

Preparation of samples  

All tested solutions were prepared by buffer exchange into respective buffer solution 

with HiTrap® desalting column. Afterwards the protein content was measured (UV assay 

method), excipients were dissolved and solution was diluted to 0.3 mg/mL with same 

respective solution.  The pH was adjusted, samples were vortexed, filtrated through 0.2 µm 

low protein binding filter (PES  membrane, Pall, USA) and aseptically filled with filling 

volume 1 mL into 6R tubing glass vials (Medical glass, SR). Vials were partially stoppered 

with lyo- stoppers (West Pharma, USA) and freeze-dried with lyophilizer Christ 2-10 D 

(Martin Christ, Germany) to final water content less than 1.5 %. Tested formulations are 

summarized in Table 1 and 2. Freeze-drying cycle is summarized in Table 3.      

 

Sample analysis  

Several analytical methods have been used for evaluation of qualitative parameters of 

samples before and after lyophilization. The lyophilized samples were reconstituted with 

water for injection to previous concentration. Each measurement has been performed in 

triplicate. During the lyophilization process, samples were taken after 2.5 hours (end of 

freezing phase) and after 13 hours with sample thief device.    
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Specific activity  

Specific activity of thrombin was measured after necessary dilution with chromogenic 

substrate S-2238 by enzymatic test method. Kinetics of S-2238 substrate hydrolysis at 37 oC 

was monitored over 10 min. (1 min. intervals) with measuring of absorbance at 405 nm 

(BioTek Synergy® II reader, USA). The increase in absorbance at 405 nm is proportional to 

the enzymatic activity. The specific activity was calculated through average increase of 

absorbance per minute by way of standard calibration curve prepared from Thrombin from 

human plasma. The results (Tab. 1 and 2) were expressed as residual activity after 

lyophilisation stress.   

 

Optical density  

To reveal the insoluble aggregates formed during lyophilization, optical density 

measurement was performed at 350 nm in 95-well UV transparent microplates (BioTek 

Synergy® II reader, USA, filling volume 200µL). Corresponding placebo samples were used 

as blank solution during measurement.   

 

UV assay 

Content of protein was measured spectrophotometrically with Spectral photometer 

8453 (Agilent Technologies Inc. USA) after necessary dilution at 280 nm in 1 cm UV micro 

cuvettes. For calculation extinction coefficient εαThrom 66390 L*mol-1*cm-1 was used. 

Corresponding placebo samples were used as blank solutions during measurement. The results 

(Tab. 1 and 2) were expressed as residual assay after lyophilisation stress.    

 

Results and discussion  

Inappropriate formulation of protein drugs can lead to structural changes and loss of 

activity. The resistance of recombinant human Thrombin against freeze-drying stress in 

different formulations is summarized in Tables 1-2, respectively. Sucrose and trehalose, 

which are commonly used amorphous stabilizers [6], did not fully protect the structure of 

recombinant human thrombin during the primary drying phase. The degradation of thrombin 

was manifested by decrease of activity and increase of optical density of the samples. Optical 

density and visual observation confirmed presence of insoluble aggregates in rehydrated 

samples. On the other hand polymer–based excipient povidon (Kollidon® 17 PF) appeared to 

have sufficient protective properties against freeze-drying induced loss of activity (Table 1). 
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The highest degradation after lyophilisation was detected in glycine formulation. Glycine has 

tendency to crystallize during the process [7]. The crystallized excipient has not the ability to 

stabilize protein structure during dehydration by molecular interactions and therefore has 

minor stabilizing effect [8].  

Based on our preformulation studies the presence of salt in the system is necessary for 

maintaining activity and storage stability of recombinant human thrombin (data notshown). 

Higher salt content in formulation had only negligible effect on measured activity after freeze-

drying as shown in Table 2. Moreover, the presence of sodium chloride in formulation can 

reduce the collapse temperature of the formulation and therefore high amounts are generally 

undesirable [9]. Buffer type did not affect product stability. Even that succinate buffer is 

susceptible to pH changes during freezing [10], differences between potassium phosphate 

buffer and succinate buffer were not observed. Additionally, freezing phase of cycle did not 

lead to structural changes as demonstrated by sample thief experiment (Fig. 1).      

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Change of activity (black) and optical density (grey) during the freeze-drying process 
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Tab. 1 Qualitative evaluation of tested formulations with different stabilizers after lyophilization and 
reconstitution 

 

Formulation 
Residual activity 
[%] 

Residual assay 
[%] 

Optical density  
[mAU] 

Appearance after 
reconstitution 

25 mM succinate buffer, 
150 mM NaCl , 5 % w/v 
PVP  

101.3±7.1 100.0±0.5 1±0 Clear 

25 mM succinate 
buffer,150 mM NaCl , 5 % 
w/v trehalose   

74.8±3.0 71.8±1.4 32±2 Particles 

25 mM succinate buffer, 
150 mM NaCl , 5 % w/v 
glycine  

63.1±6.1 71.0±1.0 34±5 Particles 

25 mM succinate buffer, 
150 mM NaCl , 5 % w/v 
sucrose  

84.0±4.1 85.1±0.9 26±2 Particles 

 
 

Tab. 2 Qualitative evaluation of tested formulations with different ionic strength and buffer type after 
lyophilisation and reconstitution 

 

Formulation 
Residual activity 
[%] 

Residual assay 
[%] 

Optical density  
[mAU] 

Appearance after 
reconstitution 

25 mM potassium phosphate 
buffer, 150 mM NaCl , 5 % 
w/v glycine   

67.4±3.1 76.0±2.1 58±4 Particles 

25 mM potassium phosphate 
buffer, 150 mM NaCl , 5 % 
w/v trehalose 

74.8±3.4 75.0 ±1.4 39±2 Particles 

25 mM succinate buffer, 400 
mM NaCl , 5 % w/v glycine 

73.2±2.3 77.1±1.4 47±5 Particles 

25 mM potassium phosphate 
buffer, 400 mM NaCl , 5 % 
w/v trehalose 

75.8±4.2 79.6±1.7 38±2 Particles 

 
 

Tab. 3 Lyophilization cycle used for preparation of samples 
 

Phase  Temperature [oC] Pressure  [mbar] Duration [hod] 
Loading +5 Atmospheric  0.5  
Freezing +5/-50 Atmospheric 2 
Freezing -50 Atmospheric/0.1  1 
Primary drying  -50/-30 0.1 3 
Primary drying -30 0.1 18 
 Primary drying -30/-5 0.1 3 
Primary drying  -5 0.1 2 
Secondary drying -5/+30 0.1/0.01 4 
Secondary drying  +30 0.01 7 
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Conclusion  

The formulation optimization is integral part of drug product development. During the 

process the sensitive protein molecule is exposed to variety of freezing and drying stresses 

which can lead to structure modifications and decrease of activity. Proper formulation and 

excipients selection can inhibit degradation of protein molecule. Stability of recombinant 

human thrombin with different formulations was tested during freeze-drying. From the tested 

excipients, PVP was chosen as best stabilizer with respect to maintained activity and 

appearance after reconstitution. Optimization of freeze-drying cycle, selection of collapse and 

maximal drying temperature and stability study will be conducted as part of the further work.        
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Abstrakt 

Currently used prenatal genetic diagnosis based on invasive procedures of biological material sampling 
such as amniocentesis and chorionic villus biopsy presents a small but real risk of fetal loss and health risk to the 
mother. Fetal diagnosis excluding invasive techniques is mainly based on genetic material present in maternal 
circulation. One of the potential areas using a non-invasive prenatal diagnostic is testing for chromosomal 
aneuploidies, e.g. for Down syndrome. Massively parallel sequencing represents a suitable method for the non-
invasive prenatal detection of aneuploidy. In our work samples from 74 pregnant women who were determined to 
high risk for trisomy were analyzed using the IonTorrent PGM device. Sequencing reads were mapped to the 
reference human genome (hg19) and used for Z-score calculation. Z-score >3 was the indication for trisomy. The 
analysis has reached specificity 95.65% and sensitivity 100%. We confirmed that multiparallel low-coverage 
sequencing protocol with app. 5 million  reads per sample is suitable for non-invasive prenatal screening of 
trisomy. 
 

Kľúčové slová: multiparalelné sekvenovanie; neinvazivná prenatálna diagnostika; trizómia 21. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Metóda Sangerovho sekvenovania dlho dominovala v molekulárno-genetickom 

výskume a diagnostike. Napriek tomu, že zaznamenala množstvo úspechov a dodnes patrí k 

najpoužívanejším metódam, stále populárnejšími sa stávajú nové technológie, známe ako 

multiparalelné sekvenovanie (MPS), ktoré majú nižšie časové a finančné nároky [1].  

Jednou zo sľubných aplikácií multiparalelného sekvenovania v klinickej diagnostike je 

jeho použitie pri neinvazívnej prenatálnej diagnostike. Cieľom neinvazívnej prenatálnej DNA 

diagnostiky je eliminovať a prípadne úplne nahradiť v súčasnosti používané invazívne 

metódy, založené na procedúrach odberu biologického materiálu embrya/plodu, ako sú 

amniocentéza a biopsia choriových klkov. Tieto metódy odberu so sebou nesú malé, ale 
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nezanedbateľné riziko straty plodu (0,5 – 1 % ), ako aj riziko pre samotnú matku [2-4]. 

Existujú početné štúdie, ktoré popisujú použitie fetálnej cirkulujúcej DNA (cell free 

fetal DNA- cffDNA) získanej z materskej krvi pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku 

chromozomálnych aneuploidií, najmä pri trizómii 21. (Downov syndróm), 18. (Edwardsov 

syndróm) a 13. (Patauov syndróm) chromozómu, ktoré využívajú digitálnu PCR [5-7].  

Nové príležitosti pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku aneuploídii priniesol skríning 

cffDNA v kombinácii s použitím technológie MPS umožňujúcej sekvenovanie genómu plodu 

[8].  

Njačastejšie sa vyskytujúcou aneuploídiou je Downov syndróm, spojený s dlhodobým 

prežívaním s prevalenciou 1:800 živo narodených detí [9]. Viaceré nezávislé klinické štúdie 

sa venujú neinvazívnej prenatálnej diagnostike Downovho syndrómu vo vysoko rizikových 

populáciách pomocou MPS, pričom senzitivita dosahuje 98,6 – 100 % a špecificita > 99 % 

[10-13].  

Od uvedenia prvej MPS platformy na trh prešli MPS metódy radom technologických 

pokrokov, vylepšila sa používaná sekvenačná chémia a zaviedli sa nové metódy detekcie 

signálu. Úprava metodík viedla aj k výrobe nových malých MPS systémov (známych tiež ako 

bench top, alebo stolné sekvenátory), ako sú 454 GS Junior (454 Life Sciences, Roche), MiSeq 

(Illumina Inc) a Ion Torrent PGM (IonTorrent). Tieto prístroje sú lacnejšie, majú ľahkú 

prípravu vzoriek a jednoduchú analýzu dát čím by mohli byť pre rutinnú diagnostiku 

aneuploidií ako aj iných ochorení výhodnejšie [14]. 

Cieľom našej práce bolo otestovať možnosť využitia metódy multiparalelného 

sekvenovania s nízkym pokrytím s využitím malého stolného sekvenátora IonTorrent PGM 

v neinvazívnej prenatálnej diagnostike na detekciu aneuploídii u tehotných žien s 

identifikovaným vysokým rizikom pre časté aneuploídie plodu, ako napr. trizómie 21. 

chromozómu. 

 

Materiál a metódy 

V práci bol analyzovaný súbor 74 vzoriek DNA od tehotných žien, u ktorých bolo 

použitím štandardných skríningových postupov stanovené vysoké riziko na trizómiu 21. 

chromozómu. V piatich prípadoch, bola na základe karyotypovej analýzy po amniocentéze 

trizómia 21. chromozómu plodu potvrdená. Vo zvyšných 69 prípadoch bol plod zdravý. 

Fetálna cirkulujúca DNA bola izolovaná z 1,8 ml maternálnej plazmy, získanej 

z periférnej krvi dvojkrokovou centrifugáciou, použitím QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit 
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(Qiagen, Hilden, Nemecko) podľa protokolu výrobcu a DNA bola eluovaná do 85 µl vody.  

Kvantita a kvalita izolovanej DNA bola stanovená fluorometricky. V ďalšom kroku 

boli zo 79 µl vzorky pripravené sekvenačné knižnice s využitím komerčného kitu Ion Plus 

Fragment Library Kit (Ion Torrent od Life Technologies, South San Francisco, CA, USA) 

podľa štandardného protokolu na prípravu fragmentových knižníc. Následne bolo prevedené 

celogenómové sekvenovanie s využitím prístroja Ion Torrent Personal Genome Machine 

(PGM™) (Life Technologies, San Francisco, CA, USA). Každá vzorka bola nanesená 

samostatne na jeden čip Ion 318TM Chip s kapacitou 1 Gb. Jednotlivé sekvenačné čítania boli 

namapované na referenčný ľudský genóm hg19 a použité na výpočet Z-skóre podľa metódy 

popísanej v práci Lau a kol. [15].  

 

Výsledky a diskusia 

U vzoriek pri  ktorých sa nepotvrdila trizómia (euploidné vzorky) bol priemerný počet 

namapovaných čítaní 5 650 640 (SD = ±780 957) na vzorku, s priemernou dĺžkou fragmentov 

160 bp (SD = 6,56). V prípade trizomických vzoriek bol priemerný počet namapovaných 

čítaní 6 292 096 (SD = 570 299) na vzorku s priemernou dĺžkou fragmentov 165 bp (SD = 

4,07). 

 Z-skóre stanovené z čítaní namapovaných na referenčný ľudský genóm bolo 

v priemere -0,0017 (SD = 1,83) u euploidných vzoriek a 7,76 (SD = 3,75) u trizomických 

vzoriek. Pri analýze nebol zaznamenaný žiadny falošne negatívny výsledok, všetky vzorky s 

T21 boli identifikované správne. Tri vzorky vykazovali falošnú pozitivitu a boli nesprávne 

identifikované ako trizomické. Dosahovali Z-skóre 4,02, 5,24 a 8,57. Špecificita analýzy 

dosiahla 95,65 %, senzitivita 100 %. 

Naša práca bola zameraná na možnosti neinvazívneho prenatálneho testovania 

trizómie 21. chromozómu pomocou MPS technológii.  

Viaceré publikované štúdie udávajú, že využitie vysoko výkonnej MPS technológie je 

vhodné na neinvazívne prenatálne testovanie aneuploidií [16-17]. Nevýhodou týchto 

technológií je relatívne vysoká cena, nakoľko na dosiahnutie požadovanej vysokej špecificity 

a senzitivity je podľa dostupných výsledkov z veľkých validačných štúdií potrebných viac ako 

10 miliónov čítaní na vzorku, a kvôli analýze na najvýkonnejších MPS sekvenátoroch analýza 

trvá relatívne dlhý čas 2–3 dni. 

Cieľom našej práce bolo overiť možnosť využitia malých MPS systémov na 

neinvazívne prenatálne testovanie T21 s protokolom s počtom čítaní približne 5 miliónov na 
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vzorku. Využili sme Ion Torrent PGM systém, ktorým je možné dosiahnuť zodpovedajúce 

množstvo čítaní a príprava knižnice so sekvenovaním vyžaduje približne 24 hodín. Nedávno 

publikovaná práca s podobným dizajnom štúdie uvádza 100 % senzitivitu a špecificitu 

detekcie T21, avšak táto štúdia bola vykonaná na malom súbore vzoriek, ktorý zahŕňal len 4 

euploidné vzorky a 6 T21 vzoriek [18]. V našej práci sme využili väčší súbor vzoriek 

a dosiahli sme zhodnú senzitivitu 100 %. Špecificita bola 95,65 %, nižšia hodnota je 

dôsledkom detekcie troch falošne pozitívnych vzoriek. 

 

Záver 

V našej práci sme potvrdili, že multiparalelné sekvenovanie s nízkym pokrytím 

s využitím prístroja Ion Torrent PGM je vhodné na neinvazívny prenatálny skríning trizómií.  

V súčasnej dobe štúdia pokračuje na väčšom súbore vzoriek. Rozšírenie súboru vzoriek, 

najmä o potvrdené trizomické vzorky je potrebné pre presnejší výpočet senzitivity a 

špecificity testovaného protokolu. Zároveň sú testované alternatívne bioinformatické nástroje 

a postupy pre optimalizáciu analýz.  
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Abstrakt 

 The research of caddisflies was carried out during years 2009, 2010 and 2012 on 15 localities of the 
upper reach of the pannonic brook Vydrica (Small Carpathians), which is minimally disturbed by human 
activities. Totally, 2678 caddisfly larvae were determined to 45 species of which the most abundant were 
Chaetopteryx major, Agapetus fuscipes and Silo nigricornis. Correspondence analysis divided the studied 
localities in 3 habitat groups, which were the spring area, the upper stream and the middle stream of submontane 
brook.  
 

Kľúčové slová: potočníky; pramenná oblasť; horný tok; stredný tok. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

 Makrozoobentosu potoka Vydrica (Malé Karpaty) sa venovalo viacero prác, pričom 

ako prvá je práca Husárovej – Dudíkovej [1], ktorá podala komplexný pohľad na 

makrozoobentos tohto potoka. Pravdepodobne najpreskúmanejšou skupinou 

makrozoobentosu na Vydrici a v Bratislavskom lesoparku sú pošvatky (Plecoptera) [2 – 4]. 

 Cieľom tejto práce bolo zistiť druhové zloženie a distribúciu potočníkov (Trichoptera), 

ktoré predstavujú významnú súčasť makrozobentosu a v rámci vodného hmyzu majú 

výnimočné postavenie v ekosystéme sladkých vôd [5].  

 

Materiál a metódy 

 Vzorky makrozoobentosu boli odobrané v novembri 2009, apríli a auguste 2010 na 

pätnástich stacionároch na potoku Vydrica s prvou lokalitou pod prameňom a poslednou nad 

Sanatóriom, pričom z každej lokality boli odobrané vzorky zvlášť pre plytčinu (plytký úsek 

s rýchlo tečúcou vodou a hrubším substrátom) a priehlbinu (hlbší úsek s pomalšie tečúcou 

vodou a jemným substrátom). Koncom apríla a v máji 2012 boli vykonané dodatočné zbery 

s cieľom získať vyššie instary potočníkov a  doplniť faunistické poznatky. Pri zberoch bola 

použitá hydrobiologická sieťka s rozmermi 32x32 cm s odbermi kicking metódou [6] z troch 

štvorcov z plytčiny a troch štvorcov z priehlbiny na každej lokalite. Biologický materiál bol 

zafixovaný priamo v teréne v 4%-nom roztoku formaldehydu. Fyzikálno-chemické parametre 

z jesene 2009, apríla a augusta 2010 boli poskytnuté pracovníkmi Geografického ústavu SAV. 

Potočníky boli determinované v laboratóriu stereoskopickým mikroskopom pomocou 
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determinačného kľúča Waringera a Grafa [7]. Korešpondenčná analýza (CA) druhových dát 

bola robená pomocou programového balíka CANOCO [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Namerané hodnoty pH za jeseň 2009, apríl a august 2010 sú uvedené na obr. 1 

a hodnoty prietoku v m3.s-1 za rovnaké obdobia na obr. 2.  

 

 

 
Obr. 1 Namerané hodnoty pH na jednotlivých lokalitách 

 

 

 
Obr. 2 Namerané hodnoty prietoku (m3.s-1) na jednotlivých lokalitách 

 

 Celkovo bolo determinovaných 2678 lariev potočníkov, ktoré boli zaradené do 45 

druhov (resp. taxónov v troch prípadoch) ako je uvedené v tab. 1.  
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Tab. 1 Početnosť potočníkov 
 

Druhy  Lokality  

 L1 - L5 L6 - L10 L11 - L15 
Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834) 0 5 3 
Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 0 12 35 

Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840) 0 2 0 
Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863 0 2 6 
Rhyacophila polonica McLachlan, 1863 8 1 0 

Rhyacophila vulgaris Pictet, 1834 1 0 0 
Agapetus fuscipes Curtis, 1834 190 28 25 
Agapetus ochripes Curtis, 1834 30 55 120 

Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879 23 90 1 
Synagapetus moselyi (Ulmer, 1938) 22 27 4 

Philopotamus montanus (Donovan, 1813) 27 0 0 
Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 0 0 16 

Hydropsyche incognita Pitsch, 1993 3 0 2 
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834) 0 2 13 

Plectrocnemia brevis McLachlan, 1871 34 3 0 
Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) 153 22 17 

Lype phaeopa (Stephens, 1836) 2 2 0 
Lype reducta (Hagen, 1868) 3 7 6 
Tinodes dives (Pictet, 1834) 0 4 2 

Tinodes unicolor (Pictet, 1834) 1 2 0 
Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874 0 0 3 

Annitella obscurata (McLachlan, 1876) 4 5 0 
Chaetopteryx fusca Brauer, 1857/ 

villosa (Fabricius, 1798) 73 41 24 
Chaetopteryx major McLachlan, 1876 176 103 17 

Drusus annulatus (Stephens, 1837) 41 0 0 
Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 1 0 0 

Halesus digitatus (Schrank, 1781) 9 73 39 
Halesus radiatus (Curtis, 1834) 0 14 15 

Micropterna lateralis (Stephens, 1837)/sequax 
McLachlan, (1875) 2 0 0 

Micropterna nycterobia McLachlan, 1875 4 0 0 
Parachiona picicornis (Pictet, 1834) 1 2 1 

Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837) 50 35 31 
Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) 53 22 1 

Potamophylax luctuosus (Piller et Mitterpacher, 1783) 9 10 2 
Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) 38 2 0 

Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) 12 21 1 
Pseudopsilopteryx zimmeri (McLachlan, 1876) 0 6 0 

Lithax niger (Hagen, 1859) 20 30 12 
Lithax obscurus (Hagen, 1859) 8 2 0 
Silo nigricornis (Pictet, 1834) 54 143 32 
Silo pallipes (Fabricius, 1781) 28 57 22 

Silo piceus (Brauer, 1857) 0 0 1 
Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758) 2 15 54 

Crunoecia irrorata (Curtis, 1834) 5 0 0 
Sericostoma flavicorne (Kolenati, 1848)/personatum 

(Spence, 1826) 181 39 4 
Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) 12 5 0 

Súčet 1280 889 509 
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 Napriek relatívne nízkym hodnotám pH bola celková abundancia potočníkov najvyššia 

na hornom toku. V auguste, kedy bola abundacia lariev najnižšia, bolo 60% lariev na prvých 

dvoch lokalitách. 

Najpočetnejší bol druh Chaetopteryx major (296 jedincov) z čeľade Limnephilidae 

s vyše 80%-ným výskytom v plytčinách. Z ostaných druhov dominovali Agapetus fuscipes 

(243) z čeľ. Glossosomatidae a Silo nigricornis (229) z čeľ. Goeridae, ktoré prevládali 

v plytčinách. V plytčinách bol početný aj Agapetus ochripes (209), ktorého početnosť od 

prameňa nadol stúpala, na rozdiel od druhu A. fuscipes, ktorý bol najpočetnejší v hornej časti 

skúmaného územia, keďže A. fuscipes je typický pre prameniská a A. ochripes pre podhorské 

toky [9]. Z tokov Malých Karpát bola trichopterologicky podrobne spracovaná Gidra [10], 

kde boli nájdené viaceré druhy nezaznamenané na Vydrici ako napr. druhy rodu Glossosoma, 

Tinodes rostocki, Micrasema minimum, Ecclisopteryx madida.  

Na základe analýzy (CA) (obr. 3) možno rozdeliť skúmanú oblasť na pramennú 

oblasť- lokalita 1, lokality 2 až 10 možno zaradiť k  hornému toku a lokality 11 až 15 

k strednému toku. Výsledky CA na základe druhových dát sú v tab. 2. 

 

 

 
Obr. 3 Výsledok korešpondenčnej analýzy, čísla 1 až 15 predstavujú jednotlivé lokality 

 

Prvá lokalita, ktorá je izolovaná podľa CA, je pramennou oblasťou, ktoré sú 

považované za významný zdroj biodiverzity [11]. Vyskytlo sa tu niekoľko druhov, ktoré boli 

nájdené len raz, Philopotamus montanus a Crunoecia irrorata, alebo druhy, ktoré sa vyskytli 

na ďalších lokalitách len ojedinele ako Plectrocnemia brevis. No celkové druhové bohatstvo 

tu bolo druhé najnižšie. Mohlo to byť spôsobené tým, že zber nebol robený aj priamo 

v pramenisku, kde by sa mohli vyskytovať ešte ďalšie druhy. 
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Napriek relatívne nízkym hodnotám pH bola celková abundancia potočníkov najvyššia 

na prvých piatich lokalitách a postupne klesala. Potočníky sú typické pre neacidifikované 

pramene [12], čo sú také, ktorých pH je zvyčajne nad 6,5 alebo nikdy neklesne pod 6 [13]. Na 

Vydrici k takémuto poklesu pH nedošlo. Vysokú početnosť a druhovú rozmanitosť 

potočníkov by mohla vysvetľovať aj adaptácia na prirodzene nižšie pH v pramenných 

oblastiach [12]. Na ôsmej lokalite sa vyskytlo najviac druhov (25), na deviatej a desiatej 

lokalite tento počet mierne klesá ( na 24 a 22). Výrazný pokles v počte druhov nastal na 

jedenástej lokalite (13) a na zvyšných štyroch bolo najviac 18 druhov. Tento pokles mohol 

súvisieť so zmenou podmienok pri prechode z horného toku na stredný tok, čo by znamenalo, 

že na vyššie spomínaných lokalitách 8 až 10 sa prejavil ekotónový efekt. Od trinástej lokality 

je častejšie zastúpený rod Hydropsyche, ktorý je v dolnej časti toku bežný [14]. Na jedenástej 

lokalite, kde do Vydrice pritekajú prítoky z Malinského vrchu a Krásneho vrchu, sa výrazne 

zvýšil prietok (obr. 2), ktorý je pravdepodobne rozhodujúci faktor, pretože vplýva napríklad 

na zloženie substrátu [15] a výrazne odlišuje horný tok od stredného toku.  

 

Tab. 2 Výsledné hodnoty CA z druhových dát 
 

Osi 1 2 3 4 Celk. rozptyl 
Vlastné hodnoty 0.477 0.280 0.220 0.158 1.646 

Kumulatívne percento var. druhových dát 29.0 46.0 59.3 68.9  

Suma vlastných hodnôt     1.646 
 

Záver 

 V tejto práci sme podrobne preskúmali taxocenózy potočníkov horného toku potoka 

Vydrica, ktoré sú druhovo veľmi početné, keďže sa tu vyskytlo 45 druhov. Tento počet 

predstavuje značný nárast v porovnaní s 15 druhmi zistenými Husárovou – Dudíkovou  

v prvej práci z Vydrice. Analýzou (CA) druhových dát boli lokality rozdelené na premennú 

oblasť, horný a stredný tok, na ktorom došlo k výraznému nárastu prietoku. Napriek nízkym 

hodnotám pH bola abundancia a druhové bohatstvo vyššie na horných lokalitách, pretože 

taxocenózy potočníkov sú tu prispôsobené na podmienky malého prietoku. Výskum bude 

pokračovať aj v dolných lokalitách, kde by mali byť spoločenstvá adaptované na vyššie 

prietoky. Tieto oblasti sa však vyznačujú silnejúcimi antropogénnymi vplyvmi. 
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Abstrakt 

One important aspect that influence nestling behaviour, are nests, in which nestlings may have to cope 
with nest environment and with other brood-mates. Various nest quality features (nest size, accessibility to food, 
physical parameters) could affect the outcome of social interactions in order to meet offspring requirements. We 
investigate this challenge in Hoopoe (Upupa epops) population breeding in model cavities, in Wagram area, 
Lower Austria. The objective of the study was to determine whether exist a context-depend habitat use of 
Hoopoe nestlings in a model cavity. Our results showed that nestlings were able to use a nest space in adaptive 
way; offspring significantly prefer specific places according a nest quality. One of the important nest quality 
feature were light conditions that significantly affect the selection of locations for resting and sleeping, defecation 
and the trade-off between selection of safe places for resting and places with successful food-transfer between 
parents and young. 
 

Kľúčové slová: dudok chochlatý; modelová dutina; využívanie prostredia; požiadavky mláďat. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kompetícia o zdroje potravy patrí v najvýznamnejším evolučným parametrom 

v živočíšnej ríši [1, 2, 3]. Je známe, že kompetičné správanie závisí od rôznych faktorov, 

ktoré zahŕňajú potravnú ponuku [4], zámernú kontrolu distribúcie potravy medzi súrodencov 

zo strany rodičov [5, 6] alebo asymetriu medzi mláďatami, ktorá je zapríčinená nerovnakou 

dobou liahnutia [7, 8, 9]. Diverzita hniezd z hľadiska tvaru, typu či umiestnenia, je výsledkom 

evolučného procesu, ktorý odráža schopnosť vtáctva okupovať rôzne prostredie pre výchovu 

potomkov. Pretože v prípade altriciálnych mláďat súrodenci trávia väčšinu času v hniezde, 

hniezda musia spĺňať dve základné podmienky pre ich prežitie – ochranu pred predátormi 

a nepriaznivým počasím [prehľad v 10, 11]. Takmer nič nie je známe o vzťahu parametrov 

hniezd so sociálnymi interakciami medzi mláďatami. Napríklad [12] zistil, že prežívanie 

mláďat významne ovplyvňuje veľkosť hniezda. Napríklad preplnené dutiny zapríčiňujú 

mortalitu mláďat [13, v prípade vlikáča zlatého, Colaptes auratus]. Veľkosť hniezda môže 

limitovať aj prístup k potrave [14]. Ďalšiu významnú úlohu zohrávajú aj fyzikálne parametre. 

Známe sú práce o aerácií hniezda a prežívaní mláďat [15, 11, 16]. Predpokladáme, že kvalita 
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hniezda ovplyvňuje výstup kooperácie alebo kompetície medzi súrodencami v závislosti od 

ich požiadaviek. Hlavným cieľom práce bolo zistiť, či mláďatá dudka chochlatého (Upupa 

epops) využívajú priestor hniezda pre odlišné aktivity a v závislosti od kvality hniezda. 

Napríklad v prípade selekcie miest pre úspešné získavanie potravy, očakávame, že mláďatá si 

budú konkurovať v selekcií o čo najoptimálnejšieho miesta pre zisk potravy [17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23]. Naopak, v prípade udržiavania stálej teploty tela predpokladáme, že mláďatá budú 

kooperovať vzájomným udržiavaním teploty tela [24, 25, 26] a to tiež na určitých 

špecifických miestach. Pretože mláďatá v dutinách všeobecne operujú v tme [27], 

predpokladáme, že fyzikálne faktory môžu významne ovplyvňovať adaptívne využívanie 

priestoru dutiny.  

 

Materiál a metódy 

Predmetom výskumu bola populácia dudka chochlatého, ktorá hniezdi výlučne 

v búdkach s rozmermy (50cm x 35cm x 25cm). Výskum bol realizovaný v Dolnom Rakúsku, 

v regióne Wagram, pomocou kamerových záznamov. Determinácia využívania priestoru bola 

realizovaná tak, že dno búdky bolo rozdelené myslenými čiarami na dve pozdĺžne polovice, 

na prednú časť (bliššie k vletovému otvoru) a na zadnú časť (ďalej od vletového otvoru). 

Každá polovica bola myslene rozdelená na tri pozície označené – FH, FM a FC. Podobne je 

rozdelená aj zadná polovica modelovej búdky; rozdelená na pozície označené BH, BM a BC. 

Fyzikálne pomery v búdkach boli merané pomocou termometra a luxmetra. 

 

Výsledky a diskusia 

Naše výsledky ukázali, že mláďatá adaptívne využívajú priestor dutiny, v závislosti od 

charakteristík priestoru a potrieb jednotlivých súrodencov. Z hľadiska všeobecnej distribúcie, 

súrodenci vykazovali  preferencie pre určité miesta (χ2 = 11805,7, df = 5, p< 0,00001). 

Mláďatá sa zdržovali najmä v prednej polovici búdky (FH, FM, FC), 50.5 % v zadnom kúte 

búdky (FC) a tretinu času strávili pod vletovým otvorom (28,5 % v FH). Z pohľadu potrieb 

mláďat sme zistili, že mláďatá úspešne získavali potravu v prednej polovici búdky (FH). 

Opačné výsledky boli v súvislosti s komfortným správaním. Mláďatá selektovali najmä zadný 

kút búdky, ale len v jej prednej polovici, na strane vletového otvoru (χ
2  = 5218,1, df = 5, p 

<0,00001). Väčšina literatúry o altriciálnych mláďatách sa sústreďuje na komunikáciu medzi 

rodičmi a ich potomkami [28, 29], zatiaľ čo iné práce sa referujú o pozitívnom sociálnom 

správaní [30, 25] a o kooperácií mláďat [31, 32, 33], avšak najčastejšie diskutovanou témou je 
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najmä konkurencia v boji o potravu [34, 35], rodičovská distribúcia potravy medzi mláďatá 

[36, 37, 38, 39] a význam asynchrónneho liahnutia [40, 41, 42]. Selekcia optimálnej pozície je 

kľúčovou charakteristikou stratégie mláďat v boji o potravu, čo je v súlade s doterajšími 

výsledkami [43, 44, 45, 46]. Kvalita hniezda zohráva významnú úlohu v prežívaní mláďat, na 

čo poukazuje štúdie o vzťahu mikroklimatických podmienok a hniezdnej úspešnosti [47, 48, 

49, 50]. Naše výsledky ukázali, že svetelné a tepelné podmienky v  búdke zohrávajú 

významnú úlohu v distribúcií mláďat (ANOVA: F = 3,44, df = 3,44, p = 0,25). 

Experimentálna manipulácia svetla potvrdila, že mláďatá nepreukázali tendenciu k žiadnemu 

špecifickému miestu (χ2 = 2,9, df = 5, p = 0,18). V súvislosti s potrebami sme ukázali, že 

svetelnosť a teplota má vplyv na selekciu miest pre odpočinok. Naopak, pre defekáciu sú 

volené menej výhodné miesta, s nižšou teplotnou stabilitou a vyššou svetelnosťou. 

 

Záver 

V našej štúdií sme dokázali, že mláďatá dudka chochlatého sa v dutine nepohybujú 

náhodne, ale selekcia miest je prísne riadená kvalitou hniezda a potrebami. Ak hniezdo 

poskytuje dostatok priestoru, mláďatá sú schopné adaptívne selektovať miesta, ktoré spĺňajú 

ich aktuálne požiadavky. Z evolučného pohľadu sú v procese selekcie preferované tie 

mláďatá, ktoré sú úspešné v konkurenčmom boji o naoptimálnejšie pozície. V pozitívnom 

zmysle slova má mimoriadny význam pre prežitie altriciálnych mláďat nielen konkurencia, ale 

aj kooperácia, kedy sú mláďatá „nútené“ spolupracovať pri selekcií miest, kde si napomáhajú 

napríklad vo vzajomnom udržiavaní optimálnej teploty tela.  
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Abstrakt 

 Microsatellites are short tandem repeats (STR), which repeat motif consists of 1-6 base pairs. Sequences 
of microsatellites are quite often the subject of mutations that lead to changes in the number of repeating units of 
microsatellite locus. This makes microsatellites widely used as genetic markers to study mutations of genetic 
diseases, cancer research and many others. Genes F9, DMD, FMR1 belong to a large genes located on X 
chromosome. Mutations in these genes were found to be responsible for development of Hemophilia B, 
Duchenne muscular dystrophy and Fragile X syndrome diseases. The diverse nature of mutations, the size and 
complexity of genes makes the direct analysis of mutations time and money consuming. The aim of study was to 
develop a reliable methodology procedure using microsatellites, which rank among the most utilized 
polymorphic markers in indirect diagnosis and standardize rapid and sensitive DNA diagnostic method based on 
simultaneous typing of 15 STR polymorphisms, using multiplex PCR and fragment analysis.  
 
Kľúčové slová: STR polymorfizmus; nepriama diagnostika; haplotypová analýza;, gény F9; DMD; FMR1. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V dnešnej dobe je v medicíne známych veľa monogénne dedičných chorôb. Svojho 

nositeľa poškodzujú rôznou mierou, mnohé však veľmi vážne. Do určitej miery sa dajú liečiť 

ich symptómy. V prípade, že sú známe príčiny genetického ochorenia a pochopí sa podstata 

molekulárnych mechanizmov v dôsledku genetického poškodenia, aj terapia môže byť vo 

všeobecnosti cielenejšia. Génová terapia je ešte stále v začiatkoch, preto je dôležité včas 

diagnostikovať príčiny dedičnej choroby, rozoznať zdravého prenášača a tým môcť 

informovať rodinných príslušníkov o pravdepodobnosti výskytu daného ochorenia u ďalšej 

generácie. V dnešnej modernej dobe vďaka metódam molekulárnej biológie dochádza 

k výraznému rozšíreniu diagnostických možnosti na molekulárnej úrovni. 

Cieľom našej práce bolo vypracovať spoľahlivý metodický postup s využitím  

mikrosatelitov v nepriamej diagnostike zameranej na gény ležiace na chromozóme X, ktorých 

mutácie sú zodpovedné za ochorenia Hemofília B [1], Duchennová svalová dystrofia [2] 

a Syndróm fragilného chromozómu X. [3] Gény F9, DMD, FMR1 sa radia medzi veľké gény, 

povaha mutácií je rôznorodá a sú rozptýlené po celom géne. Ich analýza pomocou metód 

priamej diagnostiky je pracne a finančne náročná. [4] Väzbová analýza je metóda, ktorú 

možno využiť v prenatálnej diagnostike pre stanovenie prenášačiek, teda žien u ktorých je 

zvýšené riziko prenosu mutantnej alely na potomstvo ako aj detekciu daného chromozómu 
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v plodovej vode. U rodín, v ktorých neboli identifikované mutácie, je haplotypová analýza 

rýchlou metódou na diagnostiku prenášačiek a identifikáciu chromozómu nesúceho mutáciu. 

DNA markery využívané v nepriamej DNA diagnostike, sú polymorfné DNA sekvencie 

rozptýlené po celom genóme. Medzi najvyužívanejšie polymorfné markery patria  

mikrosatelity. [5] 

Mikrosatelity predstavujú krátke tandemové repetície (STR), ktorých motív 

opakovania sa skladá z 1 – 6 bázových párov. Eukaryotický génom má hojný počet 

mikrosatelitov, ktoré sa dajú jednoducho genotypizovať pomocou PCR reakcie s následnou 

elektroforetickou separáciou a detekciou jednotlivých aliel. [6] Mikrosatelity sú sekvencie, 

ktoré pomerne často podliehajú mutáciám. Tieto mutácie môžu viesť k zmene počtu 

opakujúcich sa jednotiek na lokuse mikrosatelitu. Nazývajú sa neutrálne markery pretože 

nekódujú žiaden proteín a tým pádom sa predpokladá, že nebudú pod selekčným tlakom. 

Výsledkom je prítomnosť niekoľkých aliel líšiacich sa počtom opakovaní pre daný 

mikrosatelit. Vďaka relatívne vysokej mutačnej rýchlosti a veľkému počtu aliel sú vysoko 

polymorfné a preto široko využívané ako genetické markery pre štúdium genetických 

ochorení, na výskum nádorov, genetické mapovanie, populačnú genetiku, parentálne štúdie, 

na väzbové a asociačné štúdie. [7] 

 

Materiál a metódy 

Na analýzu sme použili 32 DNA vzoriek nepríbuzných žien, ktoré nám slúžili na 

zistenie polymorfnosti jednotlivých markerov, výpočet alelovej frekvencie a heterozygozity 

a štandardizáciu multiplex PCR amplifikácie. Haplotypovú analýzu sme vykonali na vzorkách 

troch rodín s výskytom hemofílie B, syndrómu fragilného X a Duchennovej svalovej 

dystrofie. DNA vzorky boli vybrané zo súboru vzoriek DNA banky Katedry Molekulárnej 

biológie Prírodovedeckej Fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a nariedené na 

koncentráciu 60ng/µl. 

Výber jednotlivých STR polymorfizmov sme uskutočnili s využitím internetových 

databáz Mapviewer [8] a Ensembl [9]. Rozhodli sme sa pre výber STR polymorfizmov typu 

dinukleotidovej repetície, ktoré sú vo všeobecnosti viac variabilné v porovnaní z tri alebo 

tetra nukleotidovými repetíciami. Prednostne sme sa zamerali na tie polymorfizmy, ktoré sú v 

úzkej väzbe s génmi záujmu. Z dôvodu minimalizovania rizika rekombinácie sme si vybrali 

intragénové alebo veľmi blízko, maximálne do 2Mb od génu ležiace polymorfizmy. Pre každý 

gén sme vybrali 5 STR polymorfizmov, 2 ležiace upstream, 1 v géne a 2 downstream od génu. 

Návrh primerov sme uskutočnili na základe referenčnej genomickej sekvencie príslušných 
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oblastí s vybranými markermi databázy Ensembl [9]. K návrhu špecifických primerových 

sekvencií sme využili program Primer 3 [10], v ktorom sme pri návrhu špecifikovali jednotnú 

anelačnú teplotu pre všetky navrhované primery v rozsahu 59-61°C. Špecificitu navrhnutých 

primerov z dôvodu eliminácie nežiaducej nešpecifickej amplifikácie iných genomických 

oblastí sme overovali pomocou programu Primer-BLAST [11]. Keďže cieľom práce bola 

štandardizácia multiplex amplifikácie, s využitím programu primer3 a internetovej aplikácie 

Reverse complement [12] sme testovali úroveň nežiaducej komplementarity medzi všetkými 

navrhnutými primerovými sekvenciami. Popri eliminácii nežiaducej vzájomnej 

komplementarity sme pri návrhu primerových sekvencií zohľadňovali najmä dĺžku 

vznikajúcich amplikónov. Primery sme navrhovali tak, aby bolo možné vznikajúce PCR 

produkty spoľahlivo separovať a produkty jednotlivých markerov sa medzi sebou 

neprekrývali. Súčasnú separáciu pätnástich amplikónov jednej multiplex PCR reakcie nám 

umožnilo využitie viacfarebného fluorescenčného značenia a detekcie pomocou kapilárnej 

elektroforézy.  

Lyofilizované primery sme rozsuspendovali na zásobnú koncentráciu 100pmol.µl-1. 

Každú dvojicu primerov jednotlivých polymorfizmov sme zmiešali na pracovnú koncentráciu 

10µmol.dm˗3. Úspešnosť špecifickej amplifikácie a informatívnosť jednotlivých markerov na 

súbore 32 žien sme testovali pomocou monoplex PCR využitím automatického termo cyklera 

XP Cycler (Bioer Technology). 

Multiplex PCR sme optimalizovali na automatickom termo cykleri XP Cycler (Bioer 

Technology). PCR reakciu sme optimalizovali vzhľadom na množstvo jednotlivých 

komponentov ako aj teplotný profil amplifikácie. Súčasťou optimalizácie uniformnej 

multiplex amplifikácie bolo testovanie vplyvu viacerých aditív za účelom eliminácie 

nešpecifických PCR produktov, a tzv. stutter signálov v nasledovných koncentráciách: 

3,5%DMSO; 4,5%DMSO; 5%DMSO; 7%DMSO; 1MBetaín; 2MBetaín; 0,5MBetaín + 

2,5%DMSO; 0,8MBetaín + 4%DMSO; 1MBetaín + 5%DMSO; 3%Formamid; 

1%TritonX100; 0,8µlBSA; 2%DMSO + 2%Formamid; 3%Formamid + 0,8MBetaín; 

1%DMSO+ 1%Formamid; 0,8µlBSA + 2%DMSO; 4%TritonX100 a 7,5%Glycerol.  

Separáciu a detekciu PCR produktov sme uskutočnili pomocou fragmentovej analýzy 

kapilárnou elektroforézou s využitím genetického kapilárneho analyzátora ABI PRISM 3100 

Avant (Applied Biosystems). K separácii fragmentov sme použili polymér POP–7 a 36 cm 

dlhú kapiláru. V štandardnom nastavení fragmentovej analýzy sme 1µl PCR produktu 

analyzovali spolu s 0,2µl veľkostného štandardu ILS 600 (Promega) zmiešaných v 9µl 

deionizovaného formamidu (Applied Biosystems). Následne sme denaturovali 3 min pri 
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teplote 94°C. Ako matricu sme použili (FI, JOE, TMR), injekčné napätie 1kV a injekčný čas 

bol 15s. Výstupy analýzy sme vyhodnotili a vzorky genotypizovali pomocou programu 

Genemapper 4.1 (Applied Biosystems). 

 

Výsledky a diskusia 

 V práci sme sa zamerali na tri závažné X viazané ochorenia pričom sme na detekciu 

pomocou fragmentovej analýzy mohli využiť tri odlišné fluorescenčné značenia. Preto sme sa 

snažili navrhnúť jednotlivé primery tak aby sa veľkostne neprekrývali, a aby každá pätica 

primerov príslušného ochorenia spadala pod jednu farbičku (obr. 1).  

 

 

 
Obr. 1 Rozloženie amplikónov analyzovaných polymorfných markerov pri elektroforetickej separácii. 

Zobrazený je elektroforetogram (výstup Genemapper software) analýzy vzorky mužskej DNA so schematickým 
znázornením oblastí jednotlivých amplikónov. 

 

 Na zlepšenie interpretácie genetických profilov a  dosiahnutie reprodukovateľných 

výsledkov sme optimalizovali amplifikácie PCR. Testovali sme rôzne teplotné profily PCR 

cyklov, menili sme koncentrácie jednotlivých zložiek PCR reakcie a pridávali sme do PCR 

reakcie rôzne kombinácie aditív (obr. 2) 
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Obr. 2 Vplyv pridania 2M Betaínu (A), 5% DMSO (B), 7% DMSO (C), 1M Betaínu + 5% DMSO (D)  

na PCR amplifikáciu. 
 

Nepriamu diagnostiku využitím väzbovej analýzy analýzou vybraných markerov sme 

vykonali na troch rodinách. Členovia Rodiny 2. (Obr. 3) trpia Hemofíliou B. V rodine sú 

dvaja postihnutí muži a tri prenášačky ženy. Probandka (56) bola toho času prenášačka 

v druhom trimestri gravidity. Prenatálna diagnostika odhalila, že plod je mužského pohlavia.  

 

 

 
Obr. 3 Haplotypová analýza u členov rodiny s výskytom hemofílie B Rodiny 2. 

 

Záver 

 V predpokladanej práci sme sa zaoberali návrhom diagnostického postupu metódou 

nepriamej DNA diagnostiky založenej na typizácii polymorfných miest úzko viazaných 
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s génmi asociovanými so vznikom X viazaných ochorení. Zamerali sme sa na 3 pomerne 

veľké a zložité gény (F9, DMD, FMR1), ktorých mutácie sú rôznorodé a spôsobujú ochorenia 

Hemofília B, Duchennová svalová dystrofia a Syndróm fragilného chromozómu X. Veľký 

počet a charakter kauzálnych mutácií komplikuje prístupy priamej diagnostiky týchto 

ochorení. Za účelom čo najväčšej informatívnosti predpokladanej metódy sme zvolili 

typizáciu 15 STR polymorfizmov naraz, pomocou multiplex PCR s následnou separáciou 

a detekciou fluorescenčne značených fragmentov kapilárnou elektroforézou. 

Navrhnutým postupom, ktorý bude zavedený do rutinnej diagnostickej praxe, sme 

preukázali výhody využitia tohto postupu nepriamej DNA diagnostiky, ktorým môžeme 

doplniť konvenčné techniky v prenatálnej diagnostike a v diagnostike prenášačiek. 
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Abstrakt  

 The enzyme enterokinase (EC 3.4.21.9) is a human serin protease, which cleaves N-terminus part of the 
protein after the special sequence (Asp)4-Lys without leaving amino acid residues. Catalytic activity of 
enterokinase is provided with the light chain. In our study, we prepared mutated form of human enterokinase 
light chain (mut-hEKL) and produced in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. As a result, mut hEKL could 
be more efficient to cleavage of the substrate DCD1-Trx and could have potential for commercial use. 
 

Kľúčové slová: enterokináza, serínová proteáza; Pichia pastoris. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pri tvorbe rekombinantných proteínov sa v poslednom období využíva najmä ich 

produkcia v podobe fúznych proteínov, ktoré značne uľahčujú ich izoláciu a purifikáciu [1]. 

Pokiaľ však chceme dosiahnuť najvyššiu čistotu izolovaných proteínov, je nutná ich 

produkcia v monomérnej forme. Na tieto účely sa využívajú špecifické proteázy. Jednou 

z nich je aj serínová proteáza, enterokináza (EC 3.4.21.9) (EK). Táto proteáza má vysoko 

špecifickú aktivitu a odštepuje N-koncovú časť aminokyselinového reťazca za sekvenciou 

štyroch asparágových kyselín a jedného lyzínu (Asp)4-Lys bez nežiaducich 

aminokyselinových zvyškov [2, 3]. Katalytickú funkciu enterokinázy zabezpečuje jej ľahký 

reťazec.  

 Nevýhodou tejto proteázy, je jej schopnosť štiepiť substrát aj mimo kanonickej 

sekvencie (Asp)4-Lys [4, 5]. Práve tomuto je nutné zabrániť pri vytvorení enzýmu 

s minimálnou nešpecifickou aktivitou. Na rozoznávanie sekvencie (Asp)4-Lys slúži 

konzervovaná sekvencia štyroch bázických aminokyselín Arg-Arg-Arg-Lys (ľudská, prasacia, 

myšacia, potkania) alebo Lys-Arg-Arg-Lys (hovädzia). Ľudská enterokináza má v porovnaní 

s hovädzou vyššiu enzymatickú aktivitu, čo bolo aj dokázané pri štiepení malého peptidu 

(GD4-Kna), kde bola rýchlosť enzymatickej aktivity až 10-krát vyššia. Na druhej strane však 

ľudská EK vykazuje 2 až 2,5-násobne vyššiu účinnosť pri štiepení nešpecifických substrátov, 

ktoré neobsahovali rozoznávaciu sekvenciu (Asp)4-Lys [6].  
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 Zvýšenie špecifickej schopnosti rozoznať túto sekvenciu, by mohlo zamedziť 

sekundárnemu štiepeniu v nešpecifických oblastiach substrátu. Zámenou Tyr v pozícii 174 

(vytvára vodíkovú väzbu s Asp v pozícii substrátu P3) na Arg v hovädzej EKL bolo 

dosiahnuté zvýšenie špecificity pre rozoznávaciu sekvenciu (Asp)4-Lys [7]. Chun a jeho 

spolupracovníci sa snažili dosiahnuť podobný výsledok zámenou Lys99 (vytvára 3 

elektrostatické interakcie s Asp v pozícii substrátu P2-P4) za Gln, avšak k žiadnej zmene 

v presnosti rozoznávania sekvencie (Asp)4-Lys nedošlo [7].  

 Na tieto výsledky sme nadviazali a v našej práci sme sa zamerali na prípravu 

mutovanej formy ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy s potenciálne vyššou enzymatickou 

aktivitou a jeho následnú expresiu v hostiteľskom organizme P. pastoris.  

 

Materiál a metódy 

Bunky a plazmidy 

Pri expresii sme použili bunky P. pastoris YGE, ktoré boli pripravené inzerciou 

plazmidu pGZ-EKh (pGAPZαC, enterokináza) do divého typu P. pastoris Y111430 [8]. 

 

Tab. 1 Zoznam plazmidov a kmeňov použitých v tejto práci  
 

Kmeň/ Plazmid Popis Zdroj/ Referencia 
P. pastoris Y11430 

P. pastoris YGE 
 

E.coli DH5α 
 

divý typ 
P. pastoris Y11430 s inzerciou pGAZ-

hEKL 

F– Φ80lacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF) 
U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) 

phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 

[8] 
[8] 

 
(InvitrogenTM) 

pGAPZαC 
 

pGAPZ-mut hEKL 

pUC ori, Sh ble(ZeoR), GAP promótor, 
α-faktor 

pGAPZαC, mutovaná enterokináza 

(InvitrogenTM) 

 

Príprava mutovanej formy ľahkého reťazca ľudskej enetrokinázy 

 Pomocou PCR reakcie so špecificky navrhnutými primermi sme si pripravili 

mutovanú formu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy EK (mut hEKL), ktorá by mala mať 

potenciálne vyššiu aktivitu. K sekvencii kódujúcej mutovanú formu EK bolo pridané na 

5´koniec štiepne miesto pre XhoI a k 3´koncu 6x His tag a štiepne miesto pre NotI. 

Amplifikovaná DNA sekvencia kódujúca mutovanú formu EK bola poštiepená pomocou 

XhoI (Promega) a NotI (Biolabs) a následne prostredníctvom T4 ligázy (Invitrogen) 

naklonovaná do plazmidu pGAPZαC, ktorý bol poštiepený rovnakými restrikčnými 

endonukleázami. 
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Transformácia do elektrokompetentných buniek E. coli 

 Ligačnú zmes sme preniesli do elektrokompetentných buniek E. coli DH5α 

prostredníctvom elektroporácie. Elektroporácia bola uskutočnená na prístroji Gene pulser TM 

(Bio-Rad) a parametre elektroporátora sme nastavili na rezistanciu 200 Ω, napätie 2,5 kV 

a kapacitancia 25µF. Po pridaní 0,5 ml sterilného LB média (1% tryptón, 0,5% kvasničný 

extrakt a 0,5% NaCl) a prenesení do mikroskúmaviek sme bunky kultivovali 1 hodinu pri 

teplote 37°C, pri trepaní na 450 rpm. V poslednom kroku sme vysiali bunky na LB médium 

(1% tryptón, 0,5% kvasničný extrakt a 0,5% NaCl) so zeocínom (10 mg/ml) a nechali rásť 16 

hodín. Transformantov sme izolovali a analyzovali prítomnosť inzertu. Výsledný plazmid 

pGAPZ-mut hEKL bol amplifikovaný v bakteriálnych bunkách E. coli DH5α. Na izoláciu 

vektora pGAPZ-mut hEKL sme použili QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen). Následne bol 

plazmid pGAPZ-mut hEKL linearizovaný pomocou AvrII (Invitrogen) pred elektroporáciou 

do buniek P. pastoris Y11430.  

Transformácia do kompetentných buniek P.  pastoris 

 Na elektroporáciu do buniek divého typu P. pastoris Y11430 sme použili 5-10 µg 

linearizovaného plazmidu. Elektroporáciu sme uskutočnili na prístroji Bio-Rad Gene pulserTM 

a  parametre elektroporátora sme nastavili na rezistanciu 600 Ω, napätie 2 kV a kapacitanciu 

25µF. Po pridaní 0,5 ml 1M sterilného vychladeného sorbitolu a prenesení do 

mikroskúmaviek sme bunky kultivovali 2 hodiny pri teplote 29°C, bez trepania. V poslednom 

kroku sme vysiali bunky na YPD médium (1% kvasničný extrakt, 2% peptón 2% glukóza) so 

zeocínom (100 mg/ml), kde pri teplote 28°C rástli 3-5 dní. 

Izolácia chromozomálnej DNA z P. pastoris 

 Chromozomálnu DNA sme izolovali pomocou enzýmu zymolyázy (Seikagaku 

Biobusiness) podľa Invitrogen User Manual [9]. 

Overenie integrácie vektora pGAPZ-EK do chromozómu P. pastoris Y11430 

 Overenie integrácie vektora do chromozómu pGAPZ-EK P. pastoris divého typu 

Y11430 sme uskutočnili prostredníctvom PCR reakcie. Pri PCR skríningu pozitívnych klonov 

pGAPZ-EK/Y11430 sme použili komerčné primery pGAP Forward a 3´ AOX1 (Invitrogen). 

Elektroforetickú separáciu molekúl DNA sme robili v 1% (w/V) agarózovom géli, pri napätí 

5V/cm.  

Expresia mutovanej formy ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy 

 Vybrané klony integrantov P. pastoris, ktoré obsahovali inzert kódujúci mut hEKL 

 sme následne kultivované pri teplote 28°C v YPD médiu po dobu siedmych dní (168 hodín). 

Výsledky expresie génu kódujúceho mut hEKL pod kontrolou konštitutívneho promótora 
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glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (GAP) sme analyzovali na základe schopnosti štiepiť 

substrát DCD1-Trx. Aktivitu sme zisťovali na základe pomeru odštiepeného tioredoxínu (Trx) 

k neštiepenému tiorexínu vo fúzii s dermcidínom (DCD1-Trx) na 16% SDS-PAGE géli 

pomocou softvéru CP Atlas. Testované vzorky boli nariedené v 50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 8 

v pomere 1:4. Následne bol z tohto riedenia odobraný 1 µl a pridaný k 4 µl fúznemu proteínu 

DCD1-Trx. Štiepenie prebiehalo 1 hodinu pri teplote 37°C. Jeho špecifickú aktivitu sme 

porovnali s nemutovanou formou ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy.  

 

Výsledky a diskusia 

Integrácia pGAPZ-EK do chromozómu divého typu P. pastoris Y11430 

 Skríning pozitívnych klonov pGAPZ-mut hEKL/Y11430 sme robili pomocou PCR. 

Veľkosť PCR produktu prázdneho vektora pGAPZ-mut hEKL/Y11430 bez inzertu použitím 

pGAP forward primera a 3´AOX primera bola 540 bp. V prípade prítomnosti inzertu mut 

hEKL bola veľkosť PCR produktu 1290 bp. Ako je vidieť na Obr.1, podarilo sa nám získať 

sedem integrantov z celkového počtu ôsmych oskrínovaných klonov pGAPZ-mut 

hEKL/Y11430 (87,5%) , čo predstavujú dráhy 4.-6. a dráhy 8.-11. V pozitívnej kontrole a v 

dráhach 6, 7, 8-11 sa nám objavil nešpecifický DNA fragment. Usudzujeme, že tento 

výsledok bol spôsobený nešpecifickým nasadaním primerov v sekvencii kódujucej hEKL. 

Výsledok v 7. dráhe je nejasný, keďže sa nám objavil aj ďalší nešpecifický DNA produkt, a 

preto sme s týmto klonom už ďalej nepracovali. Na následnú expresiu génu kódujúceho mut 

hEKL sme použili klony pGAPZ-EK/Y11430, v ktorých nebol pozorovaný nešpecifický DNA 

fragment spolu s tými, v ktorých je tento fragment najmenej intenzívny, čo v našom prípade 

predstavujú dráhy 4, 5 a 11. 
 

 
Obr. 1 PCR skríning pGAPZ-EK/Y11430 pozitívnych klonov  – 1. Gene RulerTM DNA SM13331 (Fermentas), 

2. Pozitívna kontrola na vektore pGAPZ-EK, 3. Negatívna kontrola bez prítomnosti DNA, 4.-11. Skríning 
pGAPZ-EK/Y11430 klonov  
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Expresia mutovanej formy ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy 

 Vyhodnotením 16% SDS-PAGE gélu pomocou softvéru CP sme zistili, že schopnosť 

odštiepiť Trx z DCD1-Trx je u všetkých troch mut hEKL rovnaká, čo je aj pozorovateľné v 

dráhach 4-6 (Obr.2). Z toho vyplýva, že všetky tri klony pGAPZ-EK/Y11430 produkujú mut 

hEKL s rovnakou enzymatickou aktivitou. Taktiež špecifická katalytická aktivita mut hEKL (2. 

dráha) a hEKL (4.-6. dráha) je veľmi podobná, čo vyplýva z pomeru odštiepeného Trx 

k neštiepenému DCD1-Trx. Avšak v prípade mut hEKL sa vyskytuje fragment v pozícii 

15kDa veľkosti, ktorý zatiaľ nie je špecifikovaný. Hypotéza ohľadne nešpecifického štiepenia 

vyvoláva pochybnosti, nakoľko pomer kontrolovaných fragmentov je prakticky identický aj 

pre kontrolnú vzorku s nemutovanou formou a aj pre mutované formy. V prípade vzniku 

ďalšieho fragmentu, by sa mal prejaviť väčší úbytok na fragmente DCD1-Trx.  

 

 
 

Obr. 2 Aktivita mut hEKL stanovená štiepením proteínu DCD1-Trx. 1. dráha štandard molekulových hmotností 
(PageRuler Unstained Low Range) 2. Neštiepený proteín DCD1-Trx, 3. Štiepenie DCD1-Trx pomocou hEKL, 

4.-6. štiepenie DCD1-Trx pomocou mut hEKLL  
 

Záver 

Podarilo sa nám pripraviť mutovanú formu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy, 

ktorá by mohla mať vyššiu špecifickú aktivitu ako nemutovaná forma. Pre získanie 

podrobnejších informácií o jej špecifickej enzymatickej aktivite je potrebné naprodukovať 

proteázu v maloobjemovom fermentore a následne purifikovať.  

 

 

BIOLÓGIA

553



Poďakovanie 

Táto práca je výsledkom realizácie projektu: “Produkcia biologicky aktívnych látok na 

báze rekombinantných proteínov (BIOPROT, ITMS 26240220048) na základe podpory 

operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Terpe K. (2003) Appl Microbiol Biotechnol. 60(5), p. 523–533 

[2] Gasparian M. E., Bychkov M. L., Dolgikh D. A., et al. (2011) Protein Expr Purif. 79(2), 

p. 191 

[3] Fang L., Sun Q. M., Hua Z. C. ( 2004) Acta Biochim Biophys Sin. 36(7), p. 513 

[4] Shahravan S. H., Qu X., Chan I. S., et al. (2008) Protein Expr Purif. 59( 2), p. 314 

[5] Liew O. W., Jenny Chong P. C., Lim Y. Z., et al. (2007), Biochimie. 89(1), p. 21 

[6] Ostrapchneko V. G., Gasparian M. E., Kosinsky Y. A., et al. (2012), J Biomol Struct 

Dyn. 30(1), p. 62 

[7] Chun H., Joo K., Lee, J., et al. (2011) Biotechnol Lett. 33(6), p. 1227 

[8] Pepeliaev S., Krahulec J., Černý Z. (2011) J. Biotech. 154(1), p. 65 

[9] InvitrogenTM. (2010) EasySelectTM Pichia Expression Kit. 

BIOLÓGIA

554



Štruktúra pošvatiek (Plecoptera) rozdielnych morfohydraulických 
jednotiek Vydrice 

 
Michaela Partlová, Eva Bulánková 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská 

dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; miskapartlova@gmail.com 
 
 

Abstrakt  

The main aim of this study was to compare effects of hydraulic variables on structure, dominance, 
abundance and trophic gilds of stoneflies communities in 3 different parts of the Vydrica stream, distinguished 
by different morphohydraulic units: 1. step – pool, 2. – 3. riffle – pool, 3. riffle – run. The highest abundance of 
stoneflies was found out in step – pool sequence. Lower abundance was proved in the third part of the stream, 
moderately affected by land use. 
 
Kľúčové slová: Vydrica; pošvatky; morfohydraulické jednotky. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Z hľadiska dôkladného poznania vplyvu fyzikálnej bázy habitatu na štruktúru 

makrozoobentosu je dôležitá asociácia medzi fluviálnou geomorfológiou a hydrobiológiou. 

Riečny úsek je formovaný rozličnými morfologickými jednotkami ako sú plytčiny, 

priehlbiny, výbehy, tíšiny, lavice, stupne a iné. Tieto sa navzájom  líšia charakteristickými 

morfohydraulickými vlastnosťami a priestorovou diferenciáciou. Morfohydraulická jednotka 

(fácia) je stanovená ako najnižší taxón hierarchickej klasifikácie morfológie riek [1]. 

Rozdielne hydraulické biotopy sa vyznačujú špecifickou štruktúrou bentických bezstavovcov 

adaptovaných na podmienky týchto mikrohabitatov. Hodnotenie vplyvu morfologických 

jednotiek na zloženie bentických bezstavovcov sa stalo predmetom niekoľkých výskumov [2 

– 3]. Na potoku Vydrica bola realizované práce, kde autor zisťoval druhovú štruktúru, vplyv 

ekologických a zoografických faktorov na taxocenózy pošvatiek [4 – 5]. 

Cieľom tejto práce je zhodnotiť vplyv vlastností morfohydraulických jednotiek na 

formovanie štruktúry pošvatiek, vyhodnotiť dominanciu na jednotlivých lokalitách, potravné 

nároky a celkovú abundanciu druhov v relatívne nenarušenom hornom úseku potoka Vydrica. 

 

Materiál a metódy  

Vzorky makrozoobentosu boli odoberané z 15 lokalít horného úseku potoka Vydrica. 

Materiál bol zbieraný spolu zo štyroch morfologických jednotiek počas troch sezón, 

v novembri 2009, apríli 2010 a v auguste 2010.  

Bentický materiál bol zbieraný kicking technikou a následne zachytávaný 
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hydrobiologickou sieťkou rozmerov 32x32 cm z plochy 96cm2. Spolu bolo zozbieraných 

2645 jedincov pošvatiek, bližšie určených na úroveň druhu. 

Na skúmanom úseku potoka Vydrica bola determinovaná sekvencia morfologických 

jednotiek stupeň – priehlbina (step – pool), plytčina – priehlbina (riffle – pool), plytčina – 

výbeh (riffle – run).  

V priehlbinách  hĺbka dosahovala 4 až 39 cm, rýchlosť prúdenia 0 až 30 cm.s-1, typ 

substrátu jemný piesok až zriedkavo veľké kamene.   

Pre plytčiny bola charakteristická hĺbka od 2 do 16,2 cm, rýchlosť prúdenia od 15,5 

do 86,2 cm.s-1 a typ substrátu štrk až veľké kamene.  

Stupeň bol formovaný naakumulovaným štrkom, malými kameňmi a organickým 

detritom. Rýchlosť prúdenia v tejto morfohydraulickej jednotke dosahovala hodnoty 13,8 až 

57,6 cm.s-1 a hĺbka 2 až 10 cm.  

Výbeh tvorí prechod medzi plytčinou a priehlbinou pričom rýchlosť prúdenia je 

podobná rýchlosti v plytčinách a hĺbka varírovala medzi 22 až 33 cm. 

Na základe zmien longitudinálneho gradientu boli typologicky identifikované 3 korytové 

úseky Vydrice: 

1. úsek toku, lokality 1 – 5  

(48°14´59,8´´, 17°08´32,9´´ – 48°14´18,3´´, 17°06´48,5´´) 

Predstavuje morfologickú sekvenciu jednotiek stupeň – priehlbina. Pre tento 

kaskádovitý typ toku je charakteristický bystrinný režim prúdenia a nízky, kolísavý 

prietok. Na prvej lokalite boli definované morfologické jednotky  plytčina 

a priehlbina. Tok pretekal nenarušeným bukovým lesom. 

2. úsek toku, lokality 6 – 10  

(48°14´16,8´´, 17°06´35,1´´– 48°13´30,6´´, 17°06´25,8´´  

Na 6. lokalite dochádza k postupnému formovaniu morfologického systému  plytčina 

– priehlbina. Tok pretekal nenarušeným bukovým lesom. 

3. úsek toku, lokality 11 – 15  

(48°13´26,6´´, 17°05´54,9´´– 48°12´18,4´´, 17°05´33,3´´) 

Vzhľadom na mierny vplyv antropickej činnosti (lúka a cesta) v okolí lokalít 11 – 15, 

zvyšovaniu prietoku a rýchlosti prúdenia, boli tieto lokality zaradené do tretieho 

úseku. Pre lokality 11, 14 a 15 bola charakteristická sekvencia priehlbina – plytčina a 

na lokalitách 12 a 13 bol definovaný morfologický typ plytčina – výbeh. 
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Výsledky a diskusia 
Vplyv morfohydraulických jednotiek na štruktúru makrozoobentosu vo svojich 

prácach skúmala Pastuchová [2 – 3]. Autorka konštatuje, že mikrohabitaty s rozdielnym 

typom prúdenia obývajú odlišné skupiny bentických bezstavovcov [3]. 

V prvom úseku na 1. lokalite sme zaznamenali najviac lariev pošvatiek, tvorili až 

32 % z celkovej abundancie lariev. Eudominantným druhom tejto lokality bola Leuctra 

prima, ktorá je z potravného hľadiska zberač – zhŕňač a drvič – kúskovač. Prvá lokalita pre 

tento druh predstavovala vhodný mikrohabitat vďaka akumulácii organického materiálu. 

Slabé čerinové prúdenie, nízky prietok a bohatý zdroj potravy predstavovali vhodné 

podmienky aj pre ďalšie druhy radu Plecoptera, čo sa odzrkadlilo vo vyššej početnosti 

a druhovej štruktúre na prvej lokalite. Na stupne prvého korytového úseku potoka bola 

viazaná čeľ. Perlodidae s eukrenálovým druhom Diura bicaudata a epiritrálovým druhom 

Perlodes microcephalus, ktoré sa ukázali ako subrecedentné (Tab. 1). Ostatné druhy rodu 

Isoperla spp. boli zastúpené v plytčinách celého úseku toku.  

Pastuchová vo svojej práci uvádza, že pošvatky neboli prítomné v priehlbinách ako aj 

v ďalších jednotkách s veľmi pomalým alebo rýchlym prúdením [2]. Na potoku Vydrica sme 

v priehlbinách zaznamenali vysokú početnosť pošvatiek. Zástupcami týchto 

morfohydraulických jednotiek boli detritofágne druhy z čeľ. Nemouridae. Vyskytovali sa 

v celom sledovanom úseku toku, avšak ich najvyššiu abundanciu sme zaznamenali 

v sekvenciách stupeň – priehlbina 1. úseku. Larvy rodu Nemoura spp. uprednostnili 

mikrohabitaty priehlbín s pomalým čerinovým prúdením a predovšetkým lokality s 

nahromadeným organickým materiálom na dne, ktorý predstavuje významný zdroj potravy 

pre tieto druhy (Tab. 1). Larvy rodu Protonemura spp. naopak preferovali morfohydraulické 

podmienky plytčín 3. korytového úseku (Tab. 3). 

Druhy čeľ. Taeniopterygidae (Brachyptera seticornis) – zoškrabávače nárastov 

a Chloroperlidae (Siphonoperla neglecta) – predátori, boli najpočetnejšie na prvých 2 úsekoch 

potoka; lokality 1 – 8 (Tab. 1, 2). Oba druhy sa vyskytovali predovšetkým v stupňoch 

a plytčinách s turbulentným prúdením, akálom alebo litálom na dne.  

Druhy čeľ. Leuctridae sa nachádzali v celom úseku toku. Druh Leuctra prima 

dominoval v priehlbinách, zatiaľ čo ostatné druhy v plytčinách. 

Čeľ. Capniidae zastupoval jeden druh Capnia bifrons, ktorý je typickým hrabačom – 

rozrývačom a z potravového hľadiska drvič – kúskovač. Nachádzal sa v celom úseku toku, ale 

dominoval v priehlbinách s jemným substrátom, čo vyhovuje uvedenému pohybovému typu 

a hromadiaci sa detrit zase jeho trofickým nárokom. 
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Tab. 1 Druhová štruktúra, dominancia (%) a potravné gildy pošvatiek 1. korytového úseku Vydrice. 
 

1. ÚSEK L1 L2 L3 L4 L5 Dominancia Abundancia 
Spôsob 

získavania 
potravy 

Brachyptera seticornis 0,24 -  20,93 25,19 6,34 98 
spásač - 

zoškrabávač 

Nemoura cambrica 6,45 76,49 22,81 0,78 - 16,83 260 drvič - kúskovač 

Nemoura cinerea 4,30 0,80 - 1,55 34,07 8,54 132 drvič - kúskovač 

Nemoura flexuosa 1,67 - 3,51 4,65 0,74 1,55 24 drvič - kúskovač 

Protonemura aestiva 0,36 - - - - 0,19 3 drvič - kúskovač 

Protonemura intricata - - - - - - 0 drvič - kúskovač 

Protonemura praecox 7,05 - - - - 3,82 59 drvič - kúskovač 

Capnia bifrons - 0,80 - 10,85 1,48 1,29 20 drvič - kúskovač 

Leuctra digitata - - - - 3,70 0,65 10 zberač - zhŕňač 

Leuctra hippopus - - - - 1,11 0,19 3 zberač - zhŕňač 

Leuctra nigra 1,19 0,80 - 12,40 3,70 2,46 38 drvič - kúskovač 

Leuctra prima 70,49 13,94 31,58 27,13 18,15 47,06 727 zberač - zhŕňač 

Diura bicaudata 0,72 - 3,51 3,10 - 0,78 12 predátor 

Isoperla grammatica - 1,20 - - - 0,19 3 predátor 

Isoperla oxylepis 2,75 1,20 14,04 1,55 1,11 2,52 39 predátor 

Isoperla sudetica - - - - - - 0 predátor 

Isoperla tripartita - 0,40 - 1,55 0,37 0,26 4 predátor 

Perlodes microcephalus 1,08 - - - - 0,58 9 predátor 

Siphonoperla neglecta 3,70 4,38 24,56 15,50 10,37 6,73 104 predátor 
 

 V 1. a 2. úseku dominovali zberače – zhŕňače. Eudominantným druhom 1. úseku bola 

Leuctra prima a v 2. úseku Brachyptera seticornis. Protonemura intricata a Isoperla 

sudetica neboli zaznamenné v 1. úseku potoka. V 2. úseku absentovali Protonemura 

aestiva, P. praecox, Isoperla grammatica a I. sudetica. 

 

Tab. 2 Druhová štruktúra, dominancia (%) a potravné gildy pošvatiek 2. korytového úseku Vydrice. 
 

2. ÚSEK L6 L7 L8 L9 L10 Dominancia Abundancia 
Spôsob 

získavania 
potravy 

Brachyptera seticornis 16,38 - 10,46 4,55 - 11,19 65 
spásač - 

zoškrabávač 
Nemoura cambrica 4,18 16,36 5,23 11,36 14,29 6,88 40 drvič - kúskovač 

Nemoura cinerea 4,53 - 19,61 4,55 9,52 8,43 49 drvič - kúskovač 

Nemoura flexuosa 5,57 16,36 0,65 - - 4,48 26 drvič - kúskovač 

Protonemura aestiva - - - - - - 0 drvič - kúskovač 

Protonemura intricata - - 3,27 4,55 - 1,20 7 drvič - kúskovač 

Protonemura praecox - - - - - - 0 drvič - kúskovač 

Capnia bifrons 4,88 10,91 26,80 4,55 2,38 11,02 64 drvič - kúskovač 

Leuctra digitata 1,39 7,27 1,31 45,45 40,48 8,09 47 zberač - zhŕňač 
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Leuctra hippopus 0,70 - - 4,55 - 0,69 4 zberač - zhŕňač 

Leuctra nigra 3,83 - 1,31 4,55 4,76 2,93 17 drvič - kúskovač 

Leuctra prima 55,40 38,18 26,14 9,09 11,90 39,41 229 zberač - zhŕňač 

Diura bicaudata 0,35 - - - - 0,17 1 predátor 

Isoperla grammatica - - - - - - 0 predátor 

Isoperla oxylepis - 7,27 1,96 - 14,29 2,24 13 predátor 

Isoperla sudetica - - - - - - 0 predátor 

Isoperla tripartita 0,35 - 2,61 - - 0,86 5 predátor 

Perlodes microcephalus - - - - 2,38 0,17 1 predátor 

Siphonoperla neglecta 2,44 3,64 0,65 6,82 - 2,24 13 predátor 
 

 V 3. úseku absentoval druh Protonemura praecox, eudominantným druhom bola 

Capnia bifrons a celkovo dominovali drviče – kúskovače. Krno potvrdil, že Capnia bifrons je 

dominantným druhom ritrálových biotopov v tokoch Bratislavského lesoparku [4]. 

 

Tab. 3 Druhová štruktúra, dominancia (%) a potravné gildy pošvatiek 3. korytového úseku Vydrice. 
 

3. ÚSEK L11 L12 L13 L14 L15 Dominancia Abundancia 
Spôsob 

získavania 
potravy 

Brachyptera seticornis 0,81 2,63 1,56 - - 0,78 4 
spásač - 

zoškrabávač 
Nemoura cambrica 25,00 - 3,91 6,57 7,06 9,96 51 drvič - kúskovač 

Nemoura cinerea 0,81 13,16 - 0,73 - 1,37 7 drvič - kúskovač 

Nemoura flexuosa 1,61 - - - 9,41 1,95 10 drvič - kúskovač 

Protonemura aestiva - - - 0,73 - 0,20 1 drvič - kúskovač 

Protonemura intricata - 10,53 7,03 14,60 8,24 7,81 40 drvič - kúskovač 

Protonemura praecox - - - - - - 0 drvič - kúskovač 

Capnia bifrons 45,97 21,05 5,47 33,58 5,88 24,02 123 drvič - kúskovač 

Leuctra digitata 1,61 10,53 3,13 26,28 47,06 16,80 86 zberač - zhŕňač 

Leuctra hippopus 0,81 7,89 - - 5,88 1,76 9 zberač - zhŕňač 

Leuctra nigra 0,81 - 7,03 0,73 - 2,15 11 drvič - kúskovač 

Leuctra prima 17,74 7,89 59,38 7,30 2,35 22,07 113 zberač - zhŕňač 

Diura bicaudata - - - - 2,35 0,39 2 predátor 

Isoperla grammatica - - - - 4,71 0,78 4 predátor 

Isoperla oxylepis 4,84 23,68 11,72 5,11 3,53 7,81 40 predátor 

Isoperla sudetica - 2,63 - 0,73 - 0,39 2 predátor 

Isoperla tripartita - - - - 2,35 0,39 2 predátor 

Perlodes microcephalus - - 0,78 2,19 - 0,78 4 predátor 

Siphonoperla neglecta - - - 1,46 1,18 0,59 3 predátor 

 

Abundancia 

Od prvej lokality pri prameni smerom k sanatóriu postupne dochádza k poklesu 

početnosti pošvatiek (Tab. 1 – 3). Príčinou môže byť zmena sekvencie zo stupňa – priehlbiny 
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na plytčinu – priehlbinu. Pre prvý morfohydraulický typ boli charakteristické nižšia hĺbka 

vody, menší prietok, pomalšie prúdenie a ukladanie detritu v priehlbinách, čo predstavovalo 

vhodnejšie podmienky mikrohabitatov pre pošvatky a je predpokladom ich vyššej abundancie. 

Pastuchová vo svojej práci zistila, že pošvatky na potoku Drietomica uprednostnili plytčiny, 

malú hĺbku a rýchle prúdenie vody [2]. 

 

Záver 

Na základe poznania štruktúry pošvatiek v hornom úseku Vydrice sme zistili mierne 

zmeny v plecopterocenózach 3 rozdielnych morfohydraulických úsekov. Na lokalitách 3. 

úseku, ktoré sú mierne ovplyvnené antropickou činnosťou došlo k poklesu abundancie. 

Najvyššia abundancia bola zistená v 1. korytovom úseku toku,  t.j. larvy pošvatiek preferovali 

predovšetkým sekvenciu stupeň – priehlbina s bystrinným režimom prúdenia. 
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Abstrakt 

The septins were first identified in the budding yeasts Saccharomyces cerevisiae and belong to a family 
of conserved GTP-binding and filament-forming proteins. These proteins play an important role in cytokinesis 
and in several different cellular processes. Septins are able to form hetero-oligomeric complexes and form a 
scaffold for the binding of other proteins. We have expressed and isolated a protein kinase Gin4, which is 
potential regulator of septins. In the presence of Gin4 protein kinase, we have observed significant changes in the 
organization of septin filaments in vitro, whereas kinase dead mutant did not affect structure of these proteins. 
The results suggest that Gin4 plays an important role in the regulation of higher-order septin structures. 
 

Klúčové slová: septíny; cytokinéza; Gin4 proteín kináza 

 

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. Tvoria 

rodinu evolučne konzervovaných proteínov, ktoré sa počas cytokinézy usporiadajú do vysoko 

organizovaných filamentárnych štruktúr [1]. V Sacharomyces cerevisiae je to kortikálny 

prstenec nachádzajúci sa pri krku púčika, ktorý slúži ako difúzna bariéra medzi materskou a 

dcérskou bunkou, ako aj tvorí konštrukciu pre väzbu ďaľších proteínov [2, 3]. V kvasinkách 

bolo identifikovaných päť septínových génov (CDC3, CDC10, CDC11, CDC12, SHS1), ktoré 

sa exprimujú počas mitózy [4]. Tieto gény majú konzervované sekvencie, architektúra génov 

a génovej kontroly sú nápadne podobné u ľudí a v kvasinkách [5]. 

Na regulácii tvorby vysoko organizovaných štruktúr septínov sa podieľa viacero 

proteínov, ako sú napríklad proteín kinázy. Proteín kinázy sú potenciálne regulátory septínov, 

lebo mutácie týchto génov vedú k poruchám organizácie septínov [6, 7]. Jedným z nich je 

Gin4 proteín kináza, ktorá hrá dôležitú úlohu v správnej organizácii septínového prstenca a 

filamentárnych štruktúr [8]. Priamym substrátom Gin4 proteín kinázy je Shs1p septín, ktorý je 

fosforylovaný počas mitózy bunkového cyklu [9]. Predpokladá sa, že Shs1 sprostredkuje 

aktivitu Gin4 proteín kinázy na septínový komplex a preto fosforylácia Shs1p Gin4 proteín 

kinázou je dôležitým krokom pri reorganizácii septínového kortexu [9]. 
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Gin4 proteín kináza je dôležitá pre stabilitu a funkciu septínového prstenca, čo je 

nevyhnutné pre normálnu cytokinézu. Našim cieľom bola expresia a purifikácia Gin4 proteín 

kinázy ako aj zistenie vplyvu proteín kinázy na tvorbu filamentov a štruktúr vyššieho 

poriadku septínov a príprava „kinase dead“ mutanta ako negatívnu kontrolu. 

 

Materiál a metódy 

Použité kmene: S. cereviseae BJ 5628, Genotyp: MATa/alpha ura3-52/ura3-52 +/trp1 

leu2d1/+ his3d200/his3d200 pep4::HIS3/pep4::HIS3 prb1d1.6R/prb1d1.6R can1/can1 

GAL/GAL 

E. coli DH5α, Genotyp: F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG 

Φ80dlacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK
- mK

+), λ– 

Plazmidy: expresný vektor pYES2/TH; pBluescript (Stratagen) 

Izolácia DNA fragmentu z agarózového gélu: QIAquick Gel Extraction kit (Qiagen) 

Enzýmy: Expresný vektor sme štiepili enzýmami SacI+XhoI a PCR produkt sme štiepili 

enzýmami SacI a SalI (New England, Biolabs). Na ligáciu sme použili T4 DNA ligázu (New 

England, Biolabs). Gin4K48A sme klonovali do plazmidu pBluescript cez SacIxHindIII. 

PCR amlifikácia: GIN4 (cyklus 1) - Reakčná zmes (50 µl) 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) 

gin4K48A (cyklus 2) - Reakčná zmes (50 µl) obsahovala 1µM každého primeru, 10-50 ng 

templátu, 2,5mM MgCl2 (Fermentas), 1x Pfu buffer-MgCl2 (Fermentas), 0,2 mM dNTP, 1U 

Pfu polymerázu (Fermentas). Sekvencie primerov sú uvedené v tabuľke 1. 

 
Tab. 1 Sekvencie primerov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Sekvencia 

Gin4_N 5´CACCAAGCTTACCGCCATGGCAATCAATGGTAACAGTATTCCTGCC3´ 

Gin4_C 5´CCTACTCGAGTTTTTGTAGAACGCCTTCCTTATTCAGGACGTTCTC 3´ 

GIN4K48Af 5´CAAGAGGCGGCAGTTGCGGTAATATCAAAAGC 3´ 

GIN4K48Ar 5´GCTTTTGATATTACCGCAACTGCCGCCTCTG 3´ 
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Tab. 2 PCR cyklus 
 

Cyklus 1 Teplota Čas 
Opakovanie 

cyklu 

začiatočná denaturácia 95°C 3min 1x 

denaturácia 95°C 30s 

30x anelácia 48°C 30s 

polymerizácia 72°C 2:30+10s v každom cykle 

záverčná polymerizácia 72°C 7min 1x 

záverčné chladenie 4°C ∞ 1x 

 

Cyklus 2 Teplota Čas 
Opakovanie 

cyklu 

začiatočná denaturácia 95°C 30s 1x 

denaturácia 95°C 30s 

16x anelácia 55°C 1min 

polymerizácia 68°C 5min 

 

Elektroporácia E. coli: Electro Cell Manipulator 630, Elektroporácia 4,8 ms, 200 Ω, 2500 V, 

25µF (BTX) 

Transformácia kvasinkových buniek: podľa Gietz R.D. a Woods R.A., 2002 [10] 

Indukcia expresie: 2% galaktóza (Sigma) do tekutej kvasinkovej kultúry pri OD600 = 0,6 

SDS polyakrylamidová gélová elektroforéza: podľa Laemmli, 1970 [11] 

Homogenizácia: Mechanicky, v mažiari s tekutým dusíkom 

Purifikácia: Cez Ni-NTA kolónku (5 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 a 0,5M NaCl na druhé premývanie; C. 20 mM imidazol 

na druhé premývanie; D. 250mM imidazol na tertie premývanie; E. 300mM imidazol na 

elúciu proteínu.   

Western blot: podľa Burnette W.N., 1981 [12]. Použité protilátky: His probe (H-15) Rabbit 

polyclonal IgG (Biotechnology), Anti rabbit IgG HRP (Promega). 

Mikroskop : fluorescenčný mikroskop Leica DM2500. 
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Výsledky a diskusia  

PCR metódou získaný gén GIN4 sme klonovali do kvasinkového expresného vektora 

pYES2/TH. Vektor pYES2/TH obsahuje GAL1 promótor, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň 

expresie v kvasinkových bunkách v prítomnosti galaktózy [13]. Selekcia transformantov je 

zabezpečená URA3 génom pYES2/TH plazmidu a His-Tag kódujúca sekvencia na plazmide 

vytvorí histidínové zvyšky na koniec naklonovaného proteínu. Pripravený konštrukt sme 

transformovali chemickým spôsobom do kmeňa S. cereviseae BJ 5628 a testovali sme 

expresiu proteínu. Po afinitnej chromatografii na Ni-NTA agaróze sme získali proteínový 

produkt (Obr. 1). Pomocou Western blot analýzy sme overili exprimovaný proteín vo veľkosti 

130 kDa (Obr. 2). 

Na princípe QuikChange mutagenézy (PCR reakcia, v ktorom primery obsahujú 

požadovanú mutáciu) sme pripravili mutantnú proteín kinázu Gin4K48A, ktorá má mutáciu 

vo funkčne dôležitej oblasti. Tento typ mutantov, ktoré sa nazývajú „kinase dead mutants“, 

strácajú zavedením mutácie svoju fosforylačnú aktivitu pri zachovaní ostatných aktivít (napr. 

väzbových). Úsek GIN4 s aktívnym miestom sme klonovali do plazmidu pBluescript, ktorý 

sme následne použili ako templát v PCR reakcii. PCR produkt sme ďalej transformovali do 

DH5α a z pozitívnych klonov overených sekvenovaním sme DNA fragment s gin4K48A 

mutáciou preklonovali do expresného vektora pYES2/TH a pokračovali sme rovnako ako 

v prípade GIN4 proteín kinázy divého typu.  

 

                           

 

Obr. 1 9% SDS-PAGE – Expresia proteínov Gin4 a Gin4K48A v bunkách S.cerevisiae BMA 5628 - 
Dráha 1: Ladder (Ge healthcare), 2: homogenát vzorky, 3: vzorka po nanášaní na Ni-NTA kolónku, 4: po 

premytí izolačným pufrom A, 5: po premytí izolačným pufrom B, 6: po premytí pufrom C, 7: po premytí pufrom 
D, 8: eluovaný proteín vo veľkosti 130kDa. 

 

 1    2     3     4      5     6    7     8  

Gin4 
      

Gin4K48A 

         1    2     3      4      6     8  
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Obr. 2 Western blot proteínov Gin4 a mutanta Gin4K48A; proteín vo veľkosti 130kDa. 

 
Aby sme zistili vplyv Gin4 proteín kinázy na tvorbu septínových filamentov, pridali 

sme purifikovanú Gin4 proteín kinázu k septínovému komplexu značeného fluorescenčným 

proteínom (izolované podľa Farkašovský a kol., 2005) [14]. Na zabezpečenie kinázovej 

aktivity proteínu sme pridali MgCl2 a ATP. Na záberoch z fluorescenčného mikroskopu je 

vidieť septínové filamenty (Obr 3A), ktoré sa spolymerizujú pri nízkych koncentráciach solí. 

Po pridaní proteín kinázy Gin4 k septínovým filamentom sme zaznamenali výrazné zmeny 

v organizácii septínových filamentov. Septínové filamenty sa zhlukovali a vytvárali 

zaujímavé sieťové štruktúry (Obr 3B). Pripravený kinase dead mutant Gin4K48A sme použili 

ako negatívnu kontrolu. Porovnaním septínových filamentov bez prítomnosti proteín kinázy 

Gin4 a po pridaní Gin4K48A proteínu k septínovému komplexu sme nezaznamenali žiadne 

väčšie zmeny v organizácii septínových filamentov (Obr 3C). 

 

                 

 
 
Obr.  3 Obrázky z fluorescenčne značených filamentov – A, Septínový komplex pred pridaním proteínu Gin4. B, 

Septínový komplex po pridaní Gin4 proteínu. C, Septínový komplex po pridaní Gin4K48A. 

Gin4 Gin4K48A 

A, B, 

C, 
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Podľa záberov z fluorescenčného mikroskopu predpokladáme, že aktivita Gin4 proteín 

kinázy má dôležitú úlohu v regulácii organizácii septínových filamentov. Fosforylácia 

septínov Gin4 proteín kinázou má pravdepodobne stabilizačnú úlohu a môže napomôcť 

vytváraniu vysoko organizovanej štruktúry týchto proteínov počas mitózy a cytokinézy. 

 

Záver 

Podarilo sa nám izolovať proteín kinázu Gin4 a „kinase dead“ mutanta Gin4K48A v 

preparatívnom množstve a exprimované proteíny sme overili Western blot analýzou. Po 

pridaní izolovaného proteínu k septínovému komplexu in vitro sme zistili, že Gin4 má vplyv 

na organizáciu septínových filamentov. Ako negatívna kontrola na potvrdenie správnosti 

našich výsledkov nám slúžil mutantný proteín Gin4K48A, v prítomností ktorého sme 

nezaznamenali zmeny v organizácii septínov. 
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Abstrakt 

 This work presents the state of tick infestation at selected locations in rural zone of Bratislava 
(Zelezna studienka and Kralova hora) and NPR Sur. Selected sites are places of relaxation and sport for the 
general public and have the potential to be a source of parasites. The aim of the study was to monitor of ticks 
distribution in these frequently visited locations. The ticks were collected by flagging the vegetation at all of 
the three localities regularly during the growing seasons in the years 2011 and 2012. Overall, I collected 2 
961 ticks, that belong to the three genera - Ixodes, Haemaphysalis and Dermacentor. Ixodes ricinus 
(Linnaeus, 1758) was the dominant species in the collected set and it has also the most abundance at all 
surveyed localities. Less represented was Haemaphysalis concinna Koch, 1844 and Dermacentor reticulatus 
(Fabricius, 1794) occurred at least. Most infestated locality was Zelezna studienka and NPR Sur was the 
least. Result of study confirmed a presence of epidemiologically important tick species on monitored 
localities in Bratislava and its surroundings. 
 

Kľúčové slová: kliešte; vlajkovanie; Bratislava; NPR Šúr. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Kliešte sú obligátne hematofágne ektoparazity plazov, vtákov a cicavcov. Ako 

vektory pôvodcov viacerých ochorení sa podieľajú spolu so svojimi hostiteľmi na 

distribúcii a cirkulácii týchto závažných ochorení. V posledných desaťročiach došlo k 

výraznému rozšíreniu areálu výskytu kliešťov na Slovensku. Nielen, že prenikajú do 

vyšších nadmorských polôh ale aj do intravilánu väčších miest, do parkov a záhrad [1]. 

Záujem o kliešte a nimi prenášaných patogénov stúpa práve v mestských a prímestských 

oblastiach, kde prichádzajú do kontaktu s kliešťami aj ľudia. 

 Cieľom práce bolo zistiť dynamiku a druhové zloženie kliešťov troch prímestských 

lokalít pravidelne navštevovaných obyvateľmi mesta. Lokality vybrané na zber kliešťov v 

extraviláne Bratislavy a v NPR Šúr patria k tým, ktoré ľudia frekventovane využívajú na 

šport a rekreačné účely. 

 

Materiál a metódy 

 Kliešte som zbierala kvalitatívnou metódou – vlajkovaním, ktorá umožňuje zistiť 

druhové spektrum a výskyt jednotlivých vývojových štádií v danom prostredí. Metóda 

spočíva v šmýkaní vegetácie a hrabanky, či už ťahaním vlajky za sebou pár krokov alebo v 

štvrť až polkruhových ťahoch napr. po nízkych kroch. Kliešte číhajúce na hostiteľa mávajú 
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voľne končatinami vo vzduchu a tým sa ľahko prichytia na tkaninu. Použitá vlajka bola 

bielej farby s mierne chlpatým povrchom, aby sa kliešte lepšie prichytili, s rozmermi 1 m x 

1,40 m [2]. 

Skúmané lokality boli podľa charakteru vegetácie rozdelené na sublokality. 

Kráľova hora (DD) predstavuje xerotermnú lúku s priľahlými dubovými a dubovo-

hrabovými lesmi (spoločenstvo Querceto-Carpinetum). Bylinný a krovinový  podrast tvorí 

teplomilná panónska flóra [3, 4]. Línia vlajkovania mala 2 časti– lúka (DD A) a les (DD 

B). Druhá lokalita, slatinný jelšový les asociácie Carici elongatae-Alnetum glutinosae v 

NPR Šúr má osobitý charakter pre sezónne kolísanie hladiny podzemnej vody [5, 6]. Línia 

vlajkovania bola podľa vegetácie rozdelená na tri časti. Prvá časť má charakter ekotónu, 

bez stromovej etáže (A), druhá predstavuje riedky jelšový les (B) a tretia je hustý jelšový 

les bez krovinovej etáže (C). Posledná lokalita Železná studienka je lesopark, výsledok 

hospodárskej činnosti človeka [7]. Línia vlajkovania bola rozdelená na tri časti – detské 

ihrisko (s pravidelne upravovaným trávnikom), okolie detského ihriska (charakter ekotónu) 

a les (prevažne Fagus sylvaticus).  

Kliešte som zbierala v pravidelných dvojtýždňových intervaloch počas celého 

vegetačného obdobia v rokoch 2011 a 2012. Každú sublokalitu som vlajkovala 1 hodinu. 

Prichytené kliešte som živé ukladala do skúmaviek so steblom trávy pre udržanie potrebnej 

vlhkosti. Jedince som determinovala podľa determinačných kľúčov [2, 8]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Vlajkovaním troch rekreačných lokalít v extraviláne Bratislavy počas vegetačnej 

sezóny v r. 2011 a 2012 som nazbierala 2 961 jedincov kliešťov, ktoré prislúchajú k 3 

rodom – Ixodes, Haemaphysalis a Dermacentor (Obr. 1). 9 subadultných jedincov rodu 

Ixodes nebolo jednoznačne zaradených do druhu.  

 

I. ricinus 73,08 %

D. reticulatus 

0,03 %

Ixodes sp. 

0,30 %

H. concinna 

26,58 %

 
Obr. 1 Percentuálne zastúpenie navlajkovaných kliešťov 
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V nazbieranej vzorke dominuje náš najbežnejší druh Ixodes ricinus. Druh I. ricinus 

je rozšírený po celom Slovensku a z epidemiologického hľadiska sa jedná o náš 

najvýznamnejší druh. Má širokú ekologickú valenciu a veľký okruh hostiteľov. Obľubuje 

predovšetkým listnaté a zmiešané lesy. V posledných rokoch dochádza k výrazným 

geografickým aj časovým zmenám rozšírenia a výskytu tohto druhu. Tento druh som 

zaznamenala na všetkých lokalitách. Navlajkovala som všetky vývinové štádiá, pričom 

nymfy boli zastúpené najviac. [1] 

Vysoká početnosť I. ricinus svedčí o tom, že lokality (najmä Železná studienka a 

Kráľova hora) predstavujú pre tento druh vhodné biotopy s dostatočným množstvom 

hostiteľov. V NPR Šúr som zistila nižší počet jedincov. Táto lokalita predstavuje najmenej 

antropogénne narúšané prostredie, s dostatočným počtom hostiteľov. Aj napriek tejto 

skutočnosti, spomínané územie zrejme nespĺňa všetky kritéria ideálneho biotopu pre I. 

ricinus. Je zrejmé, že nie len prítomnosť hostiteľov je limitujúca. Zaznamenaná sezónna 

dynamika druhu má typickú dvojvrcholovú krivku výskytu s maximami v mesiacoch apríl 

– máj, resp. začiatok júna a v mesiacoch september – október. 

Druh Haemaphysalis concinna je druhý najpočetnejší. Tento druh sa vyskytuje v 

oblastiach s miernou a vlhkou klímou, najmä v záplavových oblastiach nížinných lesov, 

väčšinou listnatých, menej ho nachádzame v zmiešaných lesoch. Známy je z územia 

Moravy a Slovenska, vyskytuje sa pozdĺž mokraďových lesov riek Moravy a Dunaja a v 

dubovo-hrabových lesoch Malých Karpát. Na Slovensku sa vyskytuje v sprievode druhov 

Ixodes ricinus a Dermacentor reticulatus. [1] 

Zaznamenala som všetky vývinové štádiá, najpočetnejšie boli larvy. Vzhľadom na 

pomerne vysoký počet nazbieraných jedincov tohto druhu na lokalitách Železná studienka 

a Kráľova hora, môžem konštatovať, že tieto predstavujú vhodné biotopy pre výskyt H. 

concinna. Zaznamenané sezónne dynamiky druhu H. concinna na skúmaných lokalitách sú 

podobné a vo veľkej miere sa zhodujú s literárnymi údajmi [9, 10]. Sezónna dynamika 

výskytu je rozdielna v rokoch 2011 a 2012. Kým v roku 2011 je dvojvrcholová s max. v 

mesiacoch máj a august, v roku 2012 je jednovrcholová s max. v júni. Tento jav je 

pozorovateľný na všetkých lokalitách. Taktiež i počet navlajkovaných jedincov v roku 

2012 bol oveľa nižší. Príčinou zmien môže byť vyššia priemerná teplota a nižší úhrn 

zrážok v r. 2012. 

 Aj napriek tomu, že viacero autorov uvádza druh Dermacentor reticulatus z okolia 

mnou skúmaných lokalít [11, 12] ja som tento druh navlajkovala iba v NPR Šúr. Zistila 

som iba jediný exemplár tohto kliešťa. Rozmiestnenie D. reticulatus záleží na 
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mikroklimatických a úkrytových podmienkach, na výskyte DZC (drobných zemných 

cicavcov), na mikroreliéfe, na edafických podmienkach, atď. Druh D. reticulatus sa v okolí 

Dunaja nachádza len na vyvýšených miestach, väčšinou v svetlejších porastoch tamojších 

lužných lesov [13]. Pre príklad nevhodného biotopu autori [13] uviedli pravidelne v lete 

zaplavované pastviská, na ktorých tento druh zistený nebol. Lužné lesy vykazujú najnižšiu 

početnosť. Uvedený druh vystupuje iba na miestach, kde je les presvetlený alebo kde je 

veľmi riedky. NPR Šúr je územie aj niekoľko krát ročne zaplavované a línia vlajkovania je 

z prevažnej časti zatienená jelšami. Zrejme z týchto dôvodov som zaznamenala takýto 

minimálny výskyt D. reticulatus v NPR Šúr. Možným dôvodom absencie tohto druhu na 

xerotermnej lokalite Kráľova hora môže byť preferovanie vlhších biotopov a na Železnej 

studienke nedostatok vhodných hostiteľov (napríklad rožný statok). Zaujímavý je i dátum 

navlajkovania samičky – 6. máj 2012. Väčšina autorov uvádza sezónny výskyt dospelých 

jedincov krátko po roztopení snehu a ľadu (skorá jar) a v jeseni [9,14]. Podľa autora [13] 

adulty tohto druhu v teplom letnom počasí a v zime hybernujú. V lete nemôžu hybernovať 

iba estivovať 

 

Lokalita Kráľova hora 

 Na lokalite Kráľova hora som navlajkovala 40,3 % z celkového počtu kliešťov. 

Väčší počet kliešťov som zaznamenala v lese ako na lúke. Les predstavuje pre kliešte 

vhodnejší biotop (Obr. 2). 

  

Lokalita NPR Šúr 

 Najviac kliešťov som navlajkovala v časti Šúr B (49,38 %), ktorú som 

charakterizovala ako riedky jelšový les. Má známky ekotónu, ktorý je veľmi preferovaný 

kliešťami. V prvej časti línie Šúr A som zaznamenala 38,89 % kliešťov a v hustom 

jelšovom lese (Šúr C) iba 11,73 %. Slabý výskyt kliešťov v lese môže byť spojený so 

zaplavovaním územia, absenciou hrabanky, vysokým porastom pŕhľavy (do 2 m, Obr. 2). 

 

Lokalita Železná studienka 

 Na tejto lokalite je stav zaklieštenia veľmi kontrastný. V časti ŽS A, ktorá 

predstavuje detské ihrisko som za celé obdobie vlajkovania nezaznamenala ani jeden 

exemplár kliešťa. Trávnatá plocha ihriska je udržiavaná pravidelným kosením. Rozmanitá 

vegetácii za chodníkom hneď vedľa detského ihriska (ŽS B) je najviac zaklieštenou časťou 

vôbec. Nazbierala som tu 855 ex. kliešťov. Na tomto príklade môžem demonštrovať akú 
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významnú úlohu hrá pravidelná údržba trávnatých plôch v prevencii proti kliešťom. V lese 

(ŽS C) som nazbierala menej kliešťov ako v predchádzajúcej časti línie Železnej studienky 

(Obr. 2). 

 

 

 
Obr. 2 Abundancia (A) kliešťov na skúmaných lokalitách 

 

Záver 

 Pravidelným vlajkovaním vegetácie troch vybraných lokalít v extraviláne 

Bratislavy počas vegetačnej sezóny v r. 2011 a 2012 som získala 2 961 kliešťov. 

Nazbierané jedince prislúchajú k 3 rodom – Ixodes,  Haemaphysalis a Dermacentor. V 

získanom súbore dominoval druh I. ricinus. Najmenej zaklieštenou lokalitou bola NPR 

Šúr. Najviac kliešťov som zaznamenala na lokalite Železná studienka, konkrétne v okolí 

detského ihriska. Na pravidelne upravovanom trávniku na detskom ihrisku som kliešte 

nezistila. 
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Abstrakt 

Nonsyndromic hearing loss accounts for 70% of all inherited hearing loss and it is caused mostly by 
defective development of structures in the inner ear. In the Slovak population, only mitochondrial genes and two 
nuclear genes associated with NSHL were screened, namely GJB2 and GJB6, therefore we focused on the 
mutation screening of the SLC26A4 gene. This gene encodes an anion transporter called pendrin, which 
transports mostly chloride, iodide and bicarbonate ions across the membranes of cells of the thyroid, inner ear, 
and kidneys. Recessive mutations in pendrin affects the levels of fluid in the inner ear that leads to an 
enlargement of vestibular aqueduct and hearing loss. In our work, we screened 324 patients for mutations in the 
SLC26A4 gene. We identified several missense mutations, of which the most frequent were R185T, R409H, 
T416P, L445W, Y530S, and two splicing mutations c.919-2 A>G and c.2089+1G>A. In two patients we 
confirmed Pendred syndrome by identifying genotypes R409H/c. 919-2 A>G and L445W /c. 2089+1G>A. 
 

Kľúčové slová: nesyndrómová hluchota; Pendredov syndróm; SLC26A4; pendrin. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Porucha sluchu postihuje približne jedného z 1000 novorodencov [1], pričom až 75% 

týchto porúch je zapríčinených geneticky. Porucha sluchu môže byť syndrómová, keď sa 

hluchota vyskytuje súčasne so syndrómom, alebo nesyndrómová, ktorá nie je sprevádzaná 

žiadnymi inými znakmi a symptómami. Nesyndrómová hluchota tvorí približne 70% všetkých 

prípadov dedičnej poruchy sluchu a je vysoko heterogénna [2]. Najčastejšou príčinou tohto 

typu hluchoty sú mutácie v géne GJB2, ktoré tvoria až 50% dedičnej nesyndrómovej hluchoty 

[3]. 

Jedným z množstva génov asociovaných s poruchami sluchu je aj gén SLC26A4, ktorý 

v prípade, že je mutovaný, je zodpovedný za Pendredov syndróm a hluchotu DFNB4. Obe 

ochorenia sa prenášajú ako autozomálne recesívny znak, Pendredov syndróm je však prítomný 

v prípade, že obidve alely génu SLC26A4 sú mutované, v prípade DFNB4 sa jedná 

o monoalelickú formu [4,5]. 

Gén SLC26A4 sa nachádza na siedmom chromozóme v pozícii 7q22.3–7q31.1 [6]. 

Gén má veľkosť 75,15 kb, skladá sa z 21 exónov, pričom peptid kódujúcich je len 20. mRNA 
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má dĺžku 4,93 kb a vzniknutý peptid pozostáva zo 780 aminokyselinových zvyškov [7]. 

Produkt génu SLC26A4 má funkciu aniónového transportéra a nazýva sa pendrin. Zabezpečuje 

transport hlavne chloridových, jodidových [8] a hydrogenuhličitanových iónov [9] pozdĺž 

membrán buniek štítnej žľazy, vnútorného ucha a obličiek. V prípade absencie pendrinu v 

membráne z dôvodu mutácií v SLC26A4 géne, dochádza k zmene pH v tkanive vnútorného 

ucha vplyvom poškodenia transportu hydrogenuhličitanových aniónov, dochádza 

k zvýšenému oxidatívnemu stresu, chýba endolymfatický potenciál a dochádza k zväčšeniu 

vestibulárneho akvaduktu a následnej strate sluchu [10].  

Existuje približne 190 mutácií v SLC26A4 géne, ktoré sa podieľajú na Pendredovom 

syndróme alebo hluchote DFNB4. Najpočetnejšie spomedzi týchto mutácií sú missense 

mutácie, vyskytujú sa aj nonsense mutácie, zostrihové mutácie, delécie a inzercie [11]. 

V práci sme sa zamerali na identifikáciu mutácií v géne SLC26A4 u slovenských 

pacientov trpiacich nesyndrómovou hluchotou, u ktorých predošlé analýzy nepreukázali 

prítomnosť mutácií v GJB2, GJB6 a mitochondriálnych génoch.  

 

Materiál a metódy 

Analýzu sme uskutočnili na súbore 324 vzoriek DNA izolovanej z krvi pacientov s 

nesyndrómovou hluchotou pomocou Gentra Puregene Blood Kit (Qiagen). Vzorky krvi 

pacientov boli poskytnuté oddeleniami klinickej genetiky z celého Slovenska a všetci pacienti 

podpísali informovaný súhlas. Na amplifikáciu exónov 1 až 21 génu SLC26A4 boli použité 

oligonukleotidové primery navrhnuté pomocou internetového softvéru Primer3. Ako 

referenčná sekvencia bola použitá genomická sekvencia (ENST00000265715) z internetovej 

databázy Ensembl. Analýza produktov PCR bola uskutočnená pomocou HRM na 

LightScanner® (Idaho Technology, USA) a následným sekvenovaním na automatickom 

genetickom analyzátore ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystem, USA). Na 

spracovanie elektroforetických dát bol použitý softvér Sequencing Analysis Software v5.2, 

následne boli sekvencie analyzované pomocou softvéru Chromas Pro Version 1.7.1 

(Technelysium, Australia). 

 

Výsledky a diskusia 

Po sekvenčnej analýze exónov génu SLC26A4 sme identifikovali polymorfizmy, 

mutácie meniace zmysel a mutácie postihujúce zostrih. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce 

varianty a mutácie patrili G6V, R185T, R409H, T416P, L445W, Y530S, L597S, c. 919-2A>G 
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a c. 2089+1G>A. 

Substitúcia glycínu za valín v pozícií 6 (G6V) v exóne 2 patrila medzi najčastejšie sa 

vyskytujúce varianty. Jedná o nepatologický polymorfizmus, ktorý sa u českých pacientov 

vyskytuje s frekvenciou 1,7%, v kontrolnej populácii je jeho frekvencia 1,6% [12].  

Zámena arginínu za treonín v pozícii 185 (R185T) v exóne 5 bola prvýkrát 

identifikovaná u českého pacienta Pourovou a kol. v roku 2010 [12] a doposiaľ nie je známy 

vplyv tejto substitúcie na funkciu proteínu. Elektroforetogram zo sekvenačnej analýzy tejto 

mutácie je zobrazený na obr. 1A. 

V exóne 10 sme identifikovali tri mutácie, zámenu arginínu za histidín v pozícii 409 

(R409H), treonínu za prolín v pozícii 416 (T416P) a leucínu za tryptofán v pozícii 445 

(L445W). Mutácie R409H a T416P majú u českých pacientov rovnakú frekvenciu výskytu, 

a to 5,9%, L445W je s frekvenciou 8,9% druhá najčastejšie sa vyskytujúca mutácia 

v SLC26A4 géne u českých pacientov [12]. 

V exóne 14 sme identifikovali substitúciu tyrozínu za serín v pozícii 530 (Y530S). 

Medzi českými pacientmi je frekvencia výskytu tejto mutácie 2,9% [12]. 

V exóne 16 sme detegovali častú nepatologickú zámenu lyzínu za serín v pozícii 597 

(L597S), u českých pacientov sa vyskytuje u heterozygotov s frekvenciou 2,1%, v kontrolnej 

vzorke sa vyskytuje s frekvenciou 2,4% [12]. 

 

 

 
Obr. 1 Elektroforetogramy vybraných identifikovaných mutácií: (A) R185T, (B) c. 919-2 A>G 

BIOLÓGIA

575



 

Identifikovali sme tiež dve zostrihové mutácie, c. 919-2 A>G v intróne 7 a c. 2089+1 

G>A v intróne 18. Mutácia c. 919-2 A>G  u českých pacientov doposiaľ identifikovaná 

nebola, c. 2089+1 G>A bola nájdená u jedného českého pacienta [13]. Elektroforetogram zo 

sekvenačnej analýzy mutácie c. 919-2 A>G je zobrazený na obr. 1B. 

 

Záver 

Doposiaľ bolo v géne SLC26A4 identifikovaných približne 190 mutácií, ktoré 

spôsobujú Pendredov syndróm alebo hluchotu DFNB4. V našej práci sa nám podarilo 

identifikovať varianty a patologické missense mutácie, z ktorých sa najčastejšie vyskytovali 

G6V (polymorfizmus), R185T, R409H, T416P, L445W, Y530S a L597S (polymorfizmus). 

Taktiež sa nám podarilo identifikovať dve zostrihové mutácie c. 919-2 A>G a c. 2089+1G>A. 

U dvoch pacientov sme potvrdili Pendredov syndróm s genotypmi R409H/c. 919-2 A>G a 

L445W /c. 2089+1G>A. U pacientov, ktorým neboli zistené mutácie v géne SLC26A4, bude 

potrebné vykonať ďalšie analýzy iných génov asociovaných s nesyndrómovou hluchotou.  
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Abstrakt 
Today the antimony (Sb) belongs to the group of elements that seriously threaten and contaminate the 

environment. The antimony occurs naturally only chemically bound in compounds with oxidation state III and 
V. The influence of antimony on plants is considerable; Sb toxicity to plants depends on the oxidative state. For 
plants, Sb with oxidative state III is more toxic. Antimony enters the plants through root system and root is 
usually the site of increased accumulation. The aim of this experiment was to determine the toxicity effects of Sb 
on plants, and its potential accumulation in their tissues. In this experiment we investigated agriculturally 
important species, sunflower (Helianthus annuus L). We found that Sb reduces biomass and induces root growth 
inhibition and elongation. The analysis of Sb concentration in tissues reveal that shoot concentration above 10 
mg kg-1 Sb  lead to visible damage of leaf tissues. 

 
Kľúčové slová: antimón (Sb); slnečnica ročná;  kontaminácia; toxicita; zmeny v raste a vývine. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Antimón (Sb) je prvok, ktorý vážne znečisťuje životné prostredie. Primárne sa Sb 

vyskytuje v horninách, sopečných plynoch a vo vode [1]. Je bežnou zložkou uhlia a ropy. 

Antimón sa do životného prostredia dostáva z prírodných zdrojov, priemyselnej činnosti, 

poľnohospodárstva a dopravy a činnosťou pri ktorej dochádza k úniku exhalátov pri 

spaľovaní fosílnych palív. V nízkych koncentráciách sa antimón nachádza v niektorých 

jazerách, riekach a aj v pitných vodách [2 - 3].  

Antimón je nebezpečný polokov a v mnohých prípadoch má karcinogény účinok na 

živé organizmy. Antimón sa považuje za geochemický imobilný prvok. Rastliny Sb prijímajú 

z pôdneho roztoku koreňovým systémom. Pre rastlinu nie je esenciálny, no po prijatí rastlinou 

môže vytlačiť iný esenciálny prvok, napr. fosfor a tým sa stáva fytotoxický. Biologická úloha 

Sb nie je známa [4 - 6].  

Toxicita antimónu závisí na oxidačnom stupni, v ktorom sa Sb v pôdnom roztoku 

nachádza. Väčšinou sa v pôde nachádzajú ióny Sb III a Sb V. Obidva ióny sa vyskytujú vo 

forme oxidov alebo hydroxidov. Pre rastliny je toxickejšia forma iónov Sb III ako Sb V, 

pričom Sb III je častejšie viazaný v anorganických a Sb V v organických zlúčeninách. 

Toxicita závisí aj od druhu rastlín, pretože rôzne druhy sú rôzne citlivé na Sb, napr. slnečnica 

je schopná z pôdy absorbovať väčšie množstvo Sb V v porovnaní s kukuricou [7 - 8]. 
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Cieľom tohto experimentu bolo zistiť, do akej miery má Sb škodlivý vplyv na rast 

a vývin rastlín významnej poľnohospodárskej plodiny - slnečnice kultivovanej v hydropónii. 

 

Materiál a metódy 

Pri tomto experimente sme ako experimentálny materiál používali slnečnicu ročnú, 

kultivar Codicap (Helianthus annuus L. cv. Codicap). Rastliny sme pestovali v hydropónii 

v Hoaglandovom živnom roztoku. Používali sme tri experimentálne varianty – kontrolný 

Hoaglandov roztok (K), Hoaglandov roztok s koncentráciou Sb 2,5 mg kg-1 (Sb 2,5) 

a Hoaglandov roztok s koncentráciou Sb 5 mg kg-1 (Sb 5). Antimón sme pridávali do média 

vo forme hemihydrátu vínanu antimonylo-draselného (C4H4KO7Sb . 0,5 H2O). Pri všetkých 

variantoch sme upravili výsledné pH roztoku na hodnotu 6,2 pomocou 1 M HCl.  

Po 21 dňoch kultivácie sme korene každej rastliny opatrne opláchli v destilovanej 

vode a následne jemne vysušili filtračným papierom. Potom sme oddelili nadzemnú 

a podzemnú časť každej rastliny a merali sme dĺžku stonky, čerstvú a suchú hmotnosť koreňa 

a nadzemnej časti. Na stanovenie hmotnosti sme použili digitálne analytické váhy Sartorius 

MC1 Analytic AC120S. V nadzemnej a podzemnej časti rastlín všetkých troch variantov sme 

metódou atómovej hmotnostnej spektrometrie (ASS) zisťovali koncentráciu Sb. Analýzy boli 

vykonané v analytických laboratóriách Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili 

softvér Statgraphics Centurion XV, v. 15.2.05 (StatPoint, Inc. Warrenton, VA, USA).  

 

Výsledky a diskusia 

Celkový habitus rastlín 

 Po 21 dňoch kultivácie sme v jednotlivých variantoch zaznamenali vizuálne rozdiely 

v celkovom habite rastlín. V nadzemnej časti sa toxický vplyv Sb prejavil redukciou rastu 

a tvorbou biomasy, listy boli zakrpatené s početnými chlorózami a nekrózami. Podobne ako 

pri nadzemnej časti, aj pri koreňoch sme pozorovali negatívny vplyv Sb. Kontrolný variant 

mal bohatý a zdravý koreňový systém. Najväčšie rozdiely boli medzi kontrolným variantom 

a variantom Sb 5. Vizuálne sme pozorovali inhibíciu rastu primárneho koreňa a zníženie 

počtu bočných koreňov, pričom rozdiely v porovnaní s kontrolou sa, podobne ako pri 

nadzemnej časti, zvyšovali so stúpajúcou koncentráciou Sb v médiu. Podobne, aj [9] 

pozorovali, že Sb má vo zvýšenej koncentrácii na rastliny negatívny vplyv, čo vedie 

k zníženiu tvorby biomasy, chlorózy listov a inhibícii rastu koreňa. Na rozdiel od našich 

výsledkov, Tschan et al. [10] nepozorovali pri svojich experimentoch žiadny prejav Sb 
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toxicity na slnečnici, aj keď tieto rozdiely môžu byť spôsobené menej toxickou formou SbV+, 

ktorú aplikovali vo svojich experimentoch. 

Čerstvá a suchá hmotnosť nadzemnej časti 

Meraním čerstvej a suchej hmotnosti nadzemných častí rastlín všetkých troch 

variantov sme zistili a zároveň potvrdili pozorované viditeľné rozdiely. Čerstvá a suchá 

hmotnosť klesala so stúpajúcou koncentráciou Sb v médiu. Pri jednotlivých variantoch sme 

zaznamenali len malú heterogenitu, a teda rozdiely v jednotlivých variantoch môžeme označiť 

na základe štatistickej analýzy za preukazné (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Čerstvá hmotnosť (a) a suchá hmotnosť (b) nadzemnej časti rastlín slnečnice ročnej. Varianty: 
 K  – kontrola, Sb 2,5 – 2,5  mg Sb kg-1, Sb 5 – 5 mg Sb kg-1 

 
Čerstvá a suchá hmotnosť podzemnej časti 

 Pri meraní čerstvej a suchej hmotnosti podzemných častí rastlín jednotlivých  

variantov sme zistlili podobné výsledky ako pri nadzemných častiach. Podobný pokles 

v tvorbe biomasy koreňov pozorovali aj [11] Môžeme teda povedať, že so stúpajúcou 

koncentráciou Sb v médiu sa znižovala aj čerstvá aj suchá hmotnosť koreňového systému 

rastlín (Obr. 2). 

           
Obr. 2 Čerstvá hmotnosť (a) a suchá hmotnosť (b) podzemnej časti rastlín slnečnice ročnej. Varianty: 

 K  – kontrola, Sb 2,5 – 2,5 mg Sb kg-1, Sb 5 – 5 mg Sb kg-1 
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Stanovenie koncentrácie Sb vo vzorkách 

Pri stanovení koncentrácie Sb v nadzemných a podzemných častiach rastlín slnečnice 

ročnej sme zistili, že Sb sa ukladá prevažne v podzemnej časti rastlín a len minimálna časť Sb 

je translokovaná do nadzemnej časti. Najvyššie koncentrácie Sb sme zaznamenali pri variante 

Sb 5 pri nadzemnej a podzemnej časti rastlín v porovnaní s ostatnými variantmi (Obr. 3). 

 
Obr. 3 Koncentrácia Sb v nadzemnej aj podzemnej časti rastlín slnečnice ročnej (mg kg-1 suchej hmotnosti 

(SH)). Varianty: K  – kontrola, Sb 2,5 – 2,5 mg Sb kg-1, Sb 5 – 5 mg Sb kg-1  
 

Záver 

Z nášho experimentu vyplýva, že Sb má výrazne negatívny vplyv na tvorbu biomasy 

podzemnej, ako aj nadzemnej časti. Rastliny vystavené Sb boli menej vitálne a na listoch sa 

objavovali nekrotické a chlorotické škvrny. Rast koreňovej sústavy bol podobne inhibovaný, 

hlavný koreň a bočné korene boli vizuálne výrazne kratšie a hrubšie. Koncentrácia Sb 

v podzemnej časti je približne 100-krát vyššia ako v nadzemnej časti, čo naznačuje, že 

slnečnica má aktívny mechanizmus brániaci translokácii Sb z koreňa do stonky a listov. 

Napriek tomu vizuálne symptómy, ako aj znížená schopnosť tvorby biomasy nadzemnej časti 

ukazujú, že Sb má už od koncentrácie v pletivách nadzemnej časti slnečnice 10 mg kg-1 

výrazne negatívny vplyv na rastliny. 
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Abstrakt 

This paper focuses on diversity and ecology of terrestrial algae in urban habitats and completes 
the extensive study “Biodiversity of Central and Southern European cities: a comparative study of vascular 
plants, algae, cyanobacteria and molluscs“, which is conducted at the Department of Botany and Zoology 
of the Masaryk University. Out of 77 soil samples 46 taxons of algae were identified. Most abundant classes 
were Trebouxiophyceae (19 taxons) and Chlorophyceae (18 taxons). Comparison of the diversity in the cities 
and the diversity in the localities showed that the microclimatic conditions are more determinative than 
a climate. 
 

Klíčová slova: terestrické řasy, urbánní habitaty, variabilita společenstev, vliv klimatu. 

 

Úvod a formulace cíle 

Terestrické řasy představují jednu z nejméně prozkoumaných skupin autotrofních 

protist. Většina studií terestrických habitatů je věnována právě půdním řasám, především 

jejich biologii a taxonomii [1, 2]. Stále se však nedají vyvodit jednoznačné závěry o diverzitě 

a fungování jejich společenstev [3]. Přitom jsou kosmopolitně rozšířené a hrají důležitou roli 

v ekosystémových procesech. Snižují erozi půdy, zvyšují její úrodnost fixováním dusíku 

a uhlíku, který tak zpřístupňují pro ostatní organismy. Mohou také ovlivňovat hydrologické 

cykly v půdě [4]. 

Městské ekosystémy představují umělá prostředí plná specifických substrátů, které 

jsou k dispozici pro kolonizaci autotrofními organismy. Urbánní habitaty jsou mimo jiné 

specifické díky vysoké koncentraci znečištění, což je může v podstatě řadit k extrémním 

stanovištím. Studiem aero-terestrických řas v městských habitatech se v posledních 

desetiletích zabývá několik publikací, které se zaměřují spíše na biodeterioraci staveb 

a památek než na ekologii a diverzitu společenstev samotných [5]. Přitom diverzita aero-

terestrických řas je pravděpodobně několikanásobně vyšší, než je počet doposud popsaných 

druhů [6].  

Nedávno publikovaný článek, ve kterém autoři studovali vliv klimatu a geografické 

vzdálenosti na složení společenstev organismů žijících v urbánních habitatech, neprokázal 

signifikantní vliv klimatických podmínek na druhové složení společenstev řas [7]. 

Dosud nebyla provedena žádná studie, která by se zabývala diverzitou a ekologií 
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půdních řas v městských habitatech. Tato práce navazuje na studii Chytrý et al. [7]. Hlavním 

cílem je zjistit, zda existuje vliv specifických klimatických parametrů na složení společenstev 

půdních řas a zda existují rozdíly ve složení půdních řas v rámci různých městských oblastí. 

 

Materiál a metody 

Vzorky půd byly odebírány v 11 městech 9 evropských zemí. Většina lokalit spadá 

podle geografického členění do celku střední Evropy a Beneluxu, jedná se o města Antverpy, 

Budapešť, Hamburk, Krakov, Lublaň, Maribor, Ostrava, Stuttgart a Ženeva. Jižně položené 

Palermo a deštivý Bergen byly zvoleny právě pro své odlišné podnebí, aby bylo možné 

porovnat změny v řasových společenstvech na větší klimatické škále. Půda byla v každém 

městě odebrána na 7 lokalitách, které byly předem definovány podle Chytrý et al. [7]: 

1) Historické centrum s domy z 18. století a starší, více než 90% plochy vydlážděné. 

2) Bulvár z 19. století s alejemi stromů a menšími travnatými plochami, více než 70% plochy 

vydlážděné.  

3) Park s listnatými stromy (pokryvnost 20–50%) a se sečenými travnatými plochami.  

4) Sídliště s panelovými domy postavené mezi lety 1960–1980 a rozptýlenými stromy.  

5) Vilová čtvrť s rodinnými domy, se zástavbou starou nejméně 30 let.  

6) Nedávno disturbovaná ruderální plocha s vegetačním pokryvem menším než 20%. 

7) Travnatá plocha s rozptýlenými keři, opuštěná 5–15 let, umístěná na periferii. 

Na konkrétních lokalitách byla vždy odebrána povrchová vrstva půdy (do maximální 

hloubky 5 cm) bez vegetace a kamenů. Byla vytyčena plocha 1×1 m, vzorek byl odebrán 

z protilehlých rohů této plochy do 50 ml vzorkovnic. Odebraný vzorek půdy byl 

následně řádně promísen. Vzorek půdy byl dále použit k laboratorní kultivaci a k chemickým 

analýzám na zjištění podílu živin (vodný výluh, extrakce podle Mehlicha III). 

 25 ml čestvé půdy bylo přímo nasypáno do Petriho misek s agarovými plotnami a 3N 

BBM+V médiem. Takto byly kultivovány při teplotě 21 °C za stáleho osvětlení trubicovou 

zářivkou OPPLE 8W. 

 Po 14–20 dnech se vytvořily na plotnách řasové kolonie. Většina taxonů byla 

determinována ze směsných kultur. Jako základní determinační literatura byla použita 

publikace Syllabus der Boden-, Luft- und Fletchenalgen [8]. Pro přesnější určení byly některé 

hůře identifikovatelné řasy izolovány do jednodruhových kultur. Díky pozorování všech 

životních stádií takovýchto řas bylo možné je blíže determinovat. 
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 Izolace byla prováděna mikropipetou metodou „Single-Cell“ [9]. Každá buňka, 

popřípadě vlákno bylo promýváno nejméně v osmi kapkách sterilního média a poté přeneseno 

do zkumavky se sterilním tekutým 3N BBM+V médiem. Izoláty byly kultivovány za stejných 

podmínek jako kultury směsné.  

 Kultury byly pozorovány ve světelném mikroskopu Olympus BX 50 s Nomarského 

diferenciálním interferenčním kontrastem. K fotodokumentaci byla využila obrazová analýza 

NIS Elements AR 2.30. 

  

Výsledky a diskuze 

 Celkem bylo ze 77 půdních vzorků zjištěno 46 taxonů řas, nejčastěji ze tříd 

Trebouxiophyceae (19 taxonů) a Chlorophyceae (18 taxonů). Xanthophyceae byly zastoupeny 

čtyřmi rody, Eustigmatophyceae dvěma rody, Klebsormidiophyceae, Ulvophyceae 

a Zygnematophyceae pouze jedním rodem. 

 Mezi rody a druhy s největší abundancí patří Klebsormidium flaccidum, které bylo 

zjištěno ve 32 vzorcích. Dále Muriella terrestris, která byla přítomna ve 31 vzorcích. Třetím 

nejpočetnějším taxonem bylo Chlorococcum sp., které bylo identifikováno ve 29 vzorcích. 

 Při srovnání druhové bohatosti mezi jednotlivými městy je viditelný vliv klimatu  

(obr. 1). Největší diverzita řas byla zjištěna v Antverpách a Hamburku, což jsou města 

s výrazným oceanickým klimatem. Naopak vzorky z Krakova byly nejméně bohaté, což je 

vysvětleno působením kontinentálního klimatu. Stejný trend ukazují i společenstva půdních 

rozsivek [10]. Druhově chudý byl i Bergen, kde je sice vysoký roční úhrn srážek, avšak růst 

půdních organismů je nejspíš ovlivněn celoročně nízkou teplotou. Výrazně rozdílná diverzita, 

která se projevila ve dvou blízko ležících městech Mariboru a Lublani, je ovlivněna jinými 

faktory než klimatem, zřejmě mikroklimatickými podmínkami, které byly v tomto případě 

určující. To, že se neprojevil signifikantní vliv klimatu na řasová společenstva v městských 

habitatech, publikoval ve své studii i Chytrý et al. [7]. 

 Výraznější vliv na strukturu a diverzitu společenstev řas má mikroklima 

na jednotlivých lokalitách, jak ukazuje obr. 2. Rozdíly v bohatosti jsou markantní. Na lokalitě 

“Park“ byl zjištěn nejvyšší počet taxonů. Lokality “Centrum“ a “Bulvár“, kde je většina 

plochy zastavěné a také je zde vyšší koncentrace škodlivin, byly druhově nejchudší.  
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Obr. 1 Bohatost společenstev řas ve městech 

 

 
Obr. 2 Bohatost společenstev řas na lokalitách 
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Závěr 

Z této studie vyplývá, že diverzita společenstev řas v urbánních habitatech evropských 

měst je do jisté míry ovlivněna působením oceanického a kontinentálního klimatu. Klima 

však nelze použít jako jedinou proměnnou při vysvětlení diverzity řas. Významněji 

ji ovlivňuje mikroklima na jednotlivých stanovištích, proto je důležité se více zaměřit 

na parametry a faktory zde působící. 

 

Poděkování 

Tento výzkum byl vypracován s finanční podporou Masarykovy univerzity v rámci 

projektu MUNI/A/0757/2012. 

 

Seznam použité literatury 

[1]  Bold H.C. (1970) Ann. N. Y. Acad. Sci. 175, p. 601 

[2]  Metting B. (1981) Bot. Rev. 47, p. 195 

[3] Hoffmann L. (1989) Bot. Rev. 55, p. 77 

[4] Belnap J., Weber B. (2013) Ecol. Processes 2, p. 1 

[5] Rindi F. (2007) Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology 11, p. 619 

[6] Hallmann C., Stannek L., Fritzlar D., et al. (2012) FEMS Microbiol. Ecol. 84, p. 355 

[7] Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., et al. (2012) J. Biogeogr. 39, p. 1101 

[8] Ettl H., Gärtner G. (1995) Syllabus der Boden-, Luft- und Flechtenalgen. G. Fischer 

Verlag, Stuttgart, p. 1 

[9] Andersen R. A. (2005) Algal culturing tehniques. Academic Press, Burlington, San 

Diego, London, p. 83 

[10]  Chattová B. (2013) Študentská vedecká konferencia 2013, Zborník recenzovaných 

príspevkov, Bratislava, SR, p.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGIA

587



Vplyv prídavku fumarátu na metabolizmus organických kyselín v bachore 
stanovený metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s 

hmotnostnou detekciou (LC-MS) 
 

Jana Pisarčíková, Zora Váradyová, Svetlana Kišidayová 
 

Slovenská akadémia vied, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Šoltésovej 4-6,  
040 01 Košice, Slovenská republika; pisarcikova@saske.sk 

 
Abstrakt 

The objective of this experiment was to influence on rumen metabolism of organic acids by fumarate 
supplement. The kinetic of selected organic acids was followed by quantification of the organic acids in rumen 
environment in vitro using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Two fumarate concentrations 
(10 and 30 mmol/l) were added to the fermentation bottles containing buffered sheep rumen inoculum with high-
concentrate diet (meadow hay and barley grain, 40:60) and incubated in repeated incubation at 39 ± 0.5°C for 24 
h. The concentrations of fumarate, succinate, malate and lactate were recorded at 0, 4, 6, 12 and 24 h of 
incubation and they were well correlated with incubation time (R2 = 0.960, 0.794 for 10 and 30 mmol/l, 
respectively). Ruminal addition of fumarate positively influenced the metabolism of organic acids by increasing 
propionate production. 
     

Kľúčové slová: bachorová tekutina; in vitro; laktát; sukcinát;  fumarát; malát; LC-MS. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Organické kyseliny (fumarát, malát, aspartát) je možné využívať u prežúvavcov ako 

alternatívy k antibiotikám a rastovým promótorom, ktoré viac stimulujú ako inhibujú 

špecifickú bachorovú mikrobiálnu populáciu a jej aktivitu [1]. Prídavok fumarátu do krmiva 

prežúvavcov redukuje metanogenézu a zvyšuje produkciu propionátu v bachore [2], pretože  

ako prekurzor propionátu zohráva fumarát úlohu akceptora jedného páru elektrónov vodíka 

počas jeho konverzie na propionát [3]. Produkcia metánu u prežúvavcov predstavuje stratu 

energie pre zviera a preto je dôležité zvýšiť kapacitu bachorového mikrobiálneho ekosystému 

k takej redukcii fumarátu aby došlo k maximálnemu zníženiu produkcie metánu v bachore. 

Kinetika metabolizmu organických kyselín v bachorovej matrici metódou LC-MS doposiaľ 

nebola preskúmaná. Preto cieľom našej predbežnej štúdie bolo pomocou kvapalinového 

chromatografu v spojení s hmotnostným spektrometrom vypracovať metódu ich stanovenia 

v tejto matrici a následne zistiť vplyv rôznych koncentrácií exogénneho fumarátu na 

metabolizmus vybraných organických kyselín (malát, laktát, sukcinát, fumarát) 

v podmienkach in vitro. 

 

Materiál a metódy 

Inokulácia a fermentácia in vitro: Bachorový obsah oviec bol získaný od dvoch 

BIOLÓGIA

588



baranov (plemeno lacaune-cigája-suffolk; 2-ročné; priemerná hmotnosť 45,0 ± 2,5 kg) 

s permanentne zavedenou bachorovou fistulou. Ovce dostávali 700 g sušiny lúčneho sena 

a 500 g sušiny mletého jačmeňa (400:600, w/w) v dvoch kŕmeniach za deň a mali voľný 

prístup k vode. Ako inokulum bol použitý bachorový obsah odobratý pred ranným kŕmením, 

prenesený v termoske do laboratória, precedený cez štyri vrstvy gázy, zmiešaný a prebublaný 

s CO2. Ako fermentačné nádoby pre 24 hod inkubáciu boli použité 120 ml fľaše na sérum. Do 

každej fermentačnej nádoby bolo navážené 0,25 g substrátu (0,1 g lúčne seno a 0,15 g 

jačmeňa, 40:60) a pridané 25 ml McDougallovho pufru [4]. Fermentačné nádoby boli 

uzavreté gumovou zátkou s hliníkovou obrubou a uskladnené pri 4°C. Pred inokuláciou boli 

fermentačné nádoby zohriate v inkubátore na 39 ± 0,5 °C. Inokulácia fermentačných nádob sa 

uskutočnila aplikáciou 10 ml bachorovej tekutiny injekčnou striekačkou. Fermentačné nádoby 

boli následne umiestnené do inkubátora. In vitro inkubácia trvala 24 hodín pri teplote 39 ± 

0,5°C. Fumarát bol pridaný do bachorovej tekutiny pred inokuláciou. Boli vytvorené tri 

skupiny, kontrola a dve koncentrácie fumarátu (10 a 30 mmol/l). Pre každú skupinu bolo 

použitých osem fermentačných nádob. Odbery z fermentačných nádob sa uskutočnili po 0, 4, 

6, 12 a 24 hodinách fermentácie v inkubátore. Po ukončení inkubácie bola zastavená 

fermentácia v ľadovom kúpeli. Bachorová tekutina bola prefiltrovaná a následne odstredená 

(10 000×g, 30 min, 8 °C). Vzorky boli pred analýzou uskladnené v ependorfkách a zamrazené 

pri -20 ºC. 

Analýzy: Organické kyseliny boli stanovené metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 

chromatografie spojenej s tandemovou hmotnostnou spektrometriou LC/MS/MS.  Analýzy 

boli uskutočnené pomocou kvapalinového chromatografu UltiMate 3000 (Dionex 

Corporation, Sunnyvale, USA) pozostávajúceho z kvartérnej pumpy LPG-3400SD, 

autosamplera WPS-3000(RS) a kolónovej jednotky TCC-3x00(RS). Separácia kyselín 

prebiehala na kolóne C18 Nucleosil 250 mm x 4.6 mm, veľkosť častíc 5 µm (Macherey-

Nagel, Nemecko) použitím 0,1% kyseliny mravčej (pH = 2,45) ako mobilnej fázy pri prietoku 

0,6 ml/min, izokraticky. Kolóna bola vyhrievaná na 30°C a objem dávkovanej vzorky bol  10 

µl. Ako detektor bol použitý hmotnostný spektrometer API 2000 (ABSciex, Framingham, 

USA) s trojitým kvadrupólom. Ionizácia kyselín prebiehala pomocou iónového zdroja ESI – 

elektrosprej pracujúci pri atmosférickom tlaku v negatívnom ionizačnom móde [M - H]-. Pre 

jednotlivé kyseliny bola vykonaná optimalizácia zdrojových parametrov a parametrov 

zlúčenín. Kvantitatívna analýza organických kyselín bola uskutočnená v MRM móde, pričom 

boli zistené fragmentačné prechody m/z, a to 115→71 pre kyselinu fumárovú,  117→73 pre 

kyselinu sukcínovú, 133→115 pre kyselinu jablčnú a  89→43 pre kyselinu mliečnu 
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v charakteristických retenčných časoch.  

Na prípravu štandardných roztokov organických kyselín a McDougallovho pufru boli použité 

chemikálie analytickej čistoty (Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko). Mobilná fáza bola 

pripravená rozpustením kyseliny mravčej čistoty LC-MS (Eluent additive for LC-MS, Sigma-

Aldrich, Steinheim, Nemecko) v ultračistej deionizovanej vode (18,2 MΩ.cm), ktorá bola 

získaná z purifikačného systému Werner EASYpure II UV/UF, Nemecko. Fumarát ako 

aditívum v bachorovej tekutine bol použitý vo forme disodnej soli. 

Celý systém LC-MS je ovládaný softvérovým programom Analyst 1.5.2 ABSciex, ktorý je 

s kvapalinovým chromatografom prepojený pomocou softvéru DCMSLink. 

Štatistické analýzy: Namerané hodnoty organických kyselín boli korelované v čase za 

použitia Pearsonovho korelačného koeficientu (Graphpad Instat, Graphpad Software Inc., San 

Diego, CA, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Koncentrácia laktátu počas fermentácie bachorovej tekutiny vo fermentačných 

nádobách bez prídavku exogénneho fumarátu (kontrola) dosahovala v 0 hod merania 

najvyššie hodnoty (2,47 mmol/l), ktoré po 4 hod fermentácie poklesli na 0,41 mmol/l a medzi 

6 a 24 hod sa hodnoty pohybovali od 0,33 do 0,51 mmol/l (obr. 1). Vyššie hodnoty laktátu 

v kontrole oproti ostatným organickým kyselinám boli spôsobené vysokokoncentrátovou 

diétou vo fermentačných nádobách. Koncentrácia sukcinátu poklesla z počiatočnej hodnoty 

1,40 mmol/l v 0 hod merania na nulové hodnoty po 12 a 24 hodinách fermentácie a fumarát 

a malát mal v kontrolách takmer nulové hodnoty. Je zrejmé, že organické kyseliny prítomné 

v bachore sa veľmi rýchlo (do 12 hod) metabolizujú a to predovšetkým na propionát a menej 

na acetát a butyrát [5]. V našom pokuse prídavok 10 mmol/l fumarátu do fermentačných 

nádob spôsobil zvýšenú akumuláciu sukcinátu s maximálnou hodnotou po 6 hod fermentácie 

(obr. 2), ktorá bola ešte výraznejšia pri aplikácii 30 mmol/l fumarátu, keď dosahovala 

maximum po 12 hod fermentácie (obr. 3). Z výsledkov (obr. 2 a 3) vyplýva, že metabolizmus 

fumarátu vo fermentačných nádobách bol rýchlejší (v 6 hod merania pri 10 mmol/l  a v 12 

hod merania pri 30 mmol/l fumarátu) v porovnaní s metabolizmom sukcinátu (> 24 hod). 

Podobné výsledky boli pozorované aj v práci Asanuma a kol. [2] pri použití 20 a 30 mmol/l 

exogénneho fumarátu v zmiešanej kultúre bachorových mikroorganizmov in vitro. Pozorovali 

sme aj miernu akumuláciu malátu zo 4.41mmol/l v 0 hod na 8.39 mmol/l po 4 hod 

fermentácie po 30 mmol/l prídavku exogénneho fumarátu do fermentačných nádob. Malát je 

kľúčový medziprodukt pri produkcii sukcinátu a propionátu a je dobre známe, že jeho 
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exogénny prídavok do in vitro kultúr ovplyvňuje tie baktérie, ktoré stimulujú produkciu 

propionátu [6, 7]. Vysokokoncentrátová diéta vo fermentačných nádobách pravdepodobne 

spôsobila, že koncentrácie laktátu mali podobné hodnoty pri všetkých časových meraniach 

ako hodnoty v kontrole a neboli ovplyvnené prídavkom fumarátu. Huntington a Britton [8] 

dosiahli pri vysokoncentrátových dietách jahniat 50-100 % zníženie produkcie laktátu 

v bachore, avšak až po pridaní exogénneho laktátu do krmiva. Koncentrácie všetkých 

nameraných organických kyselín a čas inkubácie in vitro pri exogénnom pridaní 10 a 30 

mmol/l fumarátu do fermentačných nádob boli navzájom dobre korelované a korelácia bola 

pri obidvoch koncentráciách štatisticky významná (obr. 4). 

 

Záver 

Koncentrácia organických kyselín v bachorovej tekutine bola po prvý krát stanovená 

metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou. Výsledky 

merania ukázali, že exogénny prídavok fumarátu môže pozitívne ovplyvniť metabolizmus 

organických kyselín pravdepodobne stimuláciou rastu fumarát-utilizujúcich baktéríí, ktoré 

môžu prispieť k zvýšeniu produkcie propionátu v bachore. Táto metóda bude použitá v našich 

ďalších experimentoch týkajúcich sa modulácie bachorového mikrobiálneho prostredia. 
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Obr. 1 Koncentrácia organických kyselín v bachorovej tekutine oviec bez prídavku fumarátu (Kontrola)
           Hodnoty predstavujú priemery meraní ± SEM
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Obr. 2 Vplyv prídavku fumarátu (10 mmol/l) v bachorovej tekutine oviec na metabolizmus vybraných
           organických kyselín. Hodnoty predstavujú priemery meraní ± SEM
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Obr. 4 Korelačný koeficient a signifikancia korelácie medzi časom inkubácie a koncentráciou organických
           kyselín v bachorovej tekutine po pridaní fumarátu (0, 10 a 30 mmol/l)
          **P<0.01 ***P<0.001
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Obr. 3 Vplyv prídavku fumarátu (30 mmol/l) v bachorovej tekutine oviec na metabolizmus vybraných
           organických kyselín. Hodnoty predstavujú priemery meraní ± SEM
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Abstract 

Coxiella burnetii (C. burnetii), the etiological agent of Q fever. In humans, the bacterium is responsible 
for an acute and potentially severe symptoms characterized by pneumonitis, hepatitis, and a significant incidence 
of neurological complications. Chronic disease is usually manifested as endocarditis which necessitating the use 
of more complicated, expensive and less well tolerated treat. Since, an unambiguous clinical diagnosis of the 
disease is quite difficult due to similar clinical symptoms with commonly occurring infections; this disease has 
re-emerged recently as a significant problem for the European Union with considerable economic impact. Thus, 
serious steps should be taken to raise awareness and align strategy for accurate diagnosis across Europe. The aim 
of this study was to recognize novel immunoreactive proteins of C. burnetii useful for diagnosis of the disease. 
The IgGs from two human sera infected with C. burnetii were isolated and immobilized onto biofunctionalized 
magnetic beads. Nineteen proteins were then identified using mass spectrometry. 
 
Key words: Coxiella burnetii; immunoreactive proteins; magnetic beads 

 

Introduction 

Q fever is a worldwide zoonosis, generally the result of inhaling infectious aerosols 

produced by domestic animals, can be either acute or chronic, and exhibits a wide spectrum of 

clinical manifestations [1-5]. The infection is mainly acquired via the respiratory route by 

inhalation of aerosols produced by infected farm animals or transmitted by ticks. Acute 

infection is typically manifest in the form of mild flu like symptoms. Chronic infection is 

manifest mainly as hepatitis or endocarditis, and serious distress or death is frequent [6,7]. 

Serological profiles of acute and chronic Q fever differ [8]. In acute cases, the 

immunoglobulins M (IgM) is produced against phase I and  phase II variants and patients  will 

show in their profile  immunoglobulin G (IgG) antibodies against phase II antigens. In 

comparison in chronic Q fever the high levels of IgG against phase I and II antigens are 

produced and may persist for years [5]. During the last decade several attempts have been 

made to characterized the proteome of C. burnetii aiming to identify biomarkers that may be 

useful in the development of diagnosis tools or vaccine production for different isolates. 

Around twenty isolates have been described, but until now there are no published reports 

focused on the immunoreactive proteins in all of them. Therefore, in this study we are focused 
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on the development of a universal tool that may allow identification of immunoreactive 

proteins from those different isolates. As a first step, we optimized the conditions for 

enrichment/purification and covalent linking to magnetic beads of major IgGs from human 

sera infect with C. burnetii. Thus, these beads can be used for identification of biomarkers, 

using whole cell extracts from different C. burnetti strains or isolates in a near future. 

 

Material and Methods 

Isolation of IgGs from human serum infected with C. burnetii using magnetic 

beads with protein A. 

300 ul of Protein A magnetic beads (Pure proteome, Millipore) were washed with 500 

uL of PBS buffer, then wereincubated 30 min RT with rotation with human serum 170 ul  

diluted with 200 ul of PBS, then the beads were removed with the magnetic stand and washed 

3 times using 500 ul of PBS. The IgGs were eluted 5 times from the beads using 50 ul of 0.2 

M glycine (pH 2.5), followed by pH neutralization with  1 M Tris (pH 8.5). The fractions were 

concentrated in speed vac to half volume and separated in 12% SDS-PAGE and staining with 

coloidal Commassie  blue. 

Quantification of isolated IgG and visualization 

The elution fractions from the IgGs purifications were measured at 280 and 260 nm in 

spectrometer to determine protein purity according to next parameters; extinction coeficient 

(for IgG  E1%
280=13,6); protein purity: 260/280nm <0.6; Concentration of pure protein: 280 

nm/E1%
280 x 10 mg/ml; Concentration of proteins in mixture 1.55x A280 nm-0.77x A260 nm 

mg/ml.  

Preparation of the magnetic beads with immobilized IgGs followed by 

immunoprecipitation of the reactive C. burnetii antigens  

The isolated IgGs were covalently coupled onto Dynabeads M-270 Carboxylic acid 

(Invotrogen, Co) magnetic microparticles (25 mg) by two step covalent coupling. After 

washing the beads 5 times with 50 mM MES buffer, they were mixed 30 min. with S-NHS and 

EDAC, then washed with 0.5M MES buffer and  50 mM MES buffer. The second part of the 

coupling consisted in mix the beads with the 1mg of  IgG anti ON 4 °C, followed with  3 

washing step with 50 mM MES buffer followed with 4 washed with PBS pH 7.4.  

 C. burnetii RSA493 cells were propagated in embryonated, antibiotic-free and 

pathogen-free eggs. The handling of live bacterium was carried out at Biosafety Level 3 

laboratory. Bacterium was inactivated with 0.5% phenol and purified by rate-zonal 

sedimentation in gradient of Renografin (Ultravist 370; 0.769 g/mL) at 112,500 x g and 4 °C 
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for 90 min. Gimenez staining [9] was applied to evaluate the cell purity. 20 mg of  purified 

cells  were washed with miliQ H2O, then they were ten times thaw-frozen in N2 , then 

sonicated with a 20 sec pulse for a total of 10 min. The protein extraction was clarified by 

centrifugation at 12 000 rpm/30 min and the protein concentration of the the supernatant 

containing the soluble fraction was determined by BCA assay. 

 For the immunoprecipitation, 1.0 mg of the protein extraction was mixed ON, at 4 °C 

with 200 ug of washed beads containing the immobilised IgGs. After that, the beads were 

washed 10 times with 0.1M phosphate buffer pH 7.0, 0.2M NaCl follow with  5 times washing 

with 0.1M phosphate buffer pH 7.0, 1M NaCl and then washed  5 times with 0.01M phosphate 

buffer pH 7.0, and finally eluted with 0.05% Formic Acid.  The elutions fraction were 

concentrated in speed vac to half volume and separated in 15% SDS-PAGE and staining with 

coloidal Commassie  blue. 

Identification of immunoreactive proteins by proteomics tools, Mass Spectrometry 

and database comparation 

The selected bands from the gel were excised and digested by trypsin (Promega) 

according to manufacturing protocol. The selected bands from the gel were excised and 

digested by trypsin according to manufacturer protocol (Promega). The peptide mixtures were 

analyzed by LC-MS/MS, using nanoAcquity (Waters) and Q-TOF Premier (Waters). Firstly, 

peptides were separated by reverse phase chromatography (30 min 7-40% acetonitrile 

gradient). Secondly, spectra were acquired in MSE mode (alternate scans at low and high 

collision energies, for accurate precursor MS and fragment MS/MS masses in single run). 

Protein identification was done by the PLGS software (Waters) against the full proteome from 

C. burnetii database downloaded from TIGER. 

 

Results and Discusion 

Isolation of IgGs from two human serums infected with C. burnetii using magnetic 

beads with protein A. 

Two samples that react positive in ELISA test with C. burnetii antigens (data not show) 

were selected for isolation of immunoglobulins (Ig). Protein A coated magnetics beads with a 

strong affinity to  IgG1,  IgG2,  IgG4,  IgG1  and moderate affinity to  IgA, IgD, IgE and IgM 

was used for the purification.  Figure 1 shows the individual steps needed for depletion of Ig 

proteins from the sample of human serum. Isolation of IgGs can be observed in the elution 

fractions (E1-E3), the corresponding to the heavy chain (50 kDa) and to the light chain (25 

kDa) band respectively. 
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Fig. 1 A Coomassie stained SDS-PAGE (12%) gel of the IgG fraction enriched from the serum (S1). 

M - marker, I - input, F – flow through, IgG depleted serum, W - washing step1-3, E - elution step 1-3 containing 

the IgG fraction  with molecular weight around 50 kDa for heavy chain and  25 kDa for light chain (*). 

 

Quantification of isolated IgG, purity and visualization 

The quantification of IgG was performed in order to see the quality of the isolate 

fraction.  In both samples, the elution fractions 1 and 2 contain the bigger amount of IgG but 

with some other proteins in lower concentration (Table1). These fractions were pooled 

together to continuing with the covalent immobilization in the magnetic beads, and followed 

with the immunoprecipitation using the whole cell extract from C. burnetii RSA 293 cells.  

Several conditions for the immobilization and the immunoprecipitation were tested.  

 

Tab. 1 Protein concentration and protein purity 

Elution 
fraction

s  

 
A260 nm 

 
A280 nm   

Protein purity 
coeficient 

 A260 nm/A280 nm   
(<0,6 indicate 

purity) 

Concentration of 
the pure protein 

[mg/ml] 
s1/s2 

Concentration of 
the proteins in 

mixture 
[mg/ml] 

s1/s2 

Sample 1 Sample 2 Sample 1 Sample 2 Sample 1 Sample 2 Sample 1 Sample 2 Sample 1 Sample 2 

E1 0.88 2.396 1.227 2.524 0.720 0.95 0.900 1.86 1.220 2.07 

E2 0.615 3.413 0.718 4.445 0.860 0.77 0.530 3.27 0.640 4.26 

E3 0.399 2.244 0.375 2.449 1.060 0.92 0.280 1.8 0.270 2.07 

 

Immunoprecipitation using whole cell extracts from C. burnetii phase I cells 

Immunoreactive proteins from the whole cell extract of C. burnetii RSA 493 cells were 

captured by the functionalized microparticles and eluted after depletion of the unbound or 

weakly bound proteins from the flow through fraction or following washing steps. The isolated 

proteins were visualized on Coomassie stained SDS-PAGE gel (Figure 2). The bands were 

excised and digestion with trypsin was performed to generate peptides for MS identification.  

The biggest advantage of   this approach using covalently immobilized IgGs in comparison to 
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the tradition immunoprecipitation method is the possibility of regeneration of the 

functionalized magnetic microparticles. It has been shown that the carrier can be reused at 

least in 3 consecutive experiments with high confidence.  
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Fig. 2 A Coomassie stained SDS-PAGE (15%) gel of antigens isolated by immunoafinity capturing 

employing magnetic microparticles from the whole cell extract of C. burnetii RSA 493 cells. s1) sample 1 , s2) 

sample 2. M-marker, I- input, F- flow through, W-washing step W1, W2, W3; E- elution step E1-E2. 

 

Identification of immunoreactive proteins by proteomics tools and database 

comparation 

 Nineteen immunoreactive proteins of C. burnetii were identified with this approach. . 

Most of them were already reported in other studies [10] which confirm the reliability of the 

presented approach for isolation and identification of these antigens. Interestingly many 

identified proteins are known to be localized in the membrane or surface structures of the 

bacterium. Those include the OmpH, mip, the transporter of ATP, the tig factor, the com-1 and 

the HslVU ATPase subunit.  

 

Tab. 2. Identification of immunoreactive proteins identified by MS 

Entry Name 
mW  
(Da) 

pI 
 (pH) 

PLGS 
 Score 

Coverage 
% Sample 

CBU_0223 elongation factor Tu1 32691 4.6 65.02 14.72 s1 
CBU_0227 protein L1 rplA  24709 10.09 435.44 24.57 s1 
CBU_0234 protein S7 rpsG  21277 10.71 599.88 10.99 s2 
CBU_0235 elongation factor G  77684 4.88 59.76 3.43 s2 
CBU_0236 elongation factor Tu2 43498 5.16 416.12 13.35 s2 
CBU_0528 protein S1 rpsA  62082 5.09 12.76 7.08 s1 

CBU_0612 
membrane protein  

OmpH  
18811 10.19 11977.88 49.7 s2 

CBU_0630 cis trans isomerase mip 25501 10.19 174.21 21.3 s1 

CBU_0718 
membrane associated 

 protein 
10412 10.54 1185.37 12.77 s2 

CBU_0737 factor tig 50215 5.13 90.28 17.19 s1 
CBU_0804 AcrB AcrD AcrF  109944 8.47 40.20/39.2 1.19 s1,s2 
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CBU_0833 
transporter ATP binding 

 permease  
67709 9.36 8.21 3.99 s1 

CBU_1561 protein putative  28605 9.78 43.02 5.14 s1 
CBU_1718 60 kDa groEL  58247 4.95 2669.67/3691.54 30.25 s1,s2 
CBU_1719 10 kDa groES  10496 4.99 3431.84 38.54 s2 
CBU_1750 protein HU putative  16708 12.3 500.79 8.72 s1 
CBU_1910 membrane protein com1  27608 9.43 640.34 23.02 s1 
CBU_1960 hypothetical protein  27023 8.88 88.57 14.94 s1 
CBU_2012  HslVU ATPase subunit  50150 5.43 48.68 5.15 s1 

 

Conclusions 

Rapid and reliable detection and identification of the specific biomarkers of bacterial 

species are necessary in response to natural or terrorist-caused outbreaks of infectious diseases 

and play crucial roles in diagnosis and efficient treatment. We reported here an 

immunoproteomic approach with a high potential in the detection and identification of C. 

burnetii antigens. It starts with preparation of functionalized magnetic microparticles with 

covalently immobilized antibodies isolated from patients infected with C. burnetii. These 

particles are then employed for capturing of immunoreactive proteins which are further 

identified by MS analysis. Almost twenty C. burnetii proteins were isolated using this 

approach from the whole cell extract of C. burnetii RSA 493 cells. 
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Abstrakt 

This study is focused on phytoindication of the environment‘s ecogenotoxicity in the national nature 
reservation Devínska Kobyla. We used the pollen abortivity assay of native flora and we detected the abortivity 
in the Devinska Kobyla and in the city district Devin. The presented results confirm good quality of environment 
in the study areas and show slightly increased level of ecogenotoxicity deterioration in the Devinska Kobyla 
compared to the city district Devín.  
 
Kľúčové slová: genotoxicita; indikačné druhy; in situ; test abortivity peľu.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika výskumu ekogenotoxicity životného prostredia je v súčasnosti veľmi 

aktuálna, keďže sme v 21. storočí svedkami ďalšieho pokračovania priemyselného rozmachu, 

industrializácie a intenzívneho pôsobenia antropogénnych činností na životné prostredie. 

Nárast počtu a koncentrácie rizikových environmentálnych faktorov (perzistentných 

pesticídov, ťažkých kovov, skleníkových plynov a pod.) v prostredí majú na biodiverzitu 

lokálnej, regionálnej aj globálnej úrovne zásadný vplyv [1]. Preto je výskum zameraný na 

indikáciu znečisťujúcich látok v životnom prostredí nutný. Práve využitie rastlín v 

bioindikačných testoch má nezastupiteľný význam pri hodnotení environmentálneho rizika a 

jeho minimalizácii [2,3]. Cieleným úsilím a štúdiom je možné znižovať dôsledky 

antropogénnych aktivít na životné prostredie a eliminovať pôsobenie škodlivých faktorov 

v prírodnom prostredí.  

Cieľom našej práce bolo overiť prítomnosť ekogenotoxických faktorov fytoindikáciou 

in situ divorastúcich druhov v mestskej časti Devín a na území národnej prírodnej rezervácie 

Devínska Kobyla. Aj keď sa v bezprostrednej prítomnosti rezervácie nenachádza veľký 

stacionárny zdroj znečistenia, výsledky nás zaujímajú z hľadiska posúdenia celkového stavu 

tejto výnimočnej a chránenej lokality. 

 

Materiál a metódy 

Pri monitoringu genotoxicity študovaného územia sme použili in situ test abortivity 

peľových zŕn [1, 2, 4, 5]. Tento test sa s úspechom používa pri dlhodobom monitoringu a 

indikácii znečisteného prostredia v blízkosti priemyselných areálov a iných zdrojov 
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znečistenia [6, 7, 8]. Vzorky peľu z ôsmich divo rastúcich druhov sme odoberali počas 

vegetačnej sezóny 2013 v zalesnenej časti prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a v mestskej 

časti Devín v zalesnenom prostredí mimo ciest a priamych zdrojov znečisťujúcich látok 

(obr. 1). 

 
Obr. 1 Lokality odberu vzoriek Devínska Kobyla a Devín 

 

GPS súradnice Devín: 48°10' 20.30" S, 16°58' 39.79" V 141m.n.v. 

GPS súradnice Devínska Kobyla: 48°11' 17.47" S, 16°59' 32.27" V 494m.n.v   

 
Vhodné druhy pre analýzu sme stanovili podľa kritérií prác Murína a Mičietu [4, 2]. 

Dodržaný bol štandardný postup odberu vzoriek z minimálne 10 indivíduí jedného druhu. 

Odobraté súkvetia sme fixovali v zmesi etanolu (97%) a kyseliny octovej (3:1). (Po 24 

hodinách prefixácia do 70% etanolu). Následnú analýzu abortivity sme vykonali v laboratóriu 

na mikroskope Nicon YS2 Alphaphot. Po vypreparovaní peľníc a nafarbení peľových zŕn 

roztokom anilínovej modrej v laktofenole sme zhodnotili abortivitu peľových zŕn podľa 

kritérií práce Mičietu a Murína [2]. Hodnotili sme 3000 peľových zŕn z každej odobratej 

vzorky. 

Abortivitu peľových zŕn hodnotených lokalít sme porovnali s kontrolnou 

„neznečistenou“ lokalitou na Záhorí medzi obcami Závod a Veľké Leváre. Ako referenčnú 

lokalitu sme použili výsledky detekcie genotoxicity z lokality Stupava – Mariánsky potok, 

ktorá je exponovaná doprave.  

Keďže je Devínska Kobyla územím, ktoré by malo byť znečistené minimálne, vo 

výsledku predpokladáme  o niečo vyššie hodnoty abortivity u druhov z Devína (blízkosť 

obytnej zóny) ako na Devínskej Kobyle. Nižšiu hodnotu abortivity ako v referenčnej lokalite, 

a rovnakú alebo mierne vyššiu, v porovnaní s kontrolnou lokalitou na Záhorí.  
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Výsledky a diskusia 

Abortivitu peľových zŕn sme sledovali v dvoch lokalitách. Obe lokality môžeme 

považovať za nízko znečistené územie - v ich bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú väčšie 

zdroje znečistenia. Najväčším stacionárnym zdrojom znečisťujúcich látok v tejto oblasti je 

výrobný závod firmy Volkswagen Slovakia, a.s. ktorý sa nachádza 4 km severne od vrcholu 

Devínskej Kobyly. Obytné sídlisko Devínska Nová Ves je lokalizované 1,7 km na 

severozápad od Devínskej Kobyly. Ďalším a najbližším stacionárnym zdrojom znečistenia pri 

chránenom území je  továreň na výrobu sklenených produktov Technické sklo, a.s. (1,6 km 

severne od Dev. Kob.), ktorá ale momentálne funguje iba s obmedzenou výrobou.  

Analýza abortivity potvrdila nízku úroveň znečistenia v oboch sledovaných lokalitách. 

Prekvapením bola priemerne o 16,3% nižšia úroveň abortivity v mestskej časti Devín. Tento 

jav pravdepodobne súvisí s expozíciou Devínskej Kobyly vzhľadom k veterným pomerom. Je 

možné, že mierne zvýšenú abortivitu u druhov na svahoch Devínskej Kobyly spôsobuje 

prevládajúce severozápadné veterné prúdenie [9], ktoré prináša znečisťujúce emisie zo 

sídliska Devínska Nová Ves, Technického skla ale najmä továrne Volkswagen.  

 

Tab. 1 Hodnoty nameranej abortivity u divorastúcich druhov Devínskej Kobyly (DK), Devína (D) 
a kontrolnej lokality 

 

Druh kontrola  

DK 

4.7.2013 

DK 

5.8.2013 

DK 

3.9.2013 

D 

4.7.2013 

D 

5.8.2013 

D 

3.9.2013 

Artemisia vulgaris  2,4+0,4 2,1±0,6 2,3±0,6 2,4±0,4 1,0±0,2 1,0±0,2 1,1±0,2 

Ballota nigra 2,0±0,5 2,2±0,5 2,2±0,5 2,4±0,5 2,5±0,5 2,8±0,5 2,9±0,5 

Chelidonium majus  2,4+0,3 2,1±0,3 2,0±0,3 2,3±0,3 1,9±0,3 1,5±0,2 1,6±0,2 

Cichorium intybus  1,1+0,2 1,9+0,2 2,1±0,3 2,3±0,3 5,5+0,2 5,7+0,2 6,1+0,2 

Lamium purpureum 2,9+1,0 2,3±1,0 2,5±1,0 2,6±1,0 2,0±1,0 2,0±1,0 2,1±1,0 

Linaria vulgaris  4,2+0,1 4,8±0,4 5,1±0,4 5,2±0,4 4,3±0,1 4,5±0,1 4,8±0,1 

Melandrium album  2,0+0,4 5,2+0,4 5,9±0,6 6,9±0,6 2,1±0,4 2,1±0,4 2,1±0,4 

Trifolium pratense  3,8+0,6 3,0+0,6 3,2±0,6 3,1±0,6 2,5±0,4 2,8±0,4 2,7±0,4 

 

 Porovnanie s referenčnou lokalitou sme uskutočnili výpočtom indukčného indexu 

ktorý vyjadruje mieru zistenej genotoxicity vzhľadom ku kontrole. V grafe na obr. 2 môžeme 

vidieť, že v sledovaných lokalitách Devín a Devínska Kobyla bola abortivita priemerne 

o 42% vyššia v porovnaní s kontrolnou lokalitou, zatiaľ čo v referenčnej lokalite táto hodnota 

v porovnaní s kontrolou vystúpila takmer na dvojnásobok (o 96%). 

 Tieto výsledky potvrdzujú relatívne nízku úroveň genotoxicity prostredia na Devínskej 

Kobyle a Devíne.  
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Obr. 2 Grafické porovnanie indukčných indexov genotoxicity Devínskej Kobyly (DK), Devína (D) a referenčnej 
lokality Stupava – Mariánsky potok (MP) 

 

Záver 

Predložené výsledky, ako sme predpokladali, potvrdili nízku mieru znečistenia 

v lokalite Devínska Kobyla aj v mestskej časti Devín. Genotoxicitu sme detegovali použitím 

testu peľovej abortivity divorastúcich druhov. Dobrý stav životného prostredia v chránenej 

oblasti v ktorej sa nachádza mnoho vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov je 

nevyhnutný. Súčasťou našich zistení je, že pravdepodobne mierne riziko pre túto oblasť by 

mohlo predstavovať zvýšenie množstva emisií, ktoré sú vzhľadom k expozícii Devínskej 

Kobyly prinášané pravidelným veterným prúdením.  
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Abstrakt 

 The authors follow the previous research in the field of phytoindication with method of Tradescantia 
MCN test on target site. This is the territory of the defunct village Horné Opatovce near the town of Žiar nad 
Hronom, which is under the spotlight of scientists for several decades. We were subjected improving quality of 
the environment to the current assay results and also found and partially define the correlation relationships 
between the environment and changes in transport mode at the target site in last few years. 
 

Kľúčové slová: genotoxicita; fytoindikácia; Tradescantia MCN test; dopravný režim. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hodnotenie dopadov antropogénnych činností, akými sú v prvom rade priemysel 

a doprava sa pod vplyvom snáh medzinárodných organizácií o zlepšenie kvality životného 

prostredia stáva jednou z horúcich tém súčasnej vedy. Na potenciálne metódy takéhoto 

monitoringu sú kladené mnohé nároky. Vysoká efektivita a výpovedná hodnota, nízka cena 

a jednoduchá uskutočniteľnosť, zároveň hodnotenie vplyvov prostredia priamo 

v podmienkach in situ. Spomedzi všetkých dostupných biologických a chemicko- 

analytických metód má v tejto oblasti nenahraditeľnú úlohu fytoindikácia prostredníctvom 

vyšších rastlín [1]. Umožňuje nám indikáciu rizikových environmentálnych faktorov, 

evaluáciu vývoja zmien úrovne ekologickej záťaže, jej kvantifikáciu a identifikáciu zdrojov 

záťaže, ako aj jej dopadov. Rovnako je podstatná pre hodnotenie ekologickej únosnosti 

a perspektívnej udržateľnosti životného prostredia. 

Cieľom našej práce bolo získať informácie charakterizujúce vzťahy medzi zmenami 

v dopravnom režime ciest č. 65 a R1 v cieľovej lokalite a súčasne sa meniacou kvalitou 

a kvantitou priemyselnej výroby v hlinikárni v Žiari nad Hronom a meniacou sa mierou 

genotoxicity prostredia. Na základe predchádzajúceho dlhoročného výskumu prostredníctvom 

fytoindikácie s použitím ako divorastúcej, tak aj implantovanej flóry, zameraného prevažne na 

ekogenotoxický vplyv priemyslu na životné prostredie [1, 2 ,3 ,4 ,5] sme sa rozhodli využiť 

Tradescantia MCN test na cieľovej lokalite (v podmienkach in situ) na špecifikáciu zmien 
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ekogenotoxickej záťaže so zreteľom na vývoj zmien automobilovej dopravy. 

 

Materiál a metódy 

 Pri monitoringu cieľovej lokality sme použili Tradescantia MCN test [3]. Test bol 

vykonaný na jedincoch Tradescantia paludosa klon 03, ktoré sme implantovali do 

monitorovanej oblasti. Z rastlín boli následne odoberané vzorky na analýzu. Presný postup 

získavania, spracovania a hodnotenia vzoriek sme vykonali podľa práce Ma a kol. [6]. 

 Za cieľovú lokalitu sme si vybrali územie zaniknutej obce Horné Opatovce. Obec sa 

rozprestierala asi 4 km južne od mesta Žiar nad Hronom. V roku 1953 bola dokončená 

výstavba Závodov SNP, jediných vo vtedajšej ČSSR, ktoré boli špecializované na výrobu 

hliníka (v súčasnosti patriacich spoločnosti Slovalco a.s.) v jej tesnej blízkosti. Za niekoľko 

rokov došlo k rapídnemu zhoršeniu kvality životného prostredia na území obce a obec bola 

v šesťdesiatych rokoch vysťahovaná a asanovaná. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Cieľová lokalita. Schéma zobrazuje polohu cieľovej lokality vzhľadom ku mestu a priemyselnému 
podniku. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na cieľovej lokalite v rokoch 2008 až 2011 prebehla výstavba rýchlostnej cesty R1 

v úseku Žarnovica - Šášovské podhradie. Táto komunikácia značne odbremenila dovtedy 

jedinú cestnú spojnicu E65 v tejto lokalite, ktorá prechádzala tesne popri Žiari nad Hronom 

1 : 14 000 
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a zároveň medzi priemyselným podnikom a cieľovou lokalitou - územím zaniknutej obce 

Horné Opatovce. Rýchlostná cesta do značnej miery kopíruje trasu cesty E65, avšak práve 

v blízkosti Žiaru nad Hronom je odklonená od Horných Opatoviec o cca 2300 metrov 

severozápadným smerom (zatiaľ čo cesta E65 sa od najbližších miest terénneho zberu 

materiálu nachádza iba 150 metrov).  

 Spomenutá vzdialenosť ciest spolu s dnes už nižšou úrovňou dopravy na ceste E65 by 

mohli teoreticky viesť k poklesu environmentálnej záťaže v lokalite Horné Opatovce. Vplyvy 

sú však javia ako diskutabilné. Hoci došlo k zrýchleniu dopravy, rýchlostná cesta rovnako 

znamená zvýšenie množstva prechádzajúcich vozidiel, čo vedie k nárastu emisií.  

 Ani samotná vzdialenosť nemusí hrať tak významnú rolu ako by sa mohlo zdať, 

nakoľko prevažujúce severozápadné prúdenie vzduchu [8], teda v smere od rýchlostnej cesty 

a zároveň aj od hlinikárne, môže tento parameter čiastočne alebo úplne eliminovať.  

 Z našich výsledkov (Obr. 2) je zrejmé, že v roku 2011, keď bol spomínaný úsek 

rýchlostnej cesty daný do prevádzky a zároveň relatívne prudko stúpla celková úroveň 

exhalátov vypustených v tomto roku do prostredia, pokračoval i naďalej prevažne klesajúci 

trend frekvencie výskytu mikrojadier u implantovaných jedincov Tradescantia paludosa. [7].  

 Na základe predchádzajúceho výskumu [1, 2, 3, 4, 5], ktorý potvrdzoval korelačné 

vzťahy medzi znečistením a odpoveďou Tradescantie, vyvodzujeme záver, že pozitívny vplyv 

spomenutej zmeny v doprave na životné prostredie do určitej miery vykompenzoval vplyvy 

exhalátov zo stacionárnych zdrojov znečistenia v roku 2011 a aj v súčasnosti klesajúci trend 

ekogenotoxickej záťaže, ako pravdepodobný následok zmien dopravného režimu stále 

pokračuje. 

 

Obr. 2 Grafické znázornenie výsledkov nášho výskumu. Korelačné vzťahy medzi indukčnými indexmi 
a celkovou ročnou sumou exhalátov vypustených do prostredia zo stacionárnych zdrojov v okrese Žiar nad 

Hronom.  

BIOLÓGIA

607



Záver 

 Predložená práca potvrdzuje zlepšujúcu sa kvalitu životného prostredia na cieľovej 

lokalite Horné Opatovce a v okolí Žiaru nad Hronom. Náš výskum ďalej dokumentuje vplyv 

zmien dopravného režimu na ekogenotoxickú záťaž v cieľovej lokalite. S použitím metódy 

Tradescantia MCN test sme čiastočne preukázali pozitívny vplyv zmeny dopravného režimu 

v lokalite na jej ekologickú situáciu. Nakoľko však ide o komplexnú otázku zahrňujúcu tiež 

pôsobenie priemyselných exhalátov, prúdenie vetra, či zrážkovú činnosť, vyžadujú si táto 

problematika ešte ďalší výskum. 
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Abstrakt  

It is natural, physiological action, although it raises many serious physiological and pathological 
changes. So that's why it's good to know some of the characters of aging. The aim of our work was to investigate 
haematological parameters of the horse breed Norik Murano type. The experimental study included a total of 25 
horses (3 stallions and 22 mares) from 3 years to 18 years age. The Haematological profile was determined 
correlation coefficient as follows: basophils (r= 0,068), eosinophils (r= -0,062), erytrocytes (r= -0,206), 
hematocrit (r= 0,886), leukocytes (r= -0,709), lymfocytes (r= -0,874), monocytes (r= -0,011), neutrophils (r= 
0,630). 

 

Kľúčové slová: erytrocyt ; kôň; krv; leukocyt ; Norik muránského typu.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

  Názov hematológie je odvodený z gréckeho pôvodu haima  čo znamená krv a lógos 

znamená slovo. Hematológie je samostatný interdisciplinárny špecializačný medicínsky odbor 

skúmajúci zloženie krvi a krvotvorných orgánov je to veda zaoberajúca sa fyziologickými 

funkciami krvi a ochoreniami krvi [1]. Len málo lekárskych odborov môže konkurovať 

hematológii svojím progresívnym vývojom a rozsahom riešenej problematiky. Sledovanie 

hematologických parametrov sa používa u koní ako pomôcka v klinickej diagnostike. 

Využívajú sa pri hodnotení metabolického stavu zvieraťa. História chovu koní Norika 

muránskeho typu sa začala odvíjať v období 50-tych rokov 20. storočia, keď bol v roku 1950 

zriadený na Veľkej Lúke pri Muráni žrebčín. Dôvodom založenia chovu koní bola potreba 

produkcie koní pre lesné hospodárstvo a pre armádu [2]. Počas svojej existencie je pre žrebčín 

charakteristická niekoľkonásobná zmena chovného cieľa, ako výsledok meniacich sa 

požiadaviek na exteriér a úžitkovosť ťažných koní zo strany lesného hospodárstva [3, 4]. 

Naším cieľom bolo sledovať vplyv veku na vybrané hematologické parametre plemena 

Norika muránskeho typu. Porovnanie hematologických parametrov v krvi experimentálnej 

skupiny koní bolo vykonávané v závislosti od veku koní.  

BIOLÓGIA

609



Materiál a metódy 

Do experimentu bolo zaradených 25 koní  Norik muránského typu v rámci chránenej 

krajinnej oblasti Muránska planina. Experimentálnu skupinu tvorili kone vo veku od 3 roku až 

po 18 rokov 3 žrebcov a 22 kobýl na základe záznamov poskytnutých chovateľom. Kone boli 

na pastvinách celoročne, v zimnom období boli ustajnené, podľa potreby dokrmované senom 

a jadrovým krmivom. Príjem vody bol neobmedzený. Všetky kone boli príslušným obvodným 

veterinárnym lekárom podrobené celkovému klinickému vyšetreniu pred odberom krvných 

vzoriek a vo všetkých prípadoch neboli pozorované a zaznamenané chorobné klinické 

príznaky. 

 Odbery krvi boli vykonávané obvodným veterinárnym lekárom podľa štandardných 

veterinárskych postupov. Krv bola odoberaná z hrdelnice - vena jugularis  použitím 

vákuových skúmaviek. Všetky vzorky boli získané v ranných hodinách od 9,00-11,00 hodine 

(pred kŕmením).  Pri odbere krvi bol zachovaný welfare zvierat. Na odber vzoriek boli použité 

ihly (BD Vacutainer ® Precision Glide TM , BD Diagnostics, USA) a sérové (Sérum-SST TM II 

Advance, BD Diagnostics, USA) a heparínové skúmavky (Heparín a PST TM II + gél, BD 

Diagnostics, USA). Počas odberu krvi ako aj počas transportu boli vzorky uchovávané pri 

teplote 8 – 10°C a čo najskôr stanovené [5]. Z hematologických parametrov sa stanovovali 

erytrocyty (Ery) a na vyhodnotenie diferenciálneho leukogramu bolo použité farbenie 

Hemacolorom (Merck, Darmstadt, SRN) a náter bol diferencovaný v mikroskope (mikroskop 

Nikon SE, Japonsko). Hematokrit bol detegovaný z heparinizovanej krvi centrifugáciou 

v hematokritových kapilárach a odčítaním percentuálneho podielu korpuskulárnych, 

predovšetkým erytrocytárnych zložiek krvi. Referenčné  hodnoty ukazovateľov  hemogramu 

a leukogramu u koní plemena Norik muránského typu boli získané z ukazovateľov hodnôt 

hemogramu a leukogramu podľa Kuševa [6]. Získané vzorky boli vyšetrené laboratóriom 

Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka na Prešovskej univerzite v Prešove. 

Výsledky boli štatisticky spracované pomocou korelačnej analýzy. Korelačný koeficient bol 

stanovený v programe Microsoft Excel a významnosť korelačných koeficientov bola 

stanovená pomocou tabuľky korelačných koeficientov [11]. 
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Výsledky a diskusia 

Jednotlivé hematologické parametre sa stanovili u plemena Norik muránského typu   

na základe veku (Tab č.1). Z hematologického profilu bol stanovený korelačný koeficient 

nasledovne: bazofily (r= 0,068), eozinofily (r= -0,062), erytrocyty (r= -0,206), hematokryt (r= 

0,886), leukocyty (r= -0,709), lymfocyty (r= -0,874), monocyty (r= -0,011), neutrofily (r= 

0,630). 

 

Tab. 1 Sledované hematologické parametre a ich korelácie, priemer (x) ± štandardná odchýlka (± StDev) 
a referenčné hodnoty 

 

Parameter Korelačný 
koeficient 

x ± StDev Referenčné 
hodnoty 

Bazofily % 0,068 0,872±0,343 0-1 

Eozinofily  % -0,062 2,4±1,732 0-4 

Erytrocyty  x1012/l -0,206 6,92±1,579 8-12 

Hematokryt  % 0,886 41,84±5,857 32-53 

Leukocyty x109/l -0,709 7,76±1,899 5-10 

Lymfocyty % -0,874 45,12±13,965 16-50 

Monocyty % -0,011 0,973±1,548 0-10 

Neutrofily  % 0,630 41,12±11,061 40-78 

Legenda: priemer (x), štandardná odchýlka (± StDev), liter ( l ), % - percentuálne vyjadrenie 
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Obr. 1 Hematokryt (Hkt)  – Norik muránského typu (počet jedincov – 25) – (signifikantná korelácia) 

Hkt – hematokryt, % - percentuálne vyjadrenie počtu hematokrytu. 
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Obr. 2 Leukocyty – Norik muránského typu (počet jedincov – 25) – (signifikantná korelácia)  
G/l – počet leuocytov vyjadrený na liter krvi - (x109/l), LE – leukocyty. 
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Obr. 3 Lymfocyty – Norik muránského typu (počet jedincov – 25) – (signifikantná korelácia) 
Ly – lymfocyty, % - percentuálne vyjadrenie počtu lymfocytov. 
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Obr. 4 Neutrofily – Norik muránského typu (počet jedincov – 25) – (signifikantná korelácia) 

Neu – neutrofily, S – segmenty, % - percentuálne vyjadrenie počtu neutrofilov. 
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Referenčné hodnoty hematologických parametrov pre jednotlivé kone sú pomerne 

úzke, ale normálne hodnoty pre plemená padajú do širokej škály [7]. Množstvo faktorov môže 

ovplyvniť hematologické parametre u koní, zahŕňajúc plemeno, vek a zaobchádzanie s koňmi 

počas odberu krvi. V našej experimentálnej štúdii bolo pozorované nevýznamné poklesnutie 

erytrocytov a eozinofilov s pribúdajúcim vekom. Pokles erytrocytov so starnutím bol 

popísaný u huculských a hannoverských koní [8]. Počet leukocytov u Norika muránského 

typu klesal s narastajúcim vekom koní. Podobné pozorovania sa zaznamenali aj u huculských 

koní a poníkov [10]. Počet neutrofilov stúpal čo je v súlade aj u pozorovaní u andalúzskych 

koní [9], pričom u poníkov počet neutrofilov klesal [10]. V počte bazofilov sa nenašiel u  

Norika muránského typu významný rozdiel v závislosti od veku, podobne to bolo aj 

u poníkov [9]. Významný pokles v počte lymfocytov bol zaznamenaný v našej štúdii. 

Nevýznamný rozdiel bol zaznamenaný v počte monocytov. Podobné pozorovania boli získané 

aj u andalúzskych koní [9], u poníkov [10] a lipicanských koní[8], kde klesal počet 

monocytov s vekom koňa. V našej štúdii sme zaznamenali stúpajúci hematokrit s vekom koní.  

 

Záver  

Starnutie je dlhodobý fyziologický proces organizmov. Nie je úplne objasnený 

a preskúmaný ani odborníkmi z oblasti biológie a filozofie. Z funkčného hľadiska je 

najvýraznejším prejavom starnutia pokles fyzickej sily a výkonnosti organizmu. Nastávajú 

funkčné zmeny zmyslových orgánov a zhoršuje sa aj pohyblivosť. Takéto zmeny môžeme 

zjednodušene vyjadriť jedným slovom a to úbytok tkaniva aj krvotvorných orgánov.   

Skúmanie rozdielnych referenčných hodnôt je potrebné pre analýzu na základe určitého veku, 

alebo plemena zvierat, ktoré sa menia s vekom zvierat. Údaje  z tejto štúdie zobrazujú 

významné zmeny hematologických  parametrov a zachytávajú niektoré rozdiely v porovnaní 

s inými plemenami koní.  
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Abstrakt 

 The analysis of nucleic acids (NA) is widely applied and routine in many molecular biology 
laboratories. NA hybridization techniques are important tools in the variety of diagnostic and biological 
applications, for example disease detection. However, for NA based diagnostic applications more sensitive and 
faster methods are required. In the last decades microRNA (miRNA) is on the top of the clinical diagnostics 
research. The miRNAs are small (22 nt) non-coding RNA molecules with post-transcriptional regulator 
functions at the level of mRNA. The human genome may encode over 1100 miRNAs. The miRNAs are involved 
in most major biological processes in cell like differentiation, proliferation, apoptosis and many others. We 
analysed hybridization of DNA synthetic analog of miRNA by combination of capillary isotachophoresis  with 
capillary zone electrophoresis with UV-VIS detection under condition of Tris base electrolytes, 
polyvinylpyrolidon sieving matrix and water cooling separation capillary. 
 

Kľúčové slová: miRNA; izotachoforéza; diagnostika  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Nukleové kyseliny sú rutinne využívané v mnohých molekulárno-biologických 

laboratóriách, nielen pri diagnostike ochorení a forenznej analýze. Základným nástrojom pri 

analýze nukleových kyselín sú hybridizačné techniky. V posledných desaťročiach sa výskum 

v detekcii ochorení zameriava hlavne na malé nekódujúce RNA, medzi ktoré patrí aj 

mikroRNA (miRNA). V našom laboratóriu sa venujeme riešeniu širšieho problému regulácie 

angiogenézy cez interakcie VEGF a VEGF-R pri rakovinovom ochorení, čo zahrňuje aj 

reguláciu pomocou miRNA. MiRNA sú malé nekódujúce molekuly RNA, patriace do skupiny 

posttranslačných regulátorov génovej expresie, podieľajúce sa na regulácii minimálne 30 % 

všetkých proteín kódujúcich génov. Negatívna regulácia expresie pomocou miRNA bola 

potvrdená u rôznych ochorení, vrátane rakoviny. Hlavnou nevýhodou miRNA biomarkera 

ochorení je nízka koncentrácia miRNA a rýchla degradácia ribonukleázami v reálnych 

vzorkách. K hlavným metódam kvantifikácie miRNA patria hlavne qRT-PCR, Northern blot 

a microarray metódy, ktoré pre bežné využitie v klinickej praxi nie sú vhodné kvôli viacerým 

limitáciám (napr. časová a finančná náročnosť) [1]. V posledných 3 rokoch sa ako 

najvhodnejší kandidáti na rutinnú techniku kvantifikácie miRNA javia techniky kapilárnej 
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elektroforézy, hlavne kapilárna izotachoforéza a kapilárna zónová elektroforéza. V našej práci 

sme sa zamerali na kvantifikáciu hybridizácie DNA oligonukleotidových analógov miRNA s 

komplementárnym oligonukleotidom a analýzu príslušného duplexu kapilárnou 

izotachoforézou v kombinácii s kapilárnou zónovou elektroforézou nami navrhnutými 

podmienkami stanovenia. Na záver treba dodať, že objavenie rozdielov v expresii miRNA 

medzi zdravým a chorým tkanivom alebo medzi rôznymi druhmi ochorení, ich vývojového 

štádia a rozsahu, spolu s našimi znalosťami identifikácie miRNA, podieľajúcich sa na vzniku 

a vývoji ochorenia, nám dávajú silnú zbraň v podobe miRNA markera pre diagnostiku a 

prognózu ochorenia [2]. 

Cieľom práce bolo:  

- vykonať sériu hybridizačných experimentov s DNA oligonukleotidovými analógmi miRNA 

s ich komplementárnou sekvenciou.  

 

Materiál a metódy 

 Pre analýzu hybridizácie a separácie sme použili malé syntetické oligonukleotidy (15 

pM – 20 µM) veľkosťou a štruktúrou analogické s miRNA (Tab. 1), s teplotou topenia od 40 

do 60°C a úplnou sekvenčnou komplementaritou schopné tvoriť duplexy a triplexy.  

 

Tab. 1 Oligonukleotidové sekvencie použité na analýzu separácie a hybridizácie v CZE-ITP 
  

oligo8 5´ d(AGAGAAGGAAGGATTTTTCCTTCCTTCTCT) 3´ 
oligo9 5´ d(TCT CTT CCT TC) 3´ 
oligo10 5´ d(GAA GGA AGA GA) 3´ 

 

 Pri CZE-ITP (Villa Labeco, UV detektor) sme pracovali s elektrolytmi na báze 2-

amino-2-hydroxymetyl-propán-1,3-diolu (10-20 mM) [3]. Na potlačenie elektroosmotického 

toku sme použili hydroxyetyl celulózy (0,1% HEC) vo vodiacom elektrolyte (LE). LE 

obsahoval aj konštantnú koncentráciu Mg2+ iónov (2 mM) potrebných pre hybridizáciu NK. 

Základný elektrolyt (BGE) v CZE separačnom móde obsahoval metylhydroxyetyl celulózu 

(0,2 – 1% MHEC) ako separačnú matricu. Na separáciu sme použili 100 mm dlhú kapiláru 

s priemerom 0,8 mm a dvojitým plášťom pre kontrolu teplotných podmienok hybridizácie [3]. 
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Výsledky a diskusia 

 

 
 

Obr. 1 Separácia oligonukleotidov (Oligo9:oligo10) ITP-CZE s prídavkom 0,6% MHEC: 1. Oligo9, 2. Oligo10, 
3. separácia. UV-VIS detekcia pri λ = 260 nm, posun v osi X a Y. 

 

 Pri separácii nukleových kyselín je pre ich identifikáciu v zmesi možné použiť pomer 

vlnových dĺžok 260 a 280 nm, ktorý je pre jednotlivé nukleotidy a tým aj pre jednotlivé 

oligonukleotidy unikátny.  
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Obr. 2 Elektroforeogram ITP-CZE hybridizačnej analýzy komplementárnych oligonukleotidov (Oligo9:oligo10) 
s prídavkom 0,6% MHEC a 2 mM Mg2+. UV-VIS detekcia pri λ = 260 nm, posun v osi X a Y. 

denaturácia 
hybridizácia 

BIOLÓGIA

617



 Pri ITP-CZE hybridizačných stanoveniach bola použitá separačná kapilára s dvojitým 

plášťom pre chladenie kapiláry (4°C), ktoré sa ukázalo byť esenciálne pre analýzu duplexov 

nukleových kyselín, bez chladenia kapiláry sa duplexy nukleových kyselín denaturovali 

z dôvodu vysokej teploty spôsobenej elektrickým prúdom v kapiláre. Výsledky naznačujú 

možné využitie pri miRNA diagnostike ochorení pri vysokej citlivosti a vynechania práce 

s PCR a enzýmami. Hoci sú ITP a CZE metódy vhodné na kvantifikáciu nukleových kyselín, 

ich využitie pri kvantifikácii RNA a hlavne miRNA nie je bežné čomu nasvedčuje 6 

záznamov v databáze Pubmed pre výrazy ITP a miRNA.   

 

Záver 

 Technikou CZE-ITP sme boli schopní separovať rovnako dlhé oligonukleotidy 

s rozdielnou sekvenciou, podarilo sa nám optimalizovať podmienky hybridizácie s použitím 

elektrolytov s prídavkom Mg2+ iónov. Aktívnym chladením separačnej kolóny sme 

zabezpečili udržanie dvojvláknovej formy oligonukleotidových hybridov. Detekčný limit 

(LOD) metódy sme stanovili na 15 pM s použitím UV detektora pri 260 a 280 nm. Detekčný 

limit je možné zvýšiť použitím fluorescenčnej detekcie. Vykonali sme série experimentov 

s rozdielnymi podmienkami hybridizácie a separácie. Z výsledkov vyplýva najvhodnejšie 

použitie Mg2+ iónov a 0,6% MHEC v základnom elektrolyte. Výsledky naznačujú možné 

využitie pre biomedicínske účely, hlavne pre stanovenie krátkych markerových nukleových 

kyselín. 
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Abstrakt 

 Influenza A virus (IAV) causes severe respiratory disease in humans. The only effective protection against 
IAV is vaccination. Preparation of DNA vaccines and DNA vaccination have several advantages including rapid 
production with no need of the use of embryonated chicken eggs, induction of humoral and cellular immunity 
resembling natural infection as well as the various pathogens for the system can be utilized. For IAV it is useful, 
because it can express all viral antigens including conserved proteins, and we are able to prepare DNA vaccine 
consisting of more than one gene. DNA vaccination is attractive, not only for the cross protection but also for the 
possibility to induce long-lasting immunity. In our study we focused on the internal protein PB1 of IAV. By 
DNA vaccination of BALB/c mice with plasmid expressing of PB1, we found protective effect of DNA vaccine 
with PB1. Immunity induced against the PB1 protein prevented clinical signs of lethal infection and enhanced 
survival of mice infected with A/PR/8/34 virus. 
 
Kľúčové slová: DNA vakcína; vírus chrípky typu A;  protektívny účinok 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy chrípky spôsobujú každoročne sa opakujúce epidémie u ľudí a raz za určitú 

dobu sú schopné vyvolať aj pandémie. Pred infekciou vírusom chrípky je možné sa chrániť 

očkovaním, ktoré sa musí opakovať každý rok, kvôli antigénnej variabilite vírusu [1]. 

V súčasnosti sa výskum zameriava aj na prípravu univerzálnej vakcíny, ktorá by bola účinná 

voči meniacim sa vírusom chrípky [2]. DNA vakcíny predstavujú jednu z možností ako 

dosiahnuť tento cieľ. Majú niekoľko výhod oproti bežne pripravovaným vakcínam, ako je 

rýchla produkcia bez použitia kuracích embryí, indukujú humorálnu i celulárnu imunitu a sú 

použiteľné na rôzne patogény [3]. V našej práci sme sa zamerali na DNA vakcináciu 

plazmidom exprimujúcim vnútorný proteín IAV PB1, ktorý je konzervovaný u väčšiny 

subtypov vírusu chrípky a  a jej účinkom voči infekcii vírusom chrípky A/PR/8/34. 

 

Materiál a metódy 

Myši Balb/c sme imunizovali intramuskulárne troma dávkami DNA vakcíny 

v dvojtýždňových intervaloch. Testovali sme účinok DNA vakcinácie plazmidmi 

exprimujúcimi vnútorný proteín vírusu chrípky typu A (IAV) pPB1, ďalej PB1 a HA 

(hemaglutinín) v jednom plazmide (pDPB1-HA) a mixe dvoch plazmidov pPB1 a pHA 

(pPB1+pHA). Ako pozitívnu kontrolu sme použili plazmid obsahujúci gén pre HA IAV 
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(pHA) a negatívnu kontrolu prázdny plazmid (pTriEx-4). Dva týždne po každej dávke DNA 

vakcíny sme myšiam odobrali krv na stanovenie hladiny protilátok pomocou ELISA metódy. 

Deväť dní po tretej dávke DNA vakcíny sme myši infikovali vírusom A/PR/8/34 (PR8) 

dávkou 2LD50. Každá skupina obsahovala myši určené na prežívanie 8 ks a myši určené na 

odber pľúc, vždy po 2 ks na 3., 6. a 10 deň po infekcii (DPI). Stanovili sme titer vírusu 

v pľúcach myší pomocou metódy RCA [4]. Stanovili sme aj hladinu IFNϒ, cytokínov IL-2, IL-

4, IL-10 (Mouse Th1/Th2 ELISA Ready-SET-Go! Kit (eBioscience)) a granzýmu B (Mouse 

Granzyme B ELISA Ready-SET-Go! Kit (eBioscience)). Po infekcii sme sledovali zmenu 

hmotnosti, klinické prejavy infekcie a prežívanie.  

 

Výsledky a diskusia 

Myši Balb/c boli po troch dávkach DNA vakcíny infikované intranazálne vírusom 

PR8. Sledovali sme zmenu hmotnosti myší po infekcii (Obr. 1) a klinické prejavy infekcie ako 

zježenie, dýchavičnosť. Výrazne sa prejavili u NK, skupine imunizovanej plazmidom pTriEx-

4.  Žiadne klinické prejavy infekcie sme nepozorovali u skupiny imunizovanej plazmidom 

pHA.  

 

                 

Obr. 1 Zmena hmotnosti myší po infekcii vírusom A/PR/8/34 - sledovanie zmeny hmotnosti myší 
v jednotlivých skupinách od 0DPI až po 15DPI vyjadrená v percentách. 

 
 

Myši v ostatných skupinách boli choré, ale napriek tomu sme zaznamenali výrazné prežívanie 

myši v skupinách imunizovanej plazmidmi pPB1, pDPB1-HA a kombinácii dvoch plazmidov 

pHA+pPB1 oproti negatívnej kontrole (Obr. 2). Rozdiel medzi skupinami pDPB1-HA 

a pHA+pPB1 bol pravdepodobne spôsobený nedostatočnou expresiou jedného z génov 

v plazmide pDPB1-HA. Všetky myši prežili v skupine imunizovanej plazmidom pHA+pPB1 

a v PK. Prežívanie 87,5% bolo v skupinách pPB1 a pDPB1-HA. DNA vakcína s vnútorným 
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proteínom PB1 má výrazný protektívny účinok voči letálnej dávke vírusu chrípky typu A ako 

aj v kombinácii s HA, či už v jednom plazmide alebo v mixe oboch.  

 

             
 

Obr. 2 Prežívanie myší po infekcii vírusom A/PR/8/34 – sledovanie prežívania myši v jednotlivých 
skupinách od 0DPI po 15DPI vyjadrené v percentách 

 

Ako kontrolu infekcie sme séra získané z myši, ktoré prežili aspoň 20DPI otestovali 

pomocou metódy ELISA (Obr. 3). Detegovali sme zvýšenú hladinu protilátok na purifikáte 

vírusu PR8, čo znamená, že myši boli infikované.  

 

        
 

Obr. 3 Hladina protilátok na 20 DPI vvírusom A/PR/8/34. Zvýšená hladina protilátok detegovaná 
v sérach myší metódou ELISA dokazuje infekciu všetkých myší v jednotlivých skupinách. Hodnota cut off bola 

stanovená z hadiny protilátok prítomných v preimúnnych sérach myší. 
 

Titer vírusu v pľúcach myší sme stanovili RCA metódou (Obr. 4). Na 6DPI sme 

zaznamenali najvyšší titer vírusu v pľúcach myši u všetkých skupín. V negatívnej kontrole bol 

titer 40 000, v ostatných skupinách bol nižší. Na 10DPI sme detegovali len veľmi nízke 

hladiny vírusu v pľúcach (titer nižší ako 100). V skupine pHA+pPB1  
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Obr. 4 Titer vírusu v pľúcach myši stanovený RCA metódou – Najvyšší titer vírusu v pľúcach myší bol na 6DPI 
a to v negatívnej kontrole, u testovaných skupín bol nižší. 

 

Cytokíny IFN-ϒ a IL-2 (Obr.5) naznačujú vývoj imunitnej odpovede smerom k bunkovej 

imunite a cytokíny IL-4 a IL-10 naznačujú smerovanie k protilátkovej imunitnej odpovedi 

(Obr. 6). Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že pri skupine imunizovanej PB1 

plazmidom sa uplatňuje hlavne bunková imunita. V skupinách imunizovaných pHA, pDPB1-

HA a pPB1+pHA sa uplatňujú protilátky v oveľa väčšej miere ako bunkami sprostredkovaná 

imunita. 

 

  
 

Obr. 5 TH1 imunitná odpoveď – Hladinu cytokínov IFNϒ a IL-2 sme stanovili pomocou metódy ELISA. 
Množstvo určených cytokínov v pg/ml sme získali z kalibračnej rovnice. 

 
 

  
 

Obr. 6 TH2 imunitná odpoveď – Hladinu cytokínov IL-4 a IL-10 sme stanovili pomocou metódy ELISA. 
Množstvo určených cytokínov v pg/ml sme získali z kalibračnej rovnice. 
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Z merania hladiny granzýmu B (Obr. 7) vyplýva, že sa cytotoxické bunky uplatňujú vo 

veľkej miere u všetkých skupín hlavne na 6DPI.  

 

                                       
 

Obr. 7 Cytotoxická imunitná odpoveď – Hladinu granzýmu B sme stanovili metódou ELISA. Množstvo 
granzýmu B v pg/ml sme získali z kalibračnej rovnice. 

 

Záver 

Dokázali sme protektívny účinok DNA vakcíny exprimujúcej vnútorný proteín PB1 

IAV ako aj duálnej vakcíny a mixu dvoch plazmidov HA+PB1 voči letálnej dávke 2LD50 

vírusu chrípky PR8. V ďalšej práci sa budeme venovať heterosubtypovej imunite, pri použití 

takto pripravených DNA  vakcín. 
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Abstrakt 

Nowadays the genus Leptolyngbya consists of 165 ubiquitous specieswith frequent distribution also in 
polar regions. One distinct species is L. nigrescens with thin thallus and characteristic thick dark sheats 
originally described from Antarctic We isolated a Leptolyngbya strains from whale bone remnants in Svalbard 
archipelago, Arcticand determineted as L. nigrescens on the basis of significant morphological similarity. The 
molecular analysis based on 16S rRNA showed thath is polar Leptolyngbya species with dark sheats made a well 
defined clade and confirmed that L. nigrescens was not an endemic species as was primal assumption. 
 
Kľúčové slová: Arktída,  cyanobaktéria; Leptolyngbya nigrescens; veľrybia kosť; 16S rRNA. 
 

Úvod a formulácie cieľa 

Rod Leptolyngbya je početne zastúpený v polárnych oblastiach, kde zástupcovia tohto 

rodu obývajú široké spektrum biotopov (pôda, kamene , sladkovodné potoky a jazerá). Druhy 

tohto rodu sa vyznačujú pomerne tenkými, izopolárnymi vláknami  širokými 0,5- 3,2µm a 

schopnosťou tvoriť fakultatívne pošvy. Bunky sú izodiametrické, zväčša dlhšie ako širšie[1]. 

Druh L. nigrescens popísaný z Antarktídy, morfologicky zapadá do tohto kontextu a 

získal svoj názov vďaka tvorbe výrazných tmavých pošiev, ktoré spôsobujú tmavo-fialové až 

čierne sfarbenie nárastov na povrchu zmáčaných skál v Antarktíde. Komárek [ 2] vo svojej 

práci vyjadruje názor, že ide o endemit pre oblasť Antarktídy. 

Cieľom predloženej práce je predstaviť cyanobaktériu L. nigrescens izolovanú zo 

zvyškov kostí zo zátoky Petuniabukta na Svalbarde a doložiť tak prvý nález mimo Antarktídy. 

 

Materiál a metódy 

Zber materiálu sa uskutočnil v zátoke Petuniabukta na ostrove Špicbergy (74º - 81º s.š, 

10º - 35º v.d) na lokalite Brucebyen. Vlastný zber vzoriek sa týkal úlomku veľrybej čeľuste, 

z ktorej sme vykonali zoškrab vysterilizovanou čepeľou skalpelu z viditeľného zeleného 

nárastu do sterilnej vzorkovnice. Vzorky boli v suchom stave privezené na Slovensko. V 

Laboratóriu experimentálnej fykológie na Katedre botaniky PRIFUK v Bratislave boli 

pomocou tradičných mikrobiologických postupov vyizolované kmeňové kultúry, ktoré rástli 

v sklenených skúmavkách na 2% agarom spevnenom výživnom médiu Z podľa Zehndera [3] 
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uzavreté vatovou zátkou v žiarivkami osvetlenom klimatizovanom kultivačnom boxe pri 

teplote cca 15 °C a žiarivkovom osvetlení 4 400 lx (FAR 12 W.m-2, resp. 48,6 µmol fotón.m-

2.s-1) a s režimom striedania dňa a noci 12/12 hodín.. Nárast jednotlivých kmeňov sme 

podrobne  študovali v optickom mikroskope Leica DM 2500 s Nomarským kontrastom 

vybaveným kamerou Leica DFC 290 HD a pomocou  softvéru LAS 3.5.0 - Build:710 sme 

vyhotovili aj mikrofotografie. 

Pre DNA extrakciu sme využili metódu SDS (xantogenát - dodecyl sulfát) extrakcie 

s využitím 3% PVPP a PEG-MgCl2 precipitačného roztoku [4].Po vyizolovaní genomickej 

DNA sme pomocou špecifických primerov 359F (GGGGAATYTTCCGCAATGGG) a 

23S30R (CTTCGCCTCTGTGTGCCTAGGT) [5] amplifikovali úseky 16S rRNA vrátane 

ITS miest. PCR reakcia prebehla pri denaturalizácii (94°C, 5 min) a 40 cyklov  (30 s na  

94°C, 30 s na 55°C, and 3 min na 72°C), konečný krok na 7 min na 72°C a chladenie na  

10°C. Získané PCR produkty sme poslali externe osekvenovať do firmy MacrogenEurope. Na 

sekvenovanie 16S rRNA sme použili univerzálne komerčné bakteriálne primery od firmy 

Macrogen 800R, 1492R a cyanobakteriálny 783F a 23S30R. Sekvencie boli porovnané so 

sekvenciami v databáze GeneBank a získaný súbor sekvencií sme vložili do programu 

MEGA, kde boli vytvorené fylogenetické stromy k príslušnému taxónu.  

 

Výsledky a diskusia 

Druh Leptolyngbya nigrescens, ktorá bola opísaná zo zátoky Admirality v Antarktíde, 

tvorí výrazné tmavo-čierne povlaky na vlhkých skalách. Je uvádzaná ako subaerický alebo 

epilitický druh, zriedka sa vyskytujúci v pôdnych krustách. Vlákna sú široké bez pošiev 0,8 – 

1,8 (2,2) µm a s pošvami 2 – 2,5 (3,5) µm. Vlákna sú v pošve uložené jednotlivo či 

v zhlukoch, pošvy sú tenké a výraznej čiernej farby [2]. Nami nájdený druh tvorí tmavo-

olivovo zelené nárasty, starnutím kultúry vzhľadovo výrazne sčernejú. Vlákna sú uložené 

v pošvách po 2 až 3, zriedkavo samostatne a sú výraznej sivozelenej farby. Šírka vlákien 

s pošvou je 3 – 4 (5) µm a bez pošvy 2 – 3 µm; dĺžka buniek je  1 – 1,5 µm. Pošvy okolo 

vlákien sú tmavo-šedej až čiernej farby s otvoreným koncom. Koncová bunka je zaoblená 

a na vláknach je vidieť náznaky nepravého vetvenia. Rozmnožovanie prebieha pomocou 

hormogónií. Ide o subaerofytický druh. Charakter vlákien a ekológia zodpovedá 

 morfologickým  opisom L. nigrescensz Antarktídy (Obr. 1). 
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Obr. 1 Celkový habitus Leptolyngbya nigrescen zo zvyškov kostí v Arktíde 

 

Tab. 1 Tabuľka znázorňujúca genetickú identitu kmeňa LK014 (izolát  z kostí) na základe 16S rDNA. 
 

Seq-> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

LK014                
1. 
Phormidiu
m 
priestleyi 
ANT.L52.4 0,99               
Phormidiu
m 
priestleyi 
ULC147 0,99 0,99              
AB-11-10 
Leptolyngb
ya 
priestleyi 0,98 0,97 0,97             
MUM-11-7 
Leptolyngb
ya 
mummii 0,94 0,94 0,94 0,95            
MUM-11-8 
Leptolyngb
ya 
mummii 0,94 0,94 0,94 0,95 1,00           
HOR-11-2 
Leptolyngb
ya mummii 0,92 0,92 0,92 0,92 0,94 0,94          
Leptolyngb
ya laminosa 
ETS-08 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92 0,91         
Geitlerinem
a sp. 
PCC8501 0,93 0,93 0,93 0,93 0,91 0,91 0,91 0,99        
Leptolyngb
ya 
foveolarum 
PBJ1PPP 0,91 0,91 0,91 0,92 0,91 0,91 0,90 0,95 0,94       
Leptolyngb
ya 
antarctica 
CCALA743 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,94 0,94 0,93      
Leptolyngb
ya frigida 
ANT.L52B.
3 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94     
Leptolyngb
ya sp. 0,92 0,92 0,92 0,93 0,91 0,91 0,91 0,94 0,93 0,94 0,93 0,95    
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GSEPSE39
07B 
Leptolyngb
ya badia 
CRS-1 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 0,92 0,94 0,93   
Plectolyngb
ya 
hodgsonii 
ANT.LPR2.
2 0,92 0,92 0,92 0,92 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,90  
Leptolyngb
ya boryana 
CCALA84 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,89 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,90 0,90 0,96 

 

 
 

Obr. 2 Výrez z fylogenetického stromu vytvoreného pomocou metódy Neighbor-Joining (bootstap test 500 
replikácii). Evolučná vzdialenosť bola vypočítaná použitím Jukes-Cantor metódy. Celkovo bolo počítane z 1213 

pozíciami v koncovom datasete. 
 

Z tabuľky genetickej identity (Tab.1) a rovnako aj z fylogenetického stromu (Obr. 2) 

je viditeľné, že druhy zaradené do tejto skupiny tvoria vyhranenú ekologickú skupinu 

vyznačujúcu sa tmavo-čiernymi pošvami a rovnakým charakterom vlákien.Všetky druhy 

v tejto skupine sú subaerofytné alebo epilitické a boli nájdené v polárnych oblastiach. 

K druhom rodu Leptolyngbya tvoriaceho čierne pošvy radíme aj druh L. sieminskae, opísaný 
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z oblasti Horsund na Svalbarde, Arktída. Ide o subaerofytný druh, opísaný iba na základe 

morfologických znakov. Tento druh tvorí tiež výrazné čierne pošvy, ktoré sú však na rozdiel 

do nášho druhu vrstevnaté. Bunky sú na rozdiel od nami nájdeného druhu dlhšie ako širšie 

a obsahujú 1-2 granule [6]. Je však možné, že tento druh bude v budúcnosti na základe 

molekulárnych dát  priradený do L. nigrescens. 

 

Záver 
Predložená štúdia dopĺňa morfologické opisy o molekulárne dáta a potvrdzuje, že 

Leptolyngbya nigrescens nie je len endemický druh pre Antarktídu, ako sa pôvodne 

predpokladalo. Je však ešte potrebné bližšie charakterizovať skupinu zástupcov druhu L.  

nigrescens tvoriacich výrazné čierne pošvy a definovať ich vo vzťahu k iným skupinám rodu 

Leptolyngbya, ako napr. L. priesleyi a ďalšie. 
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Abstrakt 
Many of the plant species are able to take up silicid acid from substrate and deposit it in the form of 

silica aggregates – silica phytoliths. Silica phytoliths possess a specific shape differing inter- and intra-
specifically, which is valuable to plant taxonomy and industry as well. The aim of this study was to known the 
formation of silica phytoliths and their morphology related to the concentration of silica in hydroponic substrate. 
To fulfil this aim we were tested sorghum plants cultivated in the hydroponics containing different 
concentrations of silica (0.1 – 5000 µM). The morphological features of silica phytoliths in root endodermis 
were investigated by two microscopic methods – differential interference contrast microscopy and fluorescent 
microscopy, and were measured by image analysis software. Based on our results the size of silica phytoliths is 
dependent on silica concentration in the substrate and they are not forming if the concentration of silica is below 
10 µM. 
 
Kľúčové slová: endoderma; kremík; kremičitanové fytolity; Sorghum bicolor. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Kremík je prvok, ktorý sa v prírode vyskytuje väčšinou v podobe zlúčenín. Rastliny zo 

substrátu absorbujú kremík v podobe kyseliny kremičitej, ktorá je pre ne jedinou 

biodostupnou formou [1]. Niektoré druhy rastlín prijímajú kremík iba v malých množstvách, 

kým iné druhy ho prijímajú vo vyšších množstvách pre udržanie zdravého rastu a dostatočnej 

produkcie. Viaceré druhy akumulujúce kremík si vo svojich pletivách vytvárajú 

kremičitanové depozity, tzv. kremičitanové fytolity. Kremičitanové fytolity plnia v rastlinách 

rôzne funkcie. Zmierňujú negatívny vplyv abiotického (toxický vplyv kovov, zasolenie, 

infračervené a ultrafialové žiarenie, sucho) a biotického stresu (bylinožravé cicavce, hmyz, 

huby, baktérie) [2]. 

Cieľom našej práce je pozorovať formovanie, veľkosť a lokalizáciu kremičitanových 

fytolitov v endoderme seminálnych koreňov ciroku dvojfarebného pri rôznych koncentráciách 

kremičitanu sodného v substráte. V prípade zistenia závislosti medzi koncentráciou 

kremičitanu v substráte a formovaním kremičitanových fytolitov by sa tento jav mohol využiť 

pre biosyntézu fytolitov špecifických veľkostí, príp. tvarov. Toto by mohlo v budúcnosti nájsť 

uplatnenie v elektrotechnickom, stavebnom, textilnom priemysle a v mnohých ďalších 

odvetviach. 
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Materiál a metódy 

V práci sme použili zrná ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor (L.) Moench.), 

kultivaru Gadambalia, pochádzajúce zo zbierky Arid Research Center, Tottori v Japonsku, 

z roku 2000. 

Zrná ciroku sme sterilizovali v 10 % roztoku SAVA. Potom sa zrná niekoľkokrát 

premyli vodou. V kadičke s vodou sa zrná nechali inbibovať 24 hodín. Nasledujúci deň sa 

zrná zavinuli do navlhčených papierových roliek, vložili sa do kadičky s destilovanou vodou. 

Rastlinný materiál sa inkuboval v termostate v tme 72 hodín pri teplote 25 °C. 

Pripravili sme hydroponické substráty s nasledovnými koncentráciami kremičitanu 

sodného (Na2O7Si3) v destilovanej vode (konečný objem substrátu – 800 ml): 

5000 µM; 2500 µM; 1000 µM; 100 µM; 10 µM; 1 µM; 0,1 µM, pričom pH všetkých 

použitých substrátov sme upravili na hodnotu 5,8 použitím buď zriedených roztokov HCl 

alebo KOH. 

Klíčence ciroku sa uchytili do polystyrénových plavákov a umiestnili do kultivačných 

nádob s hydroponickými substrátmi. Rastliny sa kultivovali v kultivačnej komore 72 hodín 

v kontrolovaných podmienkach (teplota 24 °C, dĺžka fotoperiódy 16/8 svetlo/tma, intenzita 

osvetlenia 125 µmol m-2 s-1). 

Z jednotlivých variantov sme zvolili 3 rastliny. Z bazálnej časti seminálneho koreňa 

sme žiletkou odrezali segmenty z oblasti 20 – 30 mm od bázy. Odstránili sme epidermu 

a vonkajšiu časť primárnej kôry [3]. Segmenty sme pozorovali pomocou mikroskopie 

diferenciačného interferenčného kontrastu vo vodnom roztoku (pH 5,5 – 7) a  

pomocou fluorescenčnej mikroskopie v  roztoku NaOH (pH 12), v ktorom kremičitanové 

fytolity emitujú modré svetlo (Axioskop 2 plus, Carl Zeiss, Nemecko). Digitálne snímky sme 

zhotovili digitálnou kamerou Olympus DP72 pomocou softvéru Quick Photo Micro 

(Olympus). Veľkosti kremičitanových fytolitov sme zisťovali na digitálnych snímkach 

pomocou softvérovej analýzy (Lucia, v. 4.8, LIM, Praha). 

Experimenty sme opakovali 3 krát a z nich sme získali štatisticky dostatočné množstvo 

údajov, ktoré sme štatisticky spracovali pomocou softvéru STATGRAPHIC Centurion XV. 

Hodnoty sú uvedené ako priemer ± s. e. 

 

Výsledky a diskusia 

Sledovali sme vývin a veľkosť kremičitanových fytolitov v endoderme primárnych 

seminálnych koreňov v oblasti 20 – 30 mm od bázy. Rastliny ciroku dvojfarebného sme 

kultivovali v rôznych variantoch hydroponických substrátov, ktoré obsahovali roztok 
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kremičitanu sodného s odlišnými koncentráciami. Na pozorovanie kremičitanových fytolitov 

v endoderme bazálnej časti koreňov ciroku sme použili techniku mikroskopie diferenciačného 

interferenčného kontrastu a fluorescencie, pričom pre potvrdenie prítomnosti fytolitov je 

vhodnejšia technika fluorescenčnej mikroskopie (obr. 1). 

Pri koncentráciách 10 – 5000 µM Na2O7Si3 sa kremičitanové fytolity vytvárali na 

vnútornej tangenciálnej stene endodermy koreňov ciroku väčšinou v jednom rade, v približne 

uniformných vzdialenostiach súbežne s pozdĺžnou osou buniek. Kremičitanové fytolity 

dosahovali rôznu veľkosť v závislosti od koncentrácie kremičitanu v substráte (obr. 2). Pri 

koncentráciách pod 10 µM kremičitanu sodného v substráte sa fytolity neformovali.  

Jedným z prvých, ktorý sledoval formovanie týchto štruktúr v endoderme koreňov rastlín rodu 

Andropogoneae, bol Borissow [4]. Výskyt a vznik kremičitanových fytolitov v ciroku 

podrobnejšie preskúmali Sangster a Parry [5]. Podľa Sangstera a Parryho (1976) začína vývin 

kremičitanových fytolitov v ranom štádiu formovania štruktúr bunkovej steny a pokračuje 

súčasne s depozíciou bunkovej steny. Vývin fytolitov môže pokračovať aj po ukončení rastu 

bunkovej steny. Ich pravidelné usporiadanie na tangenciálnej stene endodermy môže byť aj 

výsledkom pôsobenia fyzikálnych vplyvov na rozhraní cytoplazma/tangenciálna stena [5]. 

 Vyššie spomenuté zistenia naznačujú, že pre formovanie fytolitov je nevyhnutná 

minimálna kritická koncentrácia biodostupného kremíku v substráte. Pri koncentráciách 1 

a 0,1 µM kremičitanu sme vo fluorescencii pozorovali vo vnútorných tangenciálnych stenách 

endodermálnych buniek zdanlivé priehlbiny (prejavovali sa ako tmavé, nefluoreskujúce 

oblasti bunkových stien), ktoré sa vytvárali v približne rovnakých vzdialenostiach, pričom 

sme nepozorovali formovanie kremičitanových fytolitov. Hypoteticky by tieto priehlbiny 

mohli byť miestami, v ktorých sa lokalizuje formovanie kremičitanových fytolitov 

v bunkových stenách, avšak skutočný morfologický tvar týchto útvarov musí byť potvrdený 

mikroskopickými technikami s väčším rozlíšením. 
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    DIC             FM 

A) 0,1 µM Na2O7Si3 

             

 

B) 100 µM Na2O7Si3 

           

 

C) 5000 µM Na2O7Si3 

            

 

Obr. 1 Vizualizácia kremičitanových fytolitov v endoderme seminálnych koreňov (z oblasti 20 – 30 mm od 
bázy) ciroku dvojfarebného z vybraných variantov, v ktorých sa rastliny kultivovali počas 3 dní s rozdielnymi 

koncentráciami Na2O7Si3. DIC – diferenciačný interferenčný kontrast, FM – fluorescenčná mikroskopia, mierka 
= 50 µm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLÓGIA

632



 
 

Obr. 2 Veľkosť kremičitanových fytolitov (µm) v endoderme seminálnych koreňov ciroku dvojfarebného pri 
rôznych koncentráciách kremičitanu sodného v substráte. 

 

Záver 

Cieľom predloženej práce s názvom „Vývin kremičitanových fytolitov v endoderme 

koreňov Sorghum bicolor (L.) Moench. pri rôznych koncentráciách kremičitanu v substráte“ 

bolo zistiť, do akej miery ovplyvňujú rôzne koncentrácie kremičitanu sodného 

v hydroponickom substráte formovanie a veľkosť kremičitanových fytolitov. Na základe 

dosiahnutých výsledkov sme dospeli k záveru, že so zvyšujúcou sa koncentráciou Na2O7Si3 

v substráte narastá veľkosť kremičitanových fytolitov v endoderme bazálnych častí koreňov. 

Pre začatie formovania kremičitanových fytolitov je nevyhnutná koncentrácia biodostupného 

kremičitanu v substráte minimálne 10 µM. V približne uniformných vzialenostiach sa na 

tangenciálnej stene endodermy koreňa vytvárali priehlbiny, ktoré by mohli byť morfologicky 

a funkčne predpripravenými miestami možného formovania sa kremičitanových fytolitov, aj 

napriek neprítomnosti dostatočného množstva kremičitanu pre ich vznik. 

Tieto zistenia by mohli byť využiteľné v praxi pri cielenej biosyntéze kremičitanových 

fytolitov špecifických veľkostí. 
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Abstrakt 

To determine the structure of the bacterial assemblage isolated from heavy-metal contaminated soil was 
performed PCR-DGGE and subsequently phylogenetic analysis. Environmental bacteria were passaging from soil 
containing heavy metals by 4 generation diffusion chamber. The phylogenetic tree of isolated bacteria was 
constructed based on 16S rDNA partial gene sequences obtained from PCR-DGGE. A total of 22 bands 
represented 22 species belonged to 5 bacterial phyla as follows Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Beta- 
and Gamma-Proteobacteria. Using this method  82% of isolates were found as previously uncultivated bacteria 
with majority of Firmicutes. It appears that the continual cultivation in diffusion chamber allows microorganisms 
to adapt to the growth in unforable cultivation conditions in vitro. 
 

Kľúčové slová: PCR-DGGE; kultivovateľné baktérie; difúzna komora; fylogenetická analýza; ťažké kovy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôda pravdepodobne predstavuje jeden z najväčších rezervoárov diverzity nie len 

mikrobiálnych druhov, ale aj genetických kódov užitočných látok nesených týmito 

mikroorganizmami. Analýza vzoriek z rôznych prostredí ukázala, že len 0,01 – 1 % z buniek 

viditeľných pod mikroskopom sú schopné tvoriť kolónie na Petriho miskách, z čoho vyplýva, 

že väčšina buniek zostáva „nekultivovateľných“ [1]. 

Ľudská činnosť dramaticky zmenila zloženie a organizáciu pôd. Z prostredia 

znečisteného rôznymi toxickými kovmi bolo zatiaľ izolovaných len niekoľko baktérií, 

u ktorých boli detailne študované metabolické dráhy pre detoxikáciu polutantov. Najbežnejšie 

sa v kontaminovaných lokalitách vyskytujú olovo (Pb), chróm (Cr), arzén (As), zinok (Zn), 

kadmium (Cd), meď (Cu), ortuť (Hg), a nikel (Ni). Pôdy s vysokým obsahom ťažkých kovov 

predstavujú prírodné prostredie pre spoločenstvá s vysokou úrovňou tolerancie voči 

prevládajúcim kovom. Doterajšie štúdie ukázali, že toxické kovy dlhodobo zotrvávajú 

v prostredí a sú schopné meniť diverzitu pôdnych ekosystémov, ich štruktúru a funkciu [2]. 

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina žijúcich baktérií nie je doteraz preskúmaná, 

cieľom práce bolo izolovať a identifikovať ťažko kultivovateľné a doteraz nekultivovateľné 

baktérie z pôdy kontaminovanej ťažkými kovmi použitím kontinuálnej kultivácie v difúznej 

komore a následnej denaturovanej gradientovej gélovej elektroforézy. 
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Materiál a metódy 

Odberové miesto 

Vzorka pôdy bola odobraná 10 cm od povrchu do sterilných sáčkov z poľa asi 1 m od 

skládky odpadu ťažkých kovov neďaleko Seredi (48°16′59″S, 17°43′35″V). Vzorky pôdy boli 

skladované v chladničke pri 4 °C a spracované do 24 hod. Vzorka pôdy obsahovala vysoké 

koncentrácie niklu (2109 mg/kg), kobaltu (355 mg/kg) a zinku (177 mg/kg), nižšie 

koncentrácie železa (35,75 mg/kg) a medi (32,2 mg/kg) a stopové množstvo kadmia (˂ 0,25 

mg/kg). Obsah ťažkých kovov v pôdnej vzorke bol meraný atómovou absorpčnou 

spektrometriou (Perkin-Elmer, USA). 

 

Kultivácia a izolácia baktérií 

Pôdna bakteriálna suspenzia bola pripravená zmiešaním 10 g pôdy s 90 ml 

fyziologického roztoku v 250 ml Erlenmayerovej banke, inkubovaná za trepania (90 

výkyvov/min.) 2 hod pri 30 °C a prefiltrovaná cez filtračný papier Whatman 1 (Merck, 

Nemecko). Získaná suspenzia po nariedení na 10-4 bola použitá na inokuláciu difúznej 

komory s obsahom agarového média s pôdnym extraktom (SEA) (500 ml/l pôdneho extraktu, 

15 g/l agaru, pH 7,2 [4]). Pôdny extrakt bol pripravený zmiešaním 500 g pôdy a 1 l 50 mM 

NaOH. Zmes bola inkubovaná za trepania (90 výkyvov/min.) 24 hod pri 30 °C, následne 

prefiltrovaná cez filtračný papier a 3-krát po sebe sterilizovaná v pare. 

Difúzna komora prvej generácie bola pripravená pridaním SEA inokulovaného pôdnou 

bakteriálnou suspenziou do oceľového kruhu, ktorý bol následne z obidvoch strán prekrytý 

polykarbonátovými membránami o veľkosti pórov 0,03 µm (GE Healthcare Biosciences, 

Pittsburgh, USA). Difúzna komora bola inkubovaná na povrchu pôdy znečistenej ťažkými 

kovmi v akváriu pri izbovej teplote a po mesačnej inkubácii bola otvorená. Vyrastené kolónie 

boli zotreté z povrchu SEA, homogenizované vo fyziologickom roztoku, nariedené na 10-4 

a alikvotná časť získanej bakteriálnej suspenzie bola použitá na inokuláciu difúznej komory 

ďalšej generácie, ktorej inkubácia prebiehala ďalší mesiac v akváriu. Zvyšok suspenzie bol 

použitý na inokuláciu 0,1 % (v/v) LB a LB s pôdnym extraktom. Platne boli inkubované 

aeróbne od 24 h do 2 týždňov pri 30 °C. Tento proces bol opakovaný ešte 2-krát. Pôvodné 

mikroorganizmy takto následne rástli v štyroch generáciách difúznej komory a boli 

kultivované v každom stupni v Petriho miskách [3]. Získané bakteriálne suspenzie tak 

z difúznej komory ako aj z Petriho misiek v každom kroku boli následne analyzované 
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pomocou PCR-DGGE. 

Izolácia DNA a PCR-DGGE 

DNA z bakteriálnych suspenzií bola extrahovaná pomocou Ron's Blood and Cell DNA 

Mini Kit (Bioron). Izolovaná DNA následne slúžila ako templát pre PCR-DGGE, ktorá bola 

prevedená s použitím primerov 350F-GC (5´-CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG 

GCG GGG GCA CGG GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG-3´) a 920R (5´-ATT ACC 

GCG GCT GCT GG-3´). Veľkosť amplifikovaného fragmentu bola 220 pb. Každá PCR 

obsahovala 2,5 U HotStartTag Plus DNA polymerázy, 1x roztok PCR, 10 pmol z každého 

primeru, 1,5 mM MgCl2, 400 nM z každého nukleotidu (dNTPs) a 10 ng templátovej DNA. 

Objem každej PCR bol doplnený sterilnou deionizovanou vodou do 50 µl. Reakcia prebiehala 

v termocykléry (LabCycler Goettinge, Nemecko) s nasledovným programom: denaturácia 15 

min pri 95 °C, prvý cyklus – 35 opakovaní: 1 min pri 94 °C, 1 min pri 73,5 °C, 30 sekúnd pri 

72 °C, anelačná teplota pri každom ďalšom cykle klesla o 0,5 °C. Druhý cyklus – 20 

opakovaní: 1 min pri 94 °C, 1 min pri 63,5 °C, 1 min pri 72 °C a posledný cyklus 

predlžovania 10 min pri 72 °C. 

 

Denaturovaná gradientová gélová elektroforéza 

DGGE bola prevedená s použitím prístroja Ingeny phorU-2 (Ingeny International, 

Goes, Holandsko). PCR produkt, cca 500 ng, bol nanesený na 8 % (w/v) polyakrylamidový 

gél (akrylamid v 0,5x TAE, pH 7,4) s denaturačným gradientom 30 – 60 % (7 M urea a 40% 

deionizovaný formamid). Elektroforéza prebiehala v pufri 0,5x TAE pri 60 °C po dobu 15 

hodín pri napätí 60 V. Na vizualizáciu gélu bol použitý etídium bromid (farbenie 20 min., 

následné prepláchnutie destilovanou vodou 20 min.). DNA bola z gélu extrahovaná 

a prečistená pomocou kitu QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko). 

Prečistené amplikóny 16S rDNA boli následne sekvenované (GATC Biotech, Constance, 

Germany). 

 

Identifikácia bakteriálnych izolátov 

Špecifické sekvencie 16S rDNA bakteriálneho inokula boli analyzované pomocou 

Chromas Life software (verzia 2.01). Program BLAST (a Basic Local Alignment Search Tool) 

bol použitý na priradenie sekvencií baktérií k ich najbližším príbuzným [5]. Viacnásobné 

aligmenty a fylogenetické stromy boli skonštruované pomocou programu MEGA (verzia 5.1, 

[6]). 
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Výsledky a diskusia 

V predloženej práci sme sa zamerali na izoláciu baktérií z poľnohospodárskej pôdy 

kontaminovanej ťažkými kovmi prostredníctvom difúznej komory a ich následnú identifikáciu 

pomocou PCR-DGGE. Kontaminovaná pôda ťažkými kovmi bola použitá na inokuláciu 

difúznej komory a baktérie vyrastené v difúznej komore boli použité jednak na inokuláciu 

ďalších generácií difúznej komory ako aj použitých kultivačných médií v každej generácii. 

Následne bola z bakteriálnych suspenzii izolovaná DNA a prevedená PCR-DGGE. Po 

extrakcii DNA z gélu a sekvenovaní sme uskutočnili fylogenetickú analýzu s cieľom určiť 

štruktúru bakteriálneho spoločenstva v pôde znečistenej ťažkými kovmi. 

 

Tab. 1 Výskyt pásov, resp. bakteriálnych druhov v difúznej komore 
 

Číslo pásu 
Taxonomická 
skupina  

Druhové zaradenie 

 Actinobacteria  
14  Micromonospora sp. NEAU-gq11 [KC193249], 100% 
20  Curtobacterium sp. W28 [KC853190], 94% 
21  Bacterium 10-L049616-122-011-B02 [JX228542], 97% 
 Bacteroidetes  
6  Uncultured Chryseobacterium sp. clone D1 [FJ609984], 95% 
 Firmicutes  
1  Uncultured Paenibacillus sp. DGGE band 8 [HE856297], 90% 
2  Uncultured bacterium clone LCKS880B49 [EF201769], 96% 
4  Uncultured bacterium DGGE band 1-d [AY695076], 95% 
5  Uncultured Trichococcus sp. clone QRSYY9 [EU919224], 97% 
7  Uncultured bacterium clone DGGE 3 [AJ548781], 97% 
11  Uncultured organism clone SBYW_1384 [JN483348], 99% 

12 
 Uncultured bacterium isolate DGGE-gel band 8-3 [JX105407], 

94% 
13  Uncultured Bacilli bacterium clone QRSYY5 [EU919220], 93% 
15  Bacillus sp. BAB 3466 [KF939070], 99% 

16 
 Uncultured bacterium isolate DGGE gel band TH-3 [EF514748], 

94% 
17  Uncultured bacterium clone 11-2 [GU735589], 88% 
18  Bacillus oceanisediminis isolate D87a [HF585252], 90% 
19  Bacillus thioparans strain PSM8 [KF733003], 93% 

 
Proteobacteria 
β-Proteobacteria 

 

22  Uncultured bacterium clone S23_79 [EF571980], 96% 
 γ-Proteobacteria  
3  Uncultured gamma proteobacterium clone 16A1 [EU409843], 91% 
8  Uncultured Shewanella sp. clone QRSYY2 [EU919217], 91% 
9  Uncultured bacterium clone Len5 [JX855318], 89% 
10  Uncultured bacterium isolate DGGE gel band a1 [GU797072], 91% 

 

Pomocou difúznej komory a následnej PCR-DGGE sme zo vzorky pôdy 
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kontaminovanej ťažkými kovmi získali 22 pásov zodpovedajúcich 22 bakteriálnym druhom 

patriacich do 5 hlavných taxonomických skupín (Tab. 1). Väčšina baktérií bola klasifikovaná 

ako Firmicutes alebo Proteobacteria (Tab. 1, Obr. 1). Taxonomická skupina Firmicutes bola 

zastúpená 13 druhmi, Proteobacteria 5 a Actinobacteria 3 druhmi. Zvyšný 1 druh bol 

zatriedený do taxonomickej skupiny Bacteroidetes. Zástupcovia taxonomickej skupiny 

Proteobacteria boli zatriedení do dvoch podskupín, β- a γ-Proteobacteria, pričom početnejšiu 

podskupinu predstavovala γ-Proteobacteria (Tab. 1, Obr. 1). 

Z celkového počtu získaných baktérií bolo až 82 % identifikovaných ako doteraz 

nekultivovateľné baktérie. Najviac nových bakteriálnych druhov (49 %) patrilo k Firmicutes, 

menej k podskupine γ-Proteobacteria (19 %) a Actinobacteria (14 %) a zhodne najmenej 

k Bacteroidetes a β-Proteobacteria (6 %). Len 5% zo získaných reprezentantov Firmicutes 

bolo kultivovateľných (Obr. 1). Tieto výsledky naznačujú, že kontinuálna kultivácia 

v difúznej komore umožňuje mikroorganizmom adaptovať sa na rast pre nich v nevhodných 

podmienkach in vitro. 

Okrem toho sme porovnávali aj druhové zastúpenie baktérií po ich kultivácii v difúznej 

komore, ktoré sme získali jednak z bakteriálnych suspenzii pomocou PCR-DGGE a jednak 

identifikáciou jednotlivých izolátov. Toto porovnanie ukázalo, že zatiaľ čo pomocou PCR-

DGGE bolo až 82 % druhov identifikovaných ako doteraz nekultivovateľné baktérie, tak 

priamou identifikáciou vyrastených jednotlivých izolátov bolo len 34% z nich zatriedených 

k doteraz nekultivovateľným baktériám. Tieto výsledky naznačili vhodnosť použitia metódy 

PCR-DGGE pre identifikáciu kultivovateľnej zložky bakteriálneho spoločenstva. 

 

 
 

BIOLÓGIA

639



Obr. 1 Rozdelenie priemernej relatívnej abundancie hlavných taxonomických skupín (n = 22) získaných z pôdy 
znečistenej ťažkými kovmi prostredníctvom denaturačnej gradientovej gélovej elektroforézy.  

CB indikuje kultivovateľné baktérie, UCB indikuje doteraz nekultivovateľné baktérie. 
 Okrem toho sme porovnávali aj druhové zastúpenie baktérií po ich kultivácii 

v difúznej komore, ktoré sme získali jednak z bakteriálnych suspenzii pomocou PCR-DGGE 

a jednak identifikáciou jednotlivých izolátov. Toto porovnanie ukázalo, že zatiaľ čo pomocou 

PCR-DGGE bolo až 82 % druhov identifikovaných ako doteraz nekultivovateľné baktérie, tak 

priamou identifikáciou vyrastených jednotlivých izolátov bolo len 34 % z nich zatriedených 

k doteraz nekultivovateľným baktériám. Tieto výsledky naznačili vhodnosť použitia metódy 

PCR-DGGE pre identifikáciu kultivovateľnej zložky bakteriálneho spoločenstva. 

 

Záver 

Použitá stratégia umožňuje získanie nových údajov o diverzite environmentálnych 

organizmov. Kontinuálna kultivácia environmentálnych baktérií v podmienkach in situ 

prostredníctvom difúznej komory vedie buď k získaniu vyššieho počtu druhov, ktoré je možné 

následne izolovať na bežných kultivačných médiách alebo k adaptácii pre ich rast 

v nepriaznivých podmienkach in vitro. Získané výsledky poskytujú nové informácie 

o kultivovateľnej zložke bakteriálneho spoločenstva v pôde znečistenej niklom, kobaltom, 

zinkom, železom, meďou a kadmiom, čo predstavuje základ pre štúdium, pochopenie 

a v konečnom dôsledku aj využitie ich nových vlastností. 
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Abstrakt 

This work concerns the survey of the Aster × salignus community [Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950] in the area 
of Bratislava. Aster × salignus belongs among invasive taxons of Slovakia. Based on assessment of 
phytosociological relevés from 2011 – 2012 it is possible to state that Aster × salignus creates connected 
communities where it is markedly dominant species and due to that fact the other taxons  are represented just 
very little there. Phytocenosis with Aster × salignus occupay large areas and they can be found on various 
ruderal  habitats, as well as in the forest glades or on the ruderal river shores of Bratislava.  Aster × salignus 
community [Senecionion fluviatilis] may represent potential risk of replacement of natural plant communities. 

 

Kľúčové slová: Aster × salignus; Bratislava; neofyt; nepôvodný druh; rastlinné spoločenstvá.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti sú neodmysliteľnou zložkou vegetácie nepôvodné druhy rastlín, 

označované aj ako adventívne druhy. Ide o taxóny, ktoré sa z pôvodného areálu ich výskytu 

dostali do ďalších oblastí Zeme [1]. Delia sa na archeofyty, ktoré sa do druhotného areálu 

dostali pred rokom 1492 a neofyty zavlečené po roku 1492 [1]. Rastlinné druhy v novom 

území nie vždy prežijú. Avšak niektorým z nich sa v druhotnom mieste ich výskytu darí ešte 

lepšie než v pôvodnom. Ak sa tieto druhy začnú šíriť na úkor pôvodných taxónov, označujú 

sa ako invázne [1]. Mnohé z nich vytvárajú celé fytocenózy, v ktorých dominujú a ktoré častokrát 

vytláčajú pôvodné rastlinné spoločenstvá [1]. K takýmto fytocenózam patria aj porasty 

nepôvodných druhov astier, ktorými sa zaoberáme v predkladanom príspevku.  

Adventívnymi druhmi sú veľmi výrazne poznamenané ruderálne rastlinné spoločenstvá 

adaptované na život v prostredí, ktoré pretvoril človek [2]. K územiam ktoré sú najviac 

ovplyvnené činnosťou človeka, patria mestá. Zámerom prezentovanej práce je preštudovať 

fytocenózy, ktoré vytvárajú nepôvodné druhy rodu Aster na území mesta Bratislava.  Ciele 

práce sú: určiť o aké konkrétne druhy astier ide, zhodnotiť druhové zloženie a štruktúru 

fytocenóz, ktoré tieto druhy formujú a zdokumetovať lokality ich výskytu.  

 

Materiál a metódy 

V priebehu vegetačných sezón rokov 2011 – 2012 sme na území Bratislavy, 

vymedzenom hranicami mesta vyhľadávali porasty nepôvodných druhov rodu Aster. Taxóny 

BIOLÓGIA

641



nepôvodných astier zo zistených lokalít sme určili podľa Príručky na určovanie vybraných 

inváznych druhov rastlín [3]. Porasty, ktoré astry vytvárali, sme zaznamenávali pomocou 

fytocenologických zápisov, pričom sme postupovali podľa metód zürišsko-montpellierskej 

školy [4]. Zápisy sme uložili v programe TURBOWIN [5] a upravili v programe JUICE [6].  

Podľa publikácií [2, 7] sme druhy v zápisoch priradili  k charakteristickým druhom 

určitých fytocenologických jednotiek a vyhodnotili sme celkové druhové zloženie 

a podmienky na lokalitách výskytu fytocenologických zápisov v tabuľke. Po tomto 

zhodnotení sme pomocou programu JUICE [6] vytvorili výslednú fytocenologickú tabuľku  

(tab. 1), v ktorej sú taxóny zoradené podľa poschodí (juvenily drevín na konci bylinného 

poschodia) a v rámci každého poschodia podľa príslušnosti k jednotlivým fytocenologickým 

jednotkám a podľa klesajúcej frekvencie. V stĺpcoch tabuľky sú za sebou zoradené jednotlivé 

zápisy, v poslednom stĺpci uvádzame celkové hodnoty frekvencií taxónov v %. Tabuľku sme 

nakoniec upravili v programe MICROSOFT EXCEL 2010. Taxóny, ktoré sa vyskytujú len 

v jednom fytocenologickom zápise, uvádzame pod tabuľkou, pričom v zátvorke pri každom 

z týchto taxónov je číslo zápisu, v ktorom sa druh vyskytuje. Lokality z ktorých zápisy 

pochádzajú a ďalšie údaje k zápisom uvádzame v tabuľke 2. Na základe fytocenologickej 

tabuľky sme fytocenózy charakterizovali a zaradili do vyšších fytocenologických jednotiek. 

Nomenklatúra taxónov, ktorú v texte a v tabuľkách používame, je zjednotená podľa 

Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [8], nomenklatúra syntaxónov podľa práce [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas rokov 2011 – 2012 sme v Bratislave na sedemnástich lokalitách zaznamenali 

výskyt porastov nepôvodných druhov astier. Určením druhov rodu Aster sme zistili, že na všetkých 

lokalitách ide o druh Aster × salignus. Zápisy fytocenóz s Aster × salignus a údaje k zápisom 

uvázdame v tabuľkách Tab. 1 a Tab. 2. 

 

Tab. 1 Fytocenologická tabuľka zápisov spoločenstva s Aster × salignus [Senecionion fluviatilis] na území Bratislavy  
(Autorkou zápisov je Alena Rendeková) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 9 14 16 20 12 12 18 10 8 10 9 7 12 12 10 11

E1:

Aster × salignus 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

%
Číslo fytocenol. zápisu

Počet druhov vo fytocenol. zápise

Dominantný druh v spoločenstve
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Rubus caesius r 3 1 b . a . b . a a . . a . . . 53

Solidago gigantea + . r . . . . . . + 1 . a b . . r 41

Calystegia sepium . r . . 3 r . + . . . + . . . + + 41

Humulus lupulus . . . . . . 3 1 . . 1 . . . a 4 b 35

Solidago canadensis . . + . . . . . . . . . . r . . . 12

Urtica dioica . + + r . . 1 . . . . b 3 + a a + 59

Clematis vitalba . 3 b . + . . . . . 3 . . + + . 1 41

Elytrigia repens + 1 . . a 1 a + . . . + . + r + . 59

Artemisia vulgaris . . . 1 + + . r . . r . 1 r . . . 41

Saponaria officinalis . . . . + . 1 r . . . . . . . . . 18

Odontites vulgaris . . . . . + . . r . . . . . + . . 18

Convolvulus arvensis . . . . . . . r . . . r . . . + . 18

Ballota nigra . . . + + . . . . . . . . . . . . 12

Cichorium intybus . . . . r + . . . . . . . . . . . 12

Tanacetum vulgare . . . . . . . . + + . . . . . . . 12

Dactylis glomerata + + + b + + + + + + + + . . r . . 76

Cirsium arvense . . 1 + + r + + . . . . . . r a . 47

Calamagrostis epigejos . . a . . . . . b 1 . . . + + . + 35

Arrhenatherum elatius . . . . + . + + . . . . . + + . . 29

Equisetum arvense . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . + 18

Rumex crispus . . . r + . . . . . . r . . . . . 18

Carex hirta . . . . . a . . . + + . . . . . . 18

Fallopia convolvulus 1 r . . . . . . . . . . . . . . . 12
Achillea millefolium agg. . . . . r . + . . . . . . . . . . 12
Fraxinus excelsior (juv.) r . + . + . . . . . . . . . . . . 18
Rosa canina agg. (juv.) . . . . . . + . . . . . . . r . . 12

E2: Negundo aceroides a . . . . . . . + . + . . . . . . 18

Robinia pseudoacacia . . . + . . . + r . . . . . . . . 18

Populus nigra + . . . . + . . . . . . . . . . . 12
Rosa canina agg. . . . . . . . . . + . + . . . . . 12

Ostatné taxóny

Charakteristické taxóny triedy Galio-Urticetea

Charakteristické taxóny triedy Artemisietea vulgaris

Charakteristické taxóny zväzu Senecionion fluviatilis a radu Convolvuletalia sepium  

 

 

Taxóny, ktoré sa vyskytujú v jednom fytocenologickom zápise: E1: Chenopodium album 

(2): r; Chenopodium strictum (8): r; Daucus carota (14): r; Dipsacus fullonum (5): r; Echium 

vulgare (5): r; Galium aparine (16): +; Galium mollugo (3): r; Hedera helix (8): r; Helianthus 

tuberosus (17): r; Heracleum sphondylium (13): +; Hypericum perforatum (3): r; Impatiens 

glandulifera (16): r; Impatiens parviflora (13): +; Lactuca serriola (16): +; Lathyrus pratensis 

(3): +; Linaria vulgaris (9): r; Lolium perenne (4): +; Medicago falcata (6): +; Medicago 

sativa (5): +; Melilotus albus (14): +; Melilotus officinalis (5): r; Pastinaca sativa (17): r; 

Phalaroides arundinacea (8): +; Phragmites australis (8): a; Plantago lanceolata (5): +; 

Plantago major (4): r; Poa pratensis (9): +; Rubus fruticosus agg. (13): +; Rumex obtusifolius 
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(8): +; Silene latifolia subsp. alba (5): r; Sonchus oleraceus (1): r; Taraxacum sect. Ruderalia 

(4): r; Verbena officinalis (7): r; Vicia angustifolia (4): r; Xanthium albinum agg. (8): +; Alnus 

glutinosa (juv.) (4): 1; Crataegus rhipidophylla (juv.) (9): +; Negundo aceroides (juv.) (3): +; 

Populus nigra (juv.) (12): r; E2:Crataegus monogyna (6): +; Juglans regia (1): 1; Salix alba 

(4): a; E3:Robinia pseudoacacia (17): a; E0:Cirriphyllum piliferum (15): +;  

 

Tab. 2 Údaje k fytocenologickým zápisom 
 

Číslo 
fytoc. 
zápisu

Lokalita
Zemepisné súradnice: zemepisná 
dĺžka, zemepisná šírka, presnosť 

GPS

Nadmor
ská 

výška

Celková 
pokryvn

osť
Dátum

1 Ruderalizovaný breh Dunaja, pri lodenici Slavia UK 17°04'13.60", 48°08'41.00", ± 5 m 136 m 100% 27.8.2011

2
Ulica Devínska cesta, opustená plocha pri zastávke 

autobusu Dolné Koruny
16°59'48.00", 48°09'57.10", ± 8 m 143 m 100% 28.8.2011

3 Čunovo, opustená plocha za ulicou Sochorova 17°12'15.50", 48°01'55.80", ± 5 m 122 m 100% 4.9.2011

4 Lamač, ulica Na Barine, opustená plocha pri chodníku17°02'57.80", 48°11'58.90", ± 6 m 190 m 99% 3.9.2011

5
Devínska Nová Ves, oproti zastávke autobusu Na 

hriadkach, opustená plocha pri chodníku
16°58'12.10", 48°12'19.00", ± 4 m, 145 m 100% 5.9.2011

6 Pod zastávkou autobusu Devín 16°58'44.70", 48°10'48.10", ± 8 m 139 m 100% 5.9.2011

7 Pod zastávkou autobusu Sandberg, breh Moravy 16°58'22.80", 48°11'50.20", ± 6 m 142 m 100% 5.9.2011

8
Pod Hradom Devín, na ruderalizovanom brehu pri 

sútoku Dunaja a Moravy
16°58'35.80", 48°10'24.20", ± 6 m 143 m 100% 5.9.2011

9
Dúbravka, roh ulíc Saratovská x Agátová, opustená 

plocha pri chodníku
17°02'10.50", 48°11'55.80", ± 4 m 199 m 100% 7.9.2011

10
Dúbravka, medzi kúpaliskom Rosnička a Iuventou, 

opustená plocha pri chodníku
17°03'00.70", 48°10'17.60", ± 6 m 187 m 100% 7.9.2011

11
Ulica Karloveská, oproti budove Iuventa, svah pred 

záhradami, pri ceste
17°02'57.30", 48°10'06.80", ± 7 m 186 m 100% 7.9.2011

12 65 m od zastávky autobusu Devín-záhrady 16°58'17.00", 48°11'59.10", ± 5 m 140 m 100% 5.9.2011

13 Karlova Ves, lesný priesek pod elektrickým vedením17°02'18.40", 48°09'56.00", ± 13 m 284 m 100% 6.9.2012

14 Petržalka, opustená plocha pri ulici Kopčianska 17°05'13.00", 48°06'28.40", ± 5 m 134 m 100% 2.9.2012

15
Rača, Žabí majer, opustená plocha pri železničnej 

trati
17°09'16.40", 48°11'56.00", ± 7 m 140 m 100% 2.9.2012

16
Devínska Nová Ves, pri cyklomoste, pri bufete, 

opustená plocha
16°58'07.40", 48°12'39.60", ± 8 m 144 m 100% 8.9.2012

17
 Záhorská Bystrica, ulica Pavla Blaha, pri rodinných 

domoch
17°03'04.30", 48°14'28.80", ± 6 m 202 m 100% 9.9.2012

 
 

Vyhodnotenie fytocenologických zápisov ukázalo, že spoločenstvo s Aster × salignus 

patrí do fytocenologickej triedy Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969, radu 

Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 a zväzu Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950. Do zväzu 

Senecionion fluviatilis je zaradený aj veľký počet ďalších rastlinných spoločenstiev, v ktorých 

sú výrazne zastúpené invázne neofyty, napr.: spoločenstvo s Echinocystis lobata, 
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spoločenstvo s Helianthus tuberosus, spoločenstvo s Impatiens glandulifera, so Solidago 

gigantea.  

Fytocenózy s Aster × salignus [Senecionion fluviatilis] zaberajú plochy o veľkosti 

niekedy až 300 m². Fyziognómiu týchto husto zapojených porastov určuje Aster × salignus, 

ktorý v nich výrazne prevláda. Druh vždy dosahuje pokryvnosť väčšiu ako 75 %. V dôsledku 

značnej dominancie tohto taxónu je ostatné druhové zloženie porastov väčšinou chudobné (8 

– 20 druhov vo fytocenologickom zápise). S výraznejšími hodnotami pokryvnosti sa tu 

dokážu uplatniť len niektoré rastliny: popínavé a ovíjavé druhy Calystegia sepium, Humulus 

lupulus, liana Clematis vitalba a ďalšie väčšinou trváce druhy charakteristické pre rad 

Convolvuletlia sepium (napr. Rubus caesius) a triedu Galio-Urticetea (napr. Urtica dioica), 

ako aj niektoré trváce trávy (napr. Elytrigia repens). Pomerne často bývajú prítomné aj juvenilné 

štádiá drevín, druh Cirsium arvene a charakteristické taxóny triedy Artemisietea vulgaris 

Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951, napr. Artemisia vulgaris, Convolvulus arvensis. Druhy 

triedy Artemisietea vulgaris väčšinou dosahujú menšie hodnoty abundancie a dominancie ako 

taxóny charakteristické pre triedu Galio-Urticetea a jej podjednotky.  

Opísané fytocenózy s Aster × salignus sa na území Bratislavy vyskytujú na rôznych 

typoch ruderálnych biotopov, napr. opustených plochách na koncoch sídlisk, okrajoch 

dopravných komunikácií, ako aj na ruderalizovaných brehoch riek a v lesných priesekoch. 

Okrem lokalít fytocenologických zápisov sme pozorovali, že sa nepôvodné druhy astier 

pestujú v záhradách vo viacerých častiach mesta. Je známe, že záhrady môžu predstavovať 

potenciálne zdroje šírenia adventívnych druhov rastlín [1]. Fytocenózy s Aster × salignus 

majú synfenologické optimum v auguste a začiatkom jesenných mesiacov.  

Astra vŕbovitá – Aster × salignus je kríženec medzi Aster novi-belgii a A. lanceolatus 

[3]. Rodičovské druhy taxónu Aster × salignus na našom území nie sú pôvodné [10]. Do Európy 

boli privezené zo severoamerického kontinentu začiatkom 18. storočia, takže sa radia medzi 

neofyty. Ľudia ich pestovali ako okrasné rastliny, ale unikli do voľnej prírody a začali sa prudko 

šíriť. Vo viacerých európskych krajinách aj na území Slovenska ich pokladajú za invázne [1]. Aster 

× salignus patrí do Aster novi-belgii agg. [3], ktorý je taktiež invázny taxón [10]. Jeden 

z najzávažnejších vplyvov nepôvodných druhov rodu Aster je fakt, že vytláčajú pôvodnú 

vegetáciu popri vodných tokoch [1]. Inváziou neofytných astier v alúviách riek Dunaj a Morava 

aj na územiach, ktoré ležia v Bratislave, sa zaoberala Uherčíková [11]. Druh Aster × salignus 

bol v Bratislave zaznamenaný už v roku 1871 Wiesbaurom, konkrétne vo Vlčom hrdle [11].  

Aj naše záznamy z Bratislavy potvrdzujú veľmi frekventovaný výskyt porastov s Aster × 

salignus v blízkosti riek Dunaj a Morava.    
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Záver 
Na viacerých lokalitách územia Bratislavy sme zistili prítomnosť porastov, ktoré 

vytváral invázny druh Aster × salignus. V prezentovanom príspevku na základe vlastných 

fytocenologických zápisov charakterizujeme fytocenózy s Aster × salignus a prezentujeme 

údaje o ich výskyte na území Bratislavy. 

                                                       

Zoznam použitej literatúry 

[1]      Pyšek P., Tichý L. (2001) Rostlinné invaze. Rezekvítek, Brno, p. 2 

[2]      Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L. (1997) Rastlinné  spoločenstvá Slovenska 2.        

           Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, p. 9 

[3]      Cvachová A., Chromý P., Gojdičová E. (2002) Príručka na určovanie vybraných     

           inváznych druhov rastlín. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská  

           Bystrica, p. 4 

[4]       Braun-Blanquet J. (1964) Pflanzensoziologie 3. Auflage. Springer-Verlag, Wien, p. 39 

[5] Hennekens S. M.,  Schaminée J. H. J. (2001) J. Veg. Sci. 12, p. 589 

[6] Tichý L. (2002) J. Veg. Sci. 13, p. 451 

[7] Valachovič M. (ed.) (2001) Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí.   

            Veda, Bratislava, p. 23 

[8] Jarolímek I., Šibík J. (2008) Diagnostic, constant and dominant species of the higher  

            vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava, p.323 

[9] Marhold K., Hindák F. (1998) Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda,  

            Bratislava, p. 343 

[10] Medvecká J., Kliment J., Májeková J.  (2012) Preslia 84, p. 284  

[11] Uherčíková E. (1999) 7. zjazd SBS, zborník referátov, Hrabušice – Podlesok, p. 248 

 

 

BIOLÓGIA

646



Príprava integrantov Pichie pastoris s génom pre ľudský rastový hormón  
 

Simona Rezáková, Diana Hopková, Kristína Jiríčková, Zdenko Levarski, Ján Krahulec, 
Stanislav Stuchlík, Ján Turňa  

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, 
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; simoniela.rezakova@gmail.com  

 
 

Abstrakt 

The human growth hormone is the polypeptide used in modern medicine for a treatment of different 
diseases. Pichia pastoris was chosen as the host organism because of its ability to grow to high cell densities and 
its strong promoters capable of the production of the high yields of a recombinant protein. The first step in the 
production strain preparation is to integrate the selected gene into a host`s genome. An electroporation was 
chosen as the most effective method. Then the genome integration was validated through a PCR and expression 
in flasks. The SDS-PAGE results were confronted with a Western blot analyses. The 41 hGH integrants were 
produced in the wild type of P. pastoris. Their production ability was compared to the integrants which had been 
prepared in our laboratory before. The clones` functionality was confirmed and they will be used in following 
research.  
 

Kľúčové slová: ľudský rastový hormón; Pichia pastoris; integrácia do genómu; produkcia proteínov. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ľudský rastový hormón (hGH), polypeptid pozostávajúci zo 191 aminokyselín, sa 

tvorí, skladuje a vylučuje z hypofýzy pulzatívne v obvyklej dennej dávke 0,5 – 0,875 mg [1]. 

V súčasnej medicíne sa nevyužíva len na liečbu ochorení s nedostatočnou tvorbou hGH alebo 

neadekvátnou odozvou na dávku hypofyzárneho  hGH, ale aj pri syndróme krátkeho čreva či pri 

kachexii súvisiacej s AIDS [2]. Tento proteín bol produkovaný vo viacerých hostiteľoch ako 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae či v rekombinantných kmeňoch 

Pseudomonas sp. [3-6]. Od roku 2000 sú dostupné publikácie, kde bola ako hostiteľ zvolená 

metylotrofná kvasinka Pichia pastoris [7,8], na prácu ktorých by sme radi nadviazali. 

V roku 1969 Koichi Ogato prvý krát opísal schopnosť niektorých druhov kvasiniek 

utilizovať metanol ako jediný zdroj uhlíka a energie [9]. Firma Phillips Petroleum vyvinula 

médiá a fermentačné protokoly pre P. pastoris, čo umožnilo, aby pri kontinuálnej kultivácii 

rástla do vysokých optických hustôt. Cieľom bolo použiť metylotrofy ako „single cell 

protein“, lacného krmiva pre zvieratá s vysokým obsahom bielkovín, keďže metanol sa dá 

pomerne lacno syntetizovať z v prírode sa vyskytujúceho metánu [10]. Medzičasom tento 

produkčný systém získal stále miesto na akademickej pôde ako aj v priemysle, o čom svedčí 

aj fakt, že v súčasnosti bolo viac ako 500 proteínov produkovaných použitým tohto 

expresného systému [11]. Dostupné sú viaceré kmene P. pastoris navzájom sa líšiace 

v rôznych vlastnostiach, od čoho závisí aj ich použitie. Boli pripravené kmene, ktoré sú 
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auxotrofnými mutantmi alebo kmene deficientné v proteázach [12], čo napomáha k vyššej 

stabilite produkovaných proteínov. Všetky spomínané kmene sú odvodené od divého kmeňa 

Y11430. 

Predkladaný príspevok nadväzuje na predchádzajúcu prácu [13] s cieľom pripraviť 

integrantov hGH pod inducibilným promótorom pre divý kmeň P. pastoris, ktorý bol zvolený 

pre svoju robustnosť.   

 

Materiál a metódy 

Použité kvasinkové kmene: Kvasinkové kmene Pichie pastoris použité v práci sú 

uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 V tabuľke sú uvedené použité kmene P. pastoris. 
 

Kmeň Genotyp Zdroj 
MC 100-3 HIS4  aox1∆::SARG4 aox2∆::Phis4 arg4; his4::HIS4 [14] 
MC 100-3 HIS4-hGH aox1∆::SARG4 aox2∆::Phis4 arg4; his4::HIS4; s integrovaným hGH [13] 
Y11430 divý typ Invitrogen 

 

Plazmidy: Vektory použité na integráciu do genómu P. pastoris je uvedený v Tab. 2. 

 

Tab. 2 V tabuľke sú uvedené použité plazmidy. 
 

Plazmid Ďalej označené ako Genotyp Zdroj 
pGAPZα pG pUC ori, Sh ble(ZeoR), PGAP, α-faktor Invitrogen 
pGAPZα-hGH pGh pGAPZαC, ľudský rastový hormón [15] 

 

Linearizácia plazmidov: Na linearizáciu plazmidov  pGAPZαC a pGAPZαC-hGH 

sme použili enzým BlnI (Tacara). 

Elektroporácia: Pri elektroporácii sme použili 10 µg linearizovaného plazmidu. 

Použité parametre elektroporácie na prístroji Bio-Rad Gene Pulser™ boli: rezistancia 600Ω; 

napätie 2-2,5 kV; kapacitancia 125 µFD a 25 µFD. Po porácii sme k bunkám pridali 500 µl 

1 mol/l sorbitolu a bunky boli ďalej kultivované 1,5 hod pri 28°C. Následne sme bunky 

vysiali na misky s tuhou YPD pôdou, kde pri teplote 28°C rástli 3 – 5 dní. 

Kultivácia: Bola uskutočňovaná pri teplote 28°C, 18 hod v YPD médiu (1 % (w/V) 

kvasničný enzymatický hydrolyzát, 2 % (w/V) peptón, 2 % (w/V) glukóza, zeocín (0,1 

mg/ml). Pri sledovaní miery expresie trvala kultivácia 6 dní a každý deň bola do média 

pridaná glukóza do výslednej koncentrácie 1% (V/V). 

Izolácia chromozomálnej DNA z P. pastoris: Chromozomálnu DNA sme izolovali 

pomocou enzýmu zymolyáza (Seikagaku Biobusiness) podľa protokolu uvedenom 
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v Invitrogen User Manual [16].  

Elektroforetická separácia molekúl: 1 % (w/V) agarózový gél, pri napätí 5V/cm, 

používali sme veľkostný štandard SM1331 od firmy Fermentas.  

Polymerázová reťazová reakcia: PCR reakciu sme vykonávali na prístroji Peqlab 

Cyclone 25. Primery a použitý cyklus vychádzali z Invitrogen User Manual [15]. 

SDS-Polyakrylamidové gély (SDS-PAGE): Podľa Laemmli et al. [16]. Boli použité 

nasledovné veľkostné štandardy: i) PageRuler™ Unstained Low Range Protein Ladder 

(Thermo Scientific); ii) PageRuler™ Prestained Protein Ladder (ThermoScientific, #26616); 

iii) SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard (Life Technologies).  

Zakoncentrovanie proteínov obsiahnutých v médiu: Bola použitá kyselina 

trichlóroctová v pomere 1:3 voči médiu po 6 dňovej kultivácii buniek. Zrazenina bola 

následne premytá acetónom. Na gél boli nanášané proteíny z 3,75 ml média pre každú vzorku.  

Stanovanie relatívneho percentuálneho zastúpenia sledovaného proteínu voči 

všetkým proteínom obsiahnutých v extracelulárnom médiu: Vyhodnotené z SDS-PAGE 

gélov pomocou softvéru GeneTools (Syngene).  

Western blot: Preblotovávanie sa uskutočňovalo pomocou aparatúry Owl pri napätí 

0,8 mA/cm2. Boli použité nasledovné protilátky: primárne – myšie monoklonálne proti 

rastovému hormónu (Thermo Scientific); sekundárne – antimyššie polyklonálne-HRP 

(Sigma). 

 

Výsledky a diskusia 

Dosiahnutá účinnosť transformácie pri príprave integrantov bola 0,7 CFU/µg 

v prípade pG a 4,4 CFU/µg pre pGh. Nízke hodnoty účinnosti si vysvetľujeme použitím 

silného selekčného tlaku spôsobeného použitím vysokých koncentrácií antibiotika, kvôli 

zvýšeniu pravdepodobnosti viacnásobnej integrácie expresnej kazety do genómu. Prítomnosť 

integrácie sme detegovali pomocou PCR reakcie.V prípade integrácie vektoru pG do genómu 

sa po PCR reakcii objaví fragment o veľkosti 560 bp. Vo fúzii s naším génom bude mať 

výsledný fragment DNA po PCR veľkosť 1 166 bp. 
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Obr. 1 Elektroforéza v 1 % (w/V) agarózovom géli po PCR reakcii. 1 – veľkostný štandard SM1331; 2 - 
pozitívna kontrola na plazmid pG; 3 – 7 – PCR na genómovú DNA, kde sa očakáva integrácia čisto vektoru pG; 
8 – pozitívna kontrola na plazmid pGAPZαC-hGH; 9 - 14 - PCR na genómovú DNA, kde sa očakáva integrácia 

konštruktu pGh, 14 – negatívna kontrola. 
 

 
 

Obr. 2 Elektroforéza v 1% (w/V) agarózovom géli po PCR reakcii. Gél A a B: 1 – „ladder“; 2 - pozitívna 
kontrola na plazmid pGh; 3 – 15 - PCR na genómovú DNA, kde sa očakáva integrácia konštruktu pGh; 16 – 

negatívna kontrola. Gél C a D: 1 – „ladder“; 2 - pozitívna kontrola na plazmid pGh; 3 – 9 – PCR na genómovú 
DNA, kde sa očakáva integrácia konštruktu pGh; 10 – negatívna kontrola.  

 

Pri hľadaní klonov divého typu P. pastoris s integrovaným prázdnym vektorom sme 

testovali 5 klonov, z ktorých, ako je vidieť na Obr. 1, je 5 pozitívnych (dráhy 3-7). Pri 

sledovaných klonoch tak bola dosiahnutá 100 % úspešnosť integrácie. Na overenie integrácie 

konštruktu pGh bolo skrínovaných 45 klonov (Obr. 1; Obr. 2), z ktorých 41 je pozitívnych na 

prítomnosť integrovaného hGH pod PGAP (ako negatívne boli vyhodnotené: Obr. 1, dráhy 11 

a 12; Obr. 2, Gél B: dráha 3; Gél C: dráha 4). Dosiahnutá úspešnosť bola približne 91 %.  

Následne sme na vybraných klonoch sledovali, či dochádza ku  produkcii hGH do 

média v detekovateľnej miere (Obr. 3). Mieru expresie sme porovnali s výsledkami 

dosiahnutými na klonoch  kmeňa MC 100-3 HIS4 (viď Tab. 3). 
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Obr. 3 SDS-PAGE na overenie prítomnosti hGH v baničkových kultúrach  vybraných kolonov. Gél A: 15 % 
(w/V) SDS-PAGE, integrácia do buniek divého typu Y11430. 1 – „ladder“; 2 – kontrola: vektor integrácia 

prázdneho vektoru pG K5; 3 – pGh K10; 4 – pGh K11; 5 – integrácia prázdneho vektoru pG K12; 6 – K14; 7 – 
kontrola: hGH 22 kDa. Gél B: 12 % (w/V) SDS-PAGE, integrácia do buniek MC 100-3 HIS4. 1 – „ladder“; 3 – 

kontrola: integrácia prázdneho vektoru pG; 4 – pGh K1; 5 - pGh K2; 6 – pGh K3. 
 

Tab. 3 Vyhodnotenie miery expresie jednotlivých klonov.  
 

 Koncentrácia 
proteínov 
v médiu 
[µg/ml] 

Percentuálne 
zastúpenie 
hGH  

Množstvo 
hGH po 
prepočte 
[µg/ml] 

 Koncentrácia 
proteínov 
v médiu 
[µg/ml] 

Percentuálne 
zastúpenie 
hGH  

Množstvo 
hGH po 
prepočte 
[µg/ml] 

Bunkový kmeň: divý typ Y11430  Bunkový kmeň: MC 100-3 HIS4 
vektor 
pG K12 47   vektor 

pG 186   

pGh K10 51 7,0% 3,5 pGh K1 166 38,6% 64,1 
pGh K11 59 15,0% 8,8 pGh K2 180 15,5% 27,9 
pGh K14 53 15,5% 8,2 pGh K3 210 9,0% 18,9 

 

V prípade kmeňa MC 100-3 HIS4 sa vyskytol klon s mierou expresie 38,6 %. 

V ostatných prípadoch sa klony u oboch kmeňoch pohybujú okolo 15 % proteínov média. 

Krajné hodnoty sa pohybovali na úrovni 7% u divého kmeňa a 9 % u kmeňa MC 100-3 HIS4 

(Tab. 3). V prípade klonov kmeňa MC 100-3 HIS4 bola prítomnosť hGH overená Western 

blot analýzou (Obr. 4). Nejednoznačnosť signálov vytvorených protilátkou môže byť 

čiastočne spôsobené ich nedostatočným obmytím alebo prítomnosťou degradačných 

produktov hGH, ktoré v médiu pri produkcii vznikli.  

 

 
Obr. 4 Western blot na overenie prítomnosti hGH medzi proteínmi extracelulárneho média u klonov v kmeni 

MC 100-3 HIS4. 12 % (w/V) PAGE. 1 – „ladder“; 2 – kontrola: integrácia prázdneho vektoru pG; 3 – pGh K1; 4 
– pGh K2; 5 – pGh K3. 
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Záver 

Pomocou polymerázovej reťazovej reakcie sme hľadali klony divého kmeňa P. 

pastoris Y11430 s integráciou nami sledovaných plazmidov. V prípade vektoru pGAPZ bolo 

pozitívnych 5 klonov. Získali sme 41 klonov s hGH integrovaným do genómu pod 

konštitutívnym promótorom. U vybraných klonov sa miera expresie pohybovala okolo 15 % 

všetkých proteínov média. 
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Abstrakt 

The viability and functionality of yeast cells is largely determined by their lipid composition. Lipids are 
energy storage molecules and important structural and functional components of cellular membranes. Failure of 
the biosynthetic pathway of lipid species results in a change in the standard lipid composition of membranes and 
thereby altering its function. The loss of phosphatidylglycerol and cardiolipin caused by disruption of the PGS1 
gene is lethal for the petite-negative yeast Kluyveromyces lactis. Supressor mutation atp2.1 supress lethality in K. 
lactis caused by pgs1 disruption. Our results indicate that the lacking of anionic phospholipids in K.lactis mutant 
strains presumably induces changes in their neutral lipid composition. 
 

Kľúčové slová: anionické fosfolipidy; Kluyveromyces lactis; lipidové zloženie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lipidy eukaryotických buniek sú základnými štrukturálnymi komponentmi 

biologických membrán. Okrem štruktúrnej funkcie, sa zúčastňujú aj metabolických dejov 

a v bunke slúžia ako zdroj energie. Navyše, membránové lipidy zohrávajú dôležitú úlohu aj 

pri adaptačných mechanizmoch [1]. Keďže metabolické dráhy jednotlivých druhov lipidov sú 

navzájom prepojené, porucha v ich biosyntetických dráhach má za následok zmenu v 

štandardnom lipidovom zložení buniek [2]. 

Lipidová zložka biologických membrán zahŕňa komplexné lipidy, medzi ktoré patria 

fosfolipidy, steroly a sfingolipidy [3]. Hlavnou funkciou fosfolipidov je zabezpečenie 

semipermeability bunkovej membrány a membrán bunkových organel. Poskytujú priestor pre 

širokú škálu dôležitých procesov prebiehajúcich v bunke, ako sú transdukcia energie 

a signálov, sekrécia, transport rozpustných látok a proteínov [4]. Vnútorná mitochondriálna 

membrána má unikátne zloženie. Obsahuje špecifické anionické fosfolipidy ako je kardiolipín 

(CL) a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG) [5].  Prerušenie génu PGS1, kódujúceho 

fosfatidylglycerolfosfát syntázu, vedie k súčasnej strate PG a CL. Absencia týchto 

mitochondriálnych anionických fosfolipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae spôsobuje 

konverziu petite-pozitívnych buniek na petite-negatívne [6]. Na rozdiel od kvasiniek S. 
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cerevisiae, prerušenie génu PGS1 v kvasinkách Kluyveromyces lactis je pre bunky letálne [7]. 

Mutácia v géne ATP2, kódujúcom podjednotku β mitochondriálnej ATPsyntázy však 

účinne suprimuje letalitu spôsobenú prerušením génu PGS1 u kvasiniek K. lactis [8]. 

Okrem membránových komplexných lipidov sú v bunke prítomné aj neutrálne lipidy, 

triacylglyceroly (TAG) a sterylestery (STE), ktoré sa v bunkách ukladajú v lipidových 

partikulách (LP). Súčasťou LP sú aj enzýmy zúčastňujúce sa ich syntézy a hydrolýzy, ako aj 

enzýmy metabolizmu ergosterolu. Neutrálne lipidy sú nie len energeticky bohatými 

zásobnými molekulami (mastné kyseliny a TAG)  ale sú aj prekurzormi stavebných blokov 

bunkových membrán (mastné kyseliny a steroly v SE) [9]. Fosfolipidy a TAG sa syntetizujú 

zo spoločných prekurzorov, z diacylglycerolu (DAG) a kyseliny fosfatidovej (PA) [10]. 

Okrem syntézy TAG, DAG je dôležitým prekurzorom aj syntézy fosfatidylcholínu 

a fosfatidyletanolamínu prostredníctvom Kennedyho dráhy. Navyše je PA významným 

prekurzorom syntézy všetkých hlavných fosfolipidov, ktoré sa syntetizujú z molekuly CDP-

DAG (Obr.1) [11]. Keďže fosfolipidy a TAG zdieľajú spoločné prekurzory, je zrejmé, že 

koncentrácia TAG v bunkách sa mení so zmenami koncentrácie fosfolipidov [12]. 

 

 
Obr. 1 Schematické znázornenie syntézy mastných kyselín, neutrálnych lipidov a fosfolipidov. DAG-

diacylglycerol, FFA (voľné mastné kyseliny), LD (lipidové partikuly), MAG (monoacylglycerol), MP 
(membránová jednotka), PA (kyselina fosfatidová), PC (fosfatidylcholín), PE (fosfatidyletanolamín), PI 

(fosfatidylinozitol), PS (fosfatidylserín), SE (sterylestery). 
 

Cieľom našej práce bolo analyzovať obsah neutrálnych lipidov u štandardných ako aj 

u mutantných buniek kvasiniek K. lactis, deficitných v syntéze anionických fosfolipidov.  

Následne sme zisťovali ako sa prejaví prítomnosť terbinafínu – inhibítora jedného z enzýmov 

biosyntetickej dráhy ergosterolu (skvalén epoxidázy)  na zastúpenie jednotlivých druhov 

lipidov (TAG, SE, mastných kyselín a skvalénu) izolovaných z testovaných kmeňov K. lactis. 

BIOLÓGIA

654



Materiál a metódy 

Použité kmene: 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 citlivosti testovaných kmeňov voči terbinafínu, látke 

interferujúcej s biosyntézou ergosterolu, metódou kvapkového testu. Analýza TAG, SE, 

mastných kyselín a skvalénu pomocou metódy TLC (thin layer chromatography).  Analýza 

kvantitatívneho zastúpenia ergosterolu a skvalénu pomocou metódy HPLC (high performance 

liquid chromatography) v prítomnosti metabolického inhibítora terbinafínu. 

 

Výsledky a diskusia 

Fenotypová analýza štandardných a mutantných buniek kvasiniek K. lactis bola 

vykonaná za účelom odhalenia vplyvu absencie anionických fosfolipidov na zmenu citlivosti 

mutanta s deléciou v géne PGS1 voči inhibitóru skvalén epoxidázy, enzýmu participujúceho 

v biosyntéze ergosterolu. 

 

 
Obr. 2 Rast testovaných kmeňov v prítomnosti terbinafínu. Kmene boli kultivované pri 28°C a vyhodnocované 

po 5 dňoch rastu. 
 

Citlivosť analyzovaných kmeňov bola stanovená prostredníctvom kvapkového testu na 

pevných minimálnych médiách s glukózou (WOD) s prídavkom rôznych koncentrácií 

terbinafínu (Obr. 2). Ako z obrázku vyplýva, delečný mutant atp2.1pgs1∆ bol výrazne 

citlivejší voči terbinafínu v porovnaní s kmeňmi nesúcimi štandardnú alelu génu PGS1.  

Kvalitatívna analýza frakcie neutrálnych lipidov, získaných z bunkového homogenátu 

testovaných kmeňov kvasiniek pomocou metódy TLC (thin layer chromatography) ukázala 

relatívne najvyššiu hladinu TAG (porovnávané vzorky v dráhach č. 2, 6, 10) u mutanta 

atp2.1pgs1∆. Zvyšujúca sa koncentrácia terbinafínu sa výraznejšie odrazila v postupnom 

zvyšovaní hladiny TAG len u štandardného kmeňa atp2.1PGS1pATP2, kým u oboch 

mutantov bola relatívne konštantná. Hladina mastných kyselín u štandardného kmeňa 

atp2.1PGS1pATP v porovnaní s analyzovanými mutantami bola najnižšia a so 
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stúpajúcou koncentráciou terbinafínu klesala. Hladina SE so stúpajúcou koncentráciou 

inhibítora úmerne klesala u všetkých analyzovaných kmeňov. Hladina skvalénu so zvyšujúcou 

sa koncentráciou terbinafínu  výrazne stúpala u kmeňov so štandardnou alelou PGS1 génu, 

kým u delečného mutanta atp2.1pgs1∆ sa zvýšila len mierne (Obr. 3). 

 
Obr. 3 Výsledný chromatogram z TLC analýzy. Dráhy: 1-štandard, 2- atp2.1pgs1∆ (TER 0), 3- 

atp2.1pgs1∆ (TER 2,5), 4- atp2.1pgs1∆ (TER 5), 5- atp2.1pgs1∆ (TER 7,5), 6- atp2.1PGS1 (TER 0), 7- 
atp2.1PGS1 (TER 2,5), 8- atp2.1PGS1 (TER 5), 9- atp2.1PGS1 (TER 7,5), 10- atp2.1PGS1pATP2 (TER 0), 11- 

atp2.1PGS1pATP2 (TER 2,5), 12- atp2.1PGS1pATP2 (TER 5), 13- atp2.1PGS1pATP2 (TER 7,5) 
 

Kvantitatívna analýza zastúpenia ergosterolu a skvalénu v prítomnosti terbinafínu 

metódou HPLC (Obr. 4) upresnila výsledky získané metódou TCL. Hladina ergosterulu 

u dvojitého mutanta atp2.1pgs1∆ bola približne na polovičnej, resp. tretinovej úrovni 

v porovnaní s kmeňmi so štandardným génom PGS1 (vzorky č. 1, 5, 9). So zvyšujúcou sa 

koncentráciou terbinafínu  množstvo ergosterolu u štandardného kmeňa atp2.1PGS1pATP2 

postupne klesalo (podľa očakávania), kým u mutantov atp2.1  a atp2.1gs1∆  sa jeho množstvo 

so stúpajúcou koncentráciou inhibítora nemenilo alebo len mierne stúplo. So stúpajúcou 

koncentráciou terbinafínu (podľa očakávania) množstvo skvalénu výrazne stúpalo u 

štandardného kmeňa atp2.1PGS1pATP2, kým u mutanta atp2.1   množstvo skvalénu 

predstavovalo 70% a u mutanta atp2.1pgs1∆ len 20% z hladiny skvalénu štandardného kmeňa 

atp2.1PGS1pATP2 pri najvyššej koncentrácii terbinafínu (7,5µg/ml) (Obr. 4). 
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Obr. 4 Zastúpenie ergosterolu a skvalénu u študovaných kmeňov (µg/1.106 buniek). 1- atp2.1pgs1∆ (TER 0), 2- 

atp2.1pgs1∆ (TER 2,5), 3- atp2.1pgs1∆ (TER 5), 4- atp2.1pgs1∆ (TER 7,5), 5- atp2.1PGS1 (TER 0), 6- 
atp2.1PGS1 (TER 2,5), 7- atp2.1PGS1 (TER 5), 8- atp2.1PGS1 (TER 7,5), 9- atp2.1PGS1pATP2 (TER 0), 10- 

atp2.1PGS1pATP2 (TER 2,5), 11- atp2.1PGS1pATP2 (TER 5), 12- atp2.1PGS1pATP2 (TER 7,5). 
 

Záver 

Z predbežných  výsledkov vyplýva, že absencia anionických fosfolipidov  má vplyv 

tak na zmeny v hladinách jednotlivých  neutrálnych lipidov, ako aj na zníženú citlivosť buniek 

voči inhibítoru skvalén epoxidázy-terbinafínu v bunkách mutantného kmeňa atp2.1pgs1∆. 
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Abstrakt 

In the blood coagulation pathway, thrombin has a very important role. It is necessary for the conversion 
of liquid fibrinogen to a fiber form. One of the most common expresion system based on gram-negative 
bacterium E. coli is used especially for heterologous expression because of its simplicity and effectivity. In this 
work we have used E. coli expression system and a gene for prethrombin-1, which was modified on the 5´end 
with affinity His-tag. Prethrombin-1 produced in E. coli host cells was found to be insoluble because it 
aggregated into inclusion bodies. In the further step we have focused on purification of inclusion bodies and 
solubilization of target protein, prethrombin-1. In the last step we have purified recombinant protein using 
an immobilized metal ion affinity chromatography. 
 

Kľúčové slová: pretrombín 1; expresný systém E. coli; inklúzne telieska; afinitná chromatografia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Trombín je multifunkčný enzým, ktorý zohráva kľúčovú rolu v kaskáde krvnej 

koagulácie. Cirkuluje v krvnom obehu ako inaktívny zymogén protrombín, ktorý je 

premenený sekvenčným štiepením pomocou faktora Xa za vzniku aktívneho trombínu. 

Pretrombín-1 (PT-1) je jedným z prekurzorov trombínu, ktorý sa od dlhšieho prekurzora 

protrombínu líši absenciou 155 aminokyselinových zvyškov na N-terminálnom konci a je 

zložený z  polypeptidového reťazca, pozostávajúceho z fragmentu 2 a A a B trombínového 

reťazca [1, 2, 3, obr. 1]. Potenciálom farmaceutického využitia trombínu v klinickej praxi je 

napríklad príprava lokálneho hemostatika s obsahom trombínu a jeho využitie v rôznych 

oblastiach chirurgie [4, 5]. Na produkciu rekombinantného trombínu sa využívajú jeho rôzne 

prekurzory, napr. pretrombín-2 [3, 6, 7], ale aj pretrombín-1 [8]. V tejto práci sme sa rozhodli 

produkovať pretrombín-1 v hostiteľských bunkách E. coli. Práve bakteriálny systém 

Escherichia coli je často využívaný na produkciu rekombinantných proteínov, pretože práca 

s týmto prokaryotickým systémom je pomerne jednoduchá a dokáže exprimovať veľké 

množstvo rekombinantného proteínu už v priebehu niekoľkých hodín, pričom nevyžaduje 

špeciálne požiadavky na zloženie kultivačných médií [9, 10]. Pretrombín-1 sa v tomto 

systéme exprimuje v podobe inklúznych teliesok. Tieto predstavujú nesolubilné zhluky 

rekombinantného proteínu. Obrovskou výhodou tohto systému je ochrana proteínu pred 
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bunkovými proteázami a jeho vysoká koncentrácia a čistota v inklúznych telieskach. 

Nevýhodou sú straty pri spätnej revitalizácii cieľového proteínu [11, 12]. Rekombinantný 

proteín z inklúznych teliesok možno solubilizovať použitím chaotropných činidiel, silných 

aniónových detergentov a znovu ho renaturovať vhodným pufrom [13]. 

V tejto práci sa nám podarilo dosiahnuť úspešnú expresiu proteínu pretrombín-1 s afinitným 

His-tagom a jeho izoláciu z inklúznych teliesok. Solubilný proteín sme ďalej purifikovali 

pomocou afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch kovu (IMAC). 

 

 

 
Obr. 1 Zloženie protrombínu a pretrombínu 1, sú znázornené jednotlivé fragmenty 1 a 2, A a B reťazec spojený 

disulfidickou väzbou 
 

Materiál a metódy  

Príprava konštruktu: Pomocou primerov (pF: GGGGCATATGCATCATCACCATCA 

TCACAGCGAAGGCAGCAGCGTCAACC a pR: CCCCGAATTCTCATTCACCAAACT 

GATCAATCACTTTCTGG) sme metódou PCR vniesli sekvenciu pre His-tag na 5´ koniec 

génu pre PT1. PCR bola pripravená v objeme 50 µl reakčnej zmesi podľa protokolu Thermo 

Scientific Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA polymerase (Thermo Scientific). Ako 

templát bol použitý vyizolovaný plazmid pJK100-PT1 (obr. 2), na ktorého izoláciu 

a purifikáciu plazmidovej DNA sme použili Plasmid Mini Kit (Qiagen). PCR prebehla podľa 

teplotného programu 98 °C 30 s, 30x (98 °C 10 s, 56 °C 20 s, 72 °C 25 s), 72 °C 3 min. 

Produkty PCR sme overili pomocou elektroforézy v 1 % agarózovom géli. PCR produkt bol 

poštiepený pomocou restrikčných endonukleáz NdeI a EcoRI (Fermentas) a následne 

klonovaný pomocou T4 DNA ligázy (Promega) downstream od T7 promótora do vektora 

pJK100-LL37 [14] poštiepeného tými istými enzýmami. Na molekulárne klonovanie boli 

využité bunky DH5α (tab. 1), ktoré boli transformované expresným vektorom pJK100-

HTPT1 pomocou elektroporátora GenePulser (Biorad) s parametrami: kapacita 25 µF, napätie 

2,5 kV a odpor 200 Ω. Získaný konštrukt pJK100-HTPT1 (3505 bp) sme overili 

elektroforeticky.  
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Tab. 1: Použité bakteriálne kmene a plazmidy, ich genotyp a zdroj 
 

Kmeň E. coli Genotyp Zdroj  

DH5α F- Φ80, lacZZ, ∆lacZYA-argF) U196, endA1, recA1, hsdR17, 

(rk
-, mk

+) supE44, thi-1, gyrA96, relA1, phoA 

Invitrogen 

BL21ai F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) araB::T7RNAP-tetA Invitrogen 

Konštrukt  Genotyp Zdroj  

PJK100PT1 pUCori, bla(ApR), parB+, gén pre PT1 Osadská 

(nepublikované) 

 

Expresia rekombinantného proteínu v Erlenmayerových bankách: Na expresiu cieľového 

proteínu HTPT1 sme využili hostiteľské bunky E. coli BL21ai transformované expresným 

vektorom pJK100-HTPT1 pomocou elektroporátora podobne ako bolo spomínané vyššie. 

Transformované bunky sme ďalej kultivovali 1 hodinu v 0,5 ml  TB pôdy (Terrific Broth: 

1,2% enzymatický kazeínový hydrolyzát, 2,4% kvasničný extrakt a 0,4% glycerol). 

V nasledujúcom kroku sme bunky preočkovali do 2 ml tekutého TB média v pomere 1:100 

s pridaním 100 µg/ml ampicilínu a 1% glukózy. Nočnou kultúrou sme inokulovali 50 ml TB 

média bez ampicilínu s pridaním 0,05% glukózy na zabránenie bazálnej expresie. Bunky sme 

ďalej kultivovali na teplovzdušnej trepačke po dobu 6 – 8 hodín. Pri optickej hustote buniek 

OD600 ~ 0,9 sme pomocou induktora L-arabinózy s koncentráciou 0,1% indukovali expresiu. 

Spektrofotometrickou analýzou sme kontrolovali rýchlosť rastu buniek, a tak isto sme 

odoberali vzorku pre neskoršiu analýzu cieľových vzoriek pomocou SDS–PAGE. Výsledky 

sme vyhodnotili pomocou softwaru Gene Tools  verzia 4.03.01.0 (SynGene). 

Purifikácia a solubilizácia inklúznych teliesok: Po expresii sme bunky rozsuspendovali 

v homogenizačnom roztoku (50 mmol.dm-3 TrisHCl pH = 8, 150 mmol.dm-3 NaCl, 20 

mmol.dm-3 β-merkaptoetanol, 5 mol.dm-3 EDTA). Na homogenizáciu buniek sme použili 

prístroj SONOPULS (BANDELINE), s nastavenými parametrami: 20% výkonu a cyklus: 

sonikácia 15 s a pauza 45 s. Po homogenizácii a centrifugácii sme sediment homogenizovali 

v  homogenizačnom roztoku s pridaním 1% Tritonu X-100. Inklúzne telieska sme 

niekoľkokrát opätovne premyli, centrifugovali a vzniknutý sediment rozsuspendovali 

v solubilizačnom roztoku (50 mmol.dm-3 TrisHCl pH = 8, 500 mmol.dm-3 NaCl, 20 

mmol.dm-3 β-merkaptoetanol, 7 mol.dm-3 GuHCl). Následnou homogenizáciou 

a centrifugáciou sme získali supernatant, obsahujúci cieľový proteín. 

Purifikácia proteínov metódou IMAC: Chromatografický experiment sme uskutočnili na 

FPLC ÄKTA (GE Healthcare) pomocou nosiča Ni SepharoseTM 6 Fast Flow 
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s imobilizovanými iónmi kovu Ni2+ (HisTrap FF 5 ml a HisTrap HP 1 ml, GE Healthcare). Na 

kolónu premytú ekvilibračným roztokom (50 mmol.dm-3 Tris HCl, 0,5 mol.dm-3 NaCl, 7 

mol.dm-3 GuHCl, pH = 7,5) sme naniesli solubilizovaný proteín. Následne sme kolónu 

premyli tým istým roztokom, aby sme odstránili nešpecifické a slabé proteínové interakcie. 

Rekombinantný proteín HTPT1  bol potom eluovaný elučným roztokom (50 mmol.dm-3 

TrisHCl, 0,5 mol.dm-3 NaCl, 7 mol.dm-3 GuHCl, 0,5 mol.dm-3 imidazol). Priebeh sme 

sledovali kontinuálnym meraním absorbancie pri 280 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

Metódou PCR sme pozmenili 5´koniec génu PT1 tesne za štiepnym miestom pre 

restriktázu NdeI, a to vnesením sekvencie pre afinitný His-tag. Elektrokompetentné bunky E. 

coli BL21ai sme transformovali pomocou expresného vektora pJK100-HTPT1 (obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Fyzikálna mapa konštruktu pJK100-HTPT1 a jednotlivé sekvencie upraveného génu pre PT1 

 

TB médium sme použili na kultiváciu buniek určených pre heterologickú expresiu 

v Erlenmayerových bankách pri teplote 37°C. Na indukciu expresie cieľového proteínu 

sme použili 0,1% L-arabinózu pri optickej hustote buniek OD600 ~ 0,9 a expresnú fázu 

sledovali po dobu 4 hodín. Z celkovej produkcie celulárnych proteínov sme najvyššiu 

expresiu HTPT1 dosiahli po 4. hodine od indukcie, a to 55% (obr. 3a). Keďže cieľový 

proteín sa produkoval vo forme inklúznych teliesok, nasledujúcim krokom nášho 

experimentu bola purifikácia a solubilizácia inklúznych teliesok. Postupovali sme podľa 

vyššie uvedených podmienok (Materiál a metódy) a po každom kroku sme odoberali 

vzorku na elektroforetickú analýzu pomocou SDS-PAGE (obr. 3b). 
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a)    b)   

 
Obr. 3a SDS-PAGE profil proteínov buniek E. coli BL21ai nesúcich konštrukt pJK100-HTPT1, dráhy 
(0,1,2,3,4) znázorňujú expresiu HTPT1 0 až 4 hodiny po indukcii, S – frakcia proteínov rozpustných v 

cytoplazme, P – frakcia proteínov nerozpustných v cytoplazme (inklúzne telieska) 
Obr. 3b SDS-PAGE, dráha C1 predstavuje frakciu proteínov rozpustných v cytoplazme, C2 frakcia proteínov 
rozpustných v cytoplazme po opätovnej homogenizácii, T frakcia proteínov uvoľnených detergentom triton X- 

100, G frakcia proteínov solubilizovaných v 7 mol.dm-3 GuHCl , S frakcia nerozpustných proteínov 
 

Po solubilizácii inklúznych teliesok bol rekombinantný proteín purifikovaný pomocou 

FPLC ÄKTA (GE Healthcare) na nosiči Ni SepharoseTM 6 Fast Flow s imobilizovanými 

iónmi kovu Ni2+ (HisTrap FF 5 ml a HisTrap HP 1 ml, GE Healthcare). Na ekvilibráciu 

kolóny sme použili ekvilibračný roztok. Proteín HTPT1 sa zachytil na kolóne následne bol 

premytý opäť ekvilibračným pufrom a nakoniec eluovaný pomocou elučného pufru. Na 

kolónu bolo nanesených 76 mg rekombinantného proteínu a podarilo sa nám vypurifikovať 48 

mg, čo v konečnom dôsledku predstavuje 63,2 % výťažok. Záznam purifikácie je znázornený 

na obr.4. 

 

 

 

Obr. 4 Priebeh purifikácie proteínu HT1PT1 metódou IMAC na kolóne HisTrap HP 1 ml pri pH = 7,5, 7 

mol.dm-3 GuHCl . Červená šípka zobrazuje pík, ktorý predstavuje purifikovaný proteín z celkového množstva 

proteínu naneseného na kolónu; Fialová krivka zachytáva zmenu pH pri purifikácii a zelená krivka znázorňuje 

elúciu v prítomnosti 0,5 mol.dm-3 imidazolu 

49 kDa 
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Záver 

Pri danom experimente sa nám podarilo pripraviť konštrukt obsahujúci cieľový gén 

pre pretrombín-1 so sekvenciou pre His-tag na N konci proteínu. Týmto expresným vektorom 

sme transformovali bunky Escherichia coli BL21ai a optimalizovali sme podmienky expresie. 

Cieľový proteín HT1PT1 sme v najväčšej miere získali v podobe inklúznych teliesok, čím 

sme potvrdili predchádzajúce experimenty. Následne sme rekombinantný proteín izolovali 

a solubilizovali z inklúznych teliesok a purifikovali metódou IMAC na niklovej matrici. 
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Abstrakt 

The cost/benefit model for the evolution of carnivory predicts a trade-off between photosynthetic costs 
associated with carnivorous structures and photosynthetic benefits increased through additional nutritional 
acquirement. The principal aim of our study was to assess photosynthetic activity of the traps and assimilation 
leaves in plants of the genus Nepenthes, together with the detection of important proteins involved in 
photosynthesis. In addition we quantified the amount of proteins, assimilation pigments and performed elemental 
analysis in the assimilation leaf and in the different zones of the trap. Enzyme activities in digestive fluid were 
also investigated. 

 
Kľúčové slová: mäsožravé rastliny; cost/benefit model; Nepenthes; fotosyntéza, tráviace enzýmy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nepochybne prvým, kto zosumarizoval mnohostranne zameraný výskum na 

mäsožravých rastlinách, bol Charles Darwin v roku 1875 v diele Insectivorous Plants. Ako 

prvý pozoroval trávenie koristi a odhalil zvýšený rast mäsožravých rastlín po prijatí proteínov 

z hmyzu a/alebo živočíchov. Darwinova kniha, tak ovplyvnila a inšpirovala mnoho 

nasledujúcich generácií botanikov a fyziológov zaoberajúcich sa štúdiom mäsožravých rastlín 

[1]. 

Thomas Givnish a kolektív (1984) navrhli cost/benefit model mäsožravosti, ktorý 

predpokladá, že na svetlých, vlhkých stanovištiach chudobných na živiny nutričný benefit 

z príjmu koristi prevýši náklady spojené s mäsožravosťou. Tieto náklady predstavujú uhlík 

potrebný na stavbu pasce, produkciu slizu a tráviacich enzýmov vo fotosynteticky málo 

aktívnych pasciach. Tento model vyjadruje náklady a zisky vo vzťahu k fotosyntéze. Náklady 

predstavujú zníženie rýchlosti fotosyntézy (AN) v pasciach ako dôsledok ich modifikácie 

a adaptácie na mäsožravosť a zvýšenie rýchlosti temnostnej respirácie (RD) ako výsledok 

zvýšených energetických nárokov na prilákanie, chytenie a absorbovanie koristi. Benefity 

zahŕňajú zvýšenie fotosyntézy pomocou zlepšeného zásobovania živinami z koristi majúce za 

následok zvýšený rast a rozmnožovanie [2 – 4]. 

BIOLÓGIA

665



Mäsožravý rod krčiažnik (Nepenthes) poskytuje vynikajúci experimentálny model na 

štúdium cost/benefit modelu mäsožravosti. Listy sú morfologicky aj funkčne rozdelené na 

fotosynteticky aktívnu čepeľ a krčahovitú pascu, ktorá sa vyvinula za účelom prilákať, uloviť 

a stráviť korisť. To umožňuje študovať fyziológiu a anatómiu v asimilačných a lapacích 

orgánoch oddelene. Pasca je rozdelená do zón, ktoré sú viditeľne rozoznateľné. Medzi ne patrí 

viečko, peristóm (okraj pasce), vosková zóna a tráviaca zóna [3, 5, 6]. Rod Nepenthes vlastní 

skupinu znakov, ktoré vedú k zníženej fotosyntéze v pasciach: nahradenie chlorofyl 

obsahujúcich buniek tráviacimi žľazami, celkovo nízky obsah chlorofylu a dusíka, nízka 

stomatálna vodivosť, malé intracelulárne priestory a ďalšie [3].  

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo stanoviť fotosyntetickú aktivitu pascí a asimilačných 

listov rastlín rodu Nepenthes spolu s detekciou dôležitých proteínov podieľajúcich sa na 

fotosyntéze, a zistiť tak príčinu nízkej fotosyntetickej účinnosti pascí. Pre komplexný obraz 

sme stanovili množstvo pigmentov, a taktiež bola urobená elementárna analýza prvkov 

v asimilačnom liste a jednotlivých zónach pasce. Vzhľadom k tomu, že syndróm mäsožravosti 

zahŕňa komplexnú sadu vlastností testovali sme aj vplyv dusíka (N) a fosforu (P) na indukciu 

enzymatických aktivít. 

 

Materiál a metódy 

Ako modelový organizmus na stanovenie fotosyntetickej účinnosti, množstva 

pigmentov a analýzu prvkov sme použili rastliny Nepenthes truncata. Na indukciu 

enzymatických aktivít sme použili druh N. mixta. Rastliny použité v tomto experimente boli 

pestované v skleníku Katedry fyziológie rastlín. 

Svetelnú a CO2 krivku fotosyntézy sme simultánne merali pomocou infračerveného 

analyzátora CO2 a H2O, CIRAS-2 (PP-Systems, Hitchin, Veľká Británia) a fluorescenčnej 

kamery Fluorcam FC1000LC (Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika) pripojenej 

na PLC6 kyvetu (PP-Systems, Hitchin, Veľká Británia).  Pri meraní rýchlosti fotosyntézy (AN) 

sme list/pascu (v našom prípade viečko) ožiarili intenzitou 70 µmol m-2 s-1 PAR. Intenzitu 

žiarenia sme zvyšovali po 4 minútach až do dosiahnutia hodnoty 1800 µmol m-2 s-1 PAR. Pred 

každým zvýšením intenzity žiarenia bol aplikovaný saturačný záblesk o intenzite 3000 µmol 

m-2 s-1 PAR a zároveň prebiehalo simultánne meranie AN pri koncentrácii CO2 380 µmol mol-1 

a teplote 23±1 °C. Následne sme aktinické svetlo vypli a po 5 minútach sme odmerali RD. 

Rýchlosť fotosyntézy závislú od koncentrácie CO2 sme merali pri konštantne vysokom 

ožiarení 2000 µmol m-2 s-1 PAR za postupnej zmeny koncentrácie CO2 (0 – 1500 µmol mol-1). 
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Merania sme vykonávali nezávisle trikrát na mladých plne vyvinutých asimilačných listoch 

a pasciach. 

Po ukončení fotosyntetických meraní a analýzy obsahu pigmentov sme asimilačný list 

oddelili od pasce. Pascu sme následne rozrezali na štyri časti podľa zón a niekoľko dní sme 

tieto vzorky sušili v sušičke pri 70 °C. Vzorky sme rozomleli na jemný prášok a jeden mg 

každej vzorky bol zabalený do cínovej kapsule. Koncentrácia dusíka sa merala na prvkovom 

analyzátore vario Micro cube (Elementar, Hanau, Germany).  

Vzorky zmineralizované za použitia silných kyselín sa použili na analýzu obsahu P, K, 

Ca a Mg [7]. Na analýzu fosforu sa odobralo 1,8 – 2,4 mg suchej hmotnosti a materiál bol 

mineralizovaný HClO4. Na analýzu obsahu katiónov sa mineralizovalo 6 - 7 mg suchej 

hmotnosti pletiva. Analýzy fosforu sa vyhodnocovali kolorimetricky na automatickom 

analyzátore FIAstar 5010 Analyzer (Tecator, Švédsko). Koncentrácia kovových katiónov sa 

určila  na základe plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie použitím analyzátora AAS 

Varian AA240FS (Agilent, Santa Clara, CA, USA). 

Na detekciu proteínov súvisiacich s fotosyntézou sme použili Western blot analýzu. 

List a každú zo štyroch častí pasce (100 mg) sme zhomogenizovali v tekutom dusíku 

a proteíny extrahovali podľa Maniatis a kol. (1982) [8]. Koncentráciu celkových rozpustných 

proteínov vo vzorkách sme stanovili pomocou BCA kitu (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) a merali sme ju pri spektrofotometricky pri absorbancii 562 nm (Jenway 6705 UV/Vis, 

Bibby Scientific Ltd, Essex, VB). SDS-PAGE a Western blot sme robili podľa Kruse a kol. 

(1995) [9]. Vzorky proteínov sme naniesli na 12% (v/v) SDS- polyakrylamidový gél. Po 

elektroforéze nasledoval transfer na nitrocelulózovú membránu. Protilátky proti proteínom 

fotosystému II (D1, LHCIIb), fotosystému I (LHCI), obom subjednotkám Rubisco (RbcL, 

RbcS) a ATP syntáze (ATP-ase) boli zakúpené z Agrisera (Vännäs, Švédsko). Ako 

sekundárnu protilátku sme použili goat anti-rabbit IgG (H+L)- HRP konjugát (Bio-Rad, 

Hercules, CA, USA). Bloty sme vizualizovali za použitia Immobilon Western 

chemiluminiscenčného kitu (Millipore, Billerica, MA, USA) a lekárskych RTG filmov 

(FOMA BIOCHEMIA, Hradec Králové, Česká republika). 

Enzymatickú aktivitu tráviacej tekutiny sme indukovali pridaním NH4Cl, resp. 

KH2PO4 do výslednej 50 mM koncentrácie. Odbery sme robili každý deň po dobu 5 dní 

a z každého odberu sme si zmrazili (-20 °C) 1,2 ml vzorky. Vzorky sme po rozmrazení pridali 

do acetátového tlmivého pufru (50 mM) a inkubovali sme ich so substrátom (5 mM 4-

nitrofenyl fosfát). Aktivitu sme merali pri absorbancii 405 nm (Jenway 6705 UV/Vis). 
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Celkovú proteolytickú aktivitu sme stanovili zmiešaním 150 µl vzorky so 150 µl 2% (w/v) 

albumínu hovädzieho séra (BSA) v 200 mM glycín-HCl tlmivom roztoku (pH 3,0). Vzorky 

sme inkubovali pri teplote 37°C. Reakciu sme zastavili pridaním 450 µL 5 % (w/v) kyseliny 

trichlóroctovej. Vzorky sme vychladili v ľade 10 minút a centrifugovali pri 20 000 g, teplote 

4°C, po dobu 10 minút. Absorbanciu supernatantu sme merali pri 280 nm na spektrofotometri 

Jenway 6705 UV/Vis. 

Výsledky boli vyhodnotené jednofaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) 

s následným LSD testom. 

 

Výsledky a diskusia 

Meraním výmeny plynov sme zistili výrazné rozdiely medzi asimilačným listom 

a pascou (obr. 1). Rýchlosť fotosyntézy v asimilačných listoch je signifikantne vyššia ako 

v pasci a so stúpajúcou intenzitou žiarenia sa zvyšovala. Nízka karboxylačná aktivita v pasci 

dobre koreluje s nízkym obsahom oboch podjednotiek Rubisca. Meranie kvantového výťažku 

fotosystému II (ΦPSII) metódou fluorescencie chlorofylu preukázalo taktiež vyšší ΦPSII v liste 

ako v pasci, rozdiely však už neboli až tak výrazné. To dobre koreluje s faktom, že obsah 

proteínov reakčného centra fotosystému II (D1) a svetlozberných antén (LHCIIb, LHCI) sa 

medzi pascou a listom na mg proteínu príliš nelíši. Obsah dusíka, fosforu a celkových 

proteínov bol v pasci výrazne nižší ako v liste. Obsah chlorofylov a karotenoidov bol 

signifikantne vyšší v liste ako v pasci, pre antokyány platil opačný trend, čo má 

pravdepodobne význam pri vábení koristi (obr. 2.). 

 

  

 
Obr. 1 Závislosť AN od intracelulárnej koncentrácie CO2 (vľavo) a od intenzity žiarenia (vpravo) pri N. truncata 
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Obr. 2 Obsah prvkov v pletivách N. truncata 

 

Analýza odobranej tráviacej tekutiny nám poskytla obraz o trávení koristi. Indukcia 

kyslých fosfatáz vykazovala určitý trend, ktorý sa s pravidelnosťou vyskytoval pri 

jednotlivých meraniach (Obr. 3). Po 24h, resp. 48h po indukcii sme pozorovali výrazný pokles 

fosfatázovej aktivity v porovnaní s kontrolou, ale v nasledujúcich dňoch aktivita čiastočne 

stúpala. Celková proteolytická aktivita má viac menej konštantný priebeh pri všetkých 

testovaných variantoch.  

 

 
 

Obr. 3 Fosfatázová (vľavo) a proteolytická aktivita (vpravo) tráviacej tekutiny po pridaní NH4Cl 
a KH2PO4 

 

Záver 

Naše výsledky potvrdili výrazne nízku fotosyntetickú aktivitu pascí, čo je v súlade 

s cost/benefit modelom mäsožravosti [2]. Zdá sa, že sekundárne procesy fotosyntézy (tmavá 

fáza) sú v pasci redukované v oveľa väčšej miere ako primárne procesy (svetelná fáza). To 

indikuje možnosť využitia elektrónov z elektrón-transportného reťazca v iných dejoch ako je 

redukcia CO2, napríklad pri asimilácii dusíka. Znížená expresia kľúčového enzýmu 
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v asimilácií uhlíka (Rubisco) v pasci, ktoré tvorí až 50 % rozpustných proteínov v C3 

rastlinách a 30 % celkového obsahu dusíka v listoch, umožňuje investovať časť proteínov do 

produkcie tráviacich enzýmov. To napomáha rastline získať dusík zo živočíšnej koristi. 

Enzymatická aktivita tráviacej tekutiny Nepenthes je viac menej konštitutívna. Absencia 

výraznej indukcie enzymatických aktivít pri rode Nepenthes v porovnaní s inými druhmi 

mäsožravých rastlín, môže byť spôsobená veľkým objemom tráviacej tekutiny. Táto stratégia 

umožňuje kontinuálne trávenie koristi a jej stály prísun je zabezpečený pasívnou krčahovitou 

stavbou pasce. Tým sa krčiažniky líšia od mäsožravých rastlín rodu rosička (Drosera) 

a mucholapka (Dionaea) s aktívnymi pascami,  kde sú enzymatické aktivity výrazne 

indukovateľné do 24 hodín od polapenia koristi [10].   
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Abstrakt 

 It is experimentally proved that the low-temperature plasma has a positive effect on seed germination and 
has antimicrobial and disinfectant properties. But work using low-temperature plasma in the process of adaptive 
response is only in the beginning, although it could be an effective substitute for chemicals that are currently in 
agriculture becoming less desirable. This work is based on the assumption, that oxidative effects of low-temperature 
plasma in the affected seeds of Pisum sativum L. trigger defense mechanisms resulting in increased resistance of 
seeds towards subsequent stressful substances, like heavy metals. Oxidative stress causes damage of the DNA, 
which can be detected by Comet assay. This method is used for determining of the potential genotoxic effects of the 
tested substance at nuclei of various natural materials. Detection of the presence of Hsp70 is also the opportunity to 
monitor of the response of cells to various types of stress, because increased production of this protein is induced by 
almost each type of stress. 
 

Kľúčové slová: nízkoteplotná plazma; adaptívna odpoveď; oxidačný stres; Comet assay; Hsp70 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Technológie využívajúce plazmu a rádiové vlny boli úspešne aplikované pri úprave 

rôznych prírodných materiálov. V poľnohospodárstve môžu byť tieto metódy účinnou náhradou 

za tradičné ošetrenie semien chemickými látkami, ktoré sú drahé alebo škodlivé pre životné 

prostredie a ľudské zdravie. Viaceré predchádzajúce práce preukázali, že ovplyvnenie semien 

plazmou stimuluje ich klíčenie a vedie k potlačeniu plesňových a bakteriálnych patogénov rastlín 

[1]. Plazma je definovaná ako navonok neutrálny ionizovaný plyn, ktorý je tvorený časticami 

v neustálej interakcii. Tieto častice zahŕňajú fotóny, elektróny, pozitívne a negatívne nabité ióny, 

atómy, voľné radikály, excitované aj neexcitované molekuly. Nízkoteplotná plazma (NTP) sa 

bežne získava pri nižších tlakoch a vyznačuje sa tým, že elektróny dosahujú vysoké teploty 

a vstupujú do plazmochemických reakcií, avšak ťažké častice (ióny, neutrálne častice) majú 

nízku teplotu a nespôsobujú teda poškodenie materiálu, s ktorým sú v kontakte [2]. V súčasnosti 

sa stále viac využívajú aj zdroje NTP schopné generovať tento druh plazmy pri atmosférickom 

tlaku a vo vzduchu, čo je výhodné v rôznych aplikáciách. 

 Využitie NTP je široké a naším cieľom bolo aplikovať tento typ plazmy v adaptívnej 

odpovedi vo fáze predovplyvnenia. Adaptívna odpoveď je schopnosť buniek alebo organizmov 
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lepšie znášať škodlivé účinky toxických látok alebo iných negatívnych činiteľov, keď sú 

predtým vystavené nižším dávkam týchto stresorov. Je to rozšírený nešpecifický fenomén 

pozorovaný v mnohých prokaryotických aj eukaryotických organizmoch [3]. Pomocou 

fyziologických [4] a genotoxikologických [5] pokusov bola preukázaná schopnosť NTP 

indukovať oxidačný stres v rastlinných bunkách. Je známe, že ťažké kovy, ako stále sa 

rozširujúce polutanty prostredia, takisto vyvolávajú oxidačný stres v rastlinách najmä 

prostredníctvom stimulácie tvorby ROS (reaktívnych foriem kyslíka) [6]. Keďže aj NTP 

vyvoláva zvýšenú produkciu ROS, predpokladáme, že účinok vhodnej expozičnej dávky NTP 

v predovplyvňovacej fáze spustí kaskádu opravných a antioxidačných procesov vo fáze 

regenerácie, čo vedie k zvýšenej odolnosti voči následnému ovplyvneniu stresujúcou látkou, 

napr. ťažkým kovom. V súčasnosti nie sú známe práce zamerané na adaptívnu odpoveď, 

v ktorých by sa používala plazma v predovplyvňovacej fáze. 

 Pri pozorovaní odpovedí rastlín na pôsobenie stresu býva často vhodným spôsobom, ako 

určiť mieru tejto odpovede proteínová analýza na základe separácie heat shock proteínov. 

Zamerali sme sa konkrétne na detekciu Hsp70, ktorý je zástupcom tejto skupiny univerzálnych 

stresových markerov. 

 

Materiál a metódy 
V našom experimentálnom dizajne sme zvolili ošetrenie suchých semien NTP 

(predovplyvnenie), následné klíčenie (regenerácia) a v poslednom kroku ošetrenie klíčencov 

roztokmi ťažkých kovov. Comet assay sme realizovali aj pred ovplyvnením roztokmi ťažkých 

kovov (hodnotenie DNA poškodenia po regeneračnom čase) a nakoniec sme metódu realizovali 

aj po samotnom ovplyvňovaní klíčencov. 

Semená P. sativum L., (Prophet) (Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav 

Poľnohospodársky v Bratislave) boli ošetrené NTP na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK 

v Bratislave. Plazma bola generovaná vo vzduchu pri atmosférickom tlaku s využitím difúzneho 

koplanárneho povrchového barierového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge 

(DCSBD) [7]. Ošetrenie semien prebiehalo v dvoch pokusoch – 300 sekundové a 60 sekundové 

ošetrenie. 24 hodín po ošetrení sme semená vysiali na Petriho misky. Kultivácia prebiehala 2 dni 

v tme pri 24 ± 1°C. Nasledovalo ovplyvnenie klíčencov roztokmi ťažkých kovov 2 hodiny 0,1; 

0.5; 1; 1,5 a 2 mM CdCl2.2,5H2O alebo  CuSO4.5H2O. 

Metóda Comet assay 

Metóda Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza) spočíva v detekcii poškodenia 

DNA v jadrách buniek prostredníctvom zvýšenej migrácie chromozomálnej DNA z jadier 
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smerom k anóde počas elektroforézy [8]. V práci sme využili kroky postupu metódy alkalickej 

celulárnej Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza) podľa [9], ktorá slúži na 

kvantitatívne určenie DNA poškodenia, teda detekciu jednovláknových aj dvojvláknových 

zlomov, apurínových a apirimidínových miest, nekompletne zreparovaných miest a DNA 

krížových väzieb [9]. Najprv sme izolovali jadrá z buniek korienkov hrachu narezaním v 150 µl 

Tris-HCl tlmivom roztoku (pH 7,5) na ľade. 100 µl suspenzie sme zmiešali so 100 µl 1% LMP 

agarózy (40°C) a napipetovali na podložné sklíčka potiahnuté agarózou (1% NMP). Po 

odstránení krycích sklíčok sme sklíčka s agarózou v elektroforetickom tanku zaliali 

elektroforetickým roztokom (pH>13) (10M NaOH, 0,2M EDTA a dH2O). Pri 8 minútovom 

odvíjaní došlo k uvoľneniu superšpiralizovanej DNA. Podmienky elektroforézy boli 1V/cm2 a 

280-330 mA 15 minút pri 4-8 °C. Vzorky sme potom neutralizovali 3x v Tris-HCl (pH 7,5) a 5 

minút farbili fluorescenčnou farbičkou etídium-bromid (0,002% EtBr) [9]. Pozorovanie jadier 

prebiehalo pomocou fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX 51 pri 200-násobnom 

zväčšení a hodnotenie stupňa poškodenia pomocou programu Comet visual.  

Detekcia Hsp70 

Na izoláciu proteínových extraktov z pletiva korienkov klíčencov Pisum sativum L. 

(0,1g) sme použili extrakčný tlmivý roztok - pH 6,8 (10 mM Tris, 1 mM EDTA, 2,5 % SDS, 5 % 

merkaptoetanol, 10 % glycerol, dH2O) a morský pierok. Po následnej denaturácii proteínov pri 65°C 

10 minút a po centrifugácii 10 minút pri 5500 rpm sme stanovili celkový obsah proteínov [10] 

a zrealizovali separáciu na SDS-PAGE [11] - elektroforetické delenie proteínov prebiehalo pri 

200 V (na 2 gély s rozmermi 6 cm x 8 cm) 60 minút. Na identifikáciu špecifických proteínov zo 

zmesi proteínov sme použili Western blotting pri ktorom prebiehal transfer proteínov z jedného 

gélu na nitrocelulózovú membránu pri konštantnom napätí 15 V po dobu 15 minút. Po inkubácii 

membrány v blokovacom roztoku 1 x TBST-BSA (pH 7,5) (20mM Tris, 0,5M NaCl + Tween20 

+ BSA) cez noc sme membránu inkubovali s primárnou protilátkou (2 µl Anti – Hsp70, 

Agrisera) riedenou v 1 x TBST-BSA (6 ml) v pomere 1 : 3000, 90 minút pri laboratórnej teplote. 

Membránu sme premývali 5 x 5 min v 1 x TBST (pH7,5) a ešte raz premyli v 1 x TBS. 

Inkubovali sme membránu so sekundárnou protilátkou riedenou v 1x TBST-BSA (3 µl protilátky  

na 7,5 µl 1x TBS-BSA) 90 minút. Riedenie sekundárnej protilátky Donkey anti-rabbit IgG 

(H&L) bolo v pomere 1 : 2500. Membránu sme opäť premývali ako v predošlých krokoch. 

Nitrocelulózovú membránu sme pred vyvolaním vložili do roztoku s obsahom 1 ml luminol + 1 

ml H2O2 na 5 minút. 
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Výsledky a diskusia 

Pri použití Comet assay v pokuse na sledovanie adaptívnej odpovede sme získali 

výsledky prezentujúce DNA poškodenie v jadrách buniek klíčencov, ktoré boli ešte pred 

vysadením ošetrené 300s NTP (vyšrafovaná časť grafu na Obr. 1) a 60s NTP (vyšrafovaná časť 

grafu na Obr. 2) a následne po vyklíčení ovplyvnené CdCl2.2,5H2O (A, C), alebo  CuSO4.5H2O 

(B, D). Negatívna kontrola NK1 reprezentuje vzorky získané z klíčencov bez ovplyvnenia 

ťažkými kovmi a negatívna kontrola NK2 vzorky z klíčencov kultivovaných 2 hod. vo vode.  

 

 
Obr. 1 Grafické znázornenie poškodenia DNA v jadrách  P. sativum, L. prostredníctvom Comet assay. Poškodenie 

DNA v koreňoch klíčencov (Prophet) vzniknuté vplyvom  rôznych koncentrácií CdCl2.2,5H2O (A) CuSO4.5H2O (B) 
2h (farebné stĺpce). Vyšrafovaná časť predstavuje poškodenie DNA vplyvom rovnakých koncentrácií roztoku po 

ošetrení suchých semien 300s NTP. Signifikantné rozdiely medzi priemermi sme vyhodnotili na základe 
Studentovho T testu:  p*≤ 0,05; p** ≤ 0,01; p***≤0,001. 

 

Tieto výsledky sme porovnávali s výsledkami  ovplyvnenia klíčencov ťažkými kovmi bez 

predovplyvnenia plazmou (farebná časť Obr. 1). Aplikácia plazmy pri kontrolných semenách 

indukovala nízky stupeň genotoxického poškodenia (do 20%). V prípade, že sa skutočne pri 

následnom klíčení (regenerácia) aktivujú obranné mechanizmy v bunkách, malo by sa po 

kultivácii s vyššími koncentráciami ťažkých kovov DNA poškodenie znižovať v porovnaní 

s klíčencami nezaradenými do pokusov s adaptívnou odpoveďou. Tento predpoklad potvrdzuje 

zníženie  poškodenia v NTP  predovplyvnených jadrách pri pozitívnej  kontrole (400 µM H2O2) 

o 15,7%  (Obr. 1) a o 16,15% (Obr. 2) oproti pozitívnej kontrole bez predovplyvnenia. Ako 

vidíme na grafe A (Obr. 1), podobný efekt nastal takmer vo všetkých prípadoch s aplikáciou 

ťažkých kovov. Keďže kadmium nespôsobuje vyššie poškodenie ako pozitívna kontrola, tento 

efekt zníženia poškodenia nebol výrazný. Najväčší rozdiel sme pozorovali pri koncentrácii 1mM 

CdCl2.2,5H2O (pribl. 27%). Predovplyvnenie 60s NTP  výrazne neindukovalo adaptívnu 

odpoveď po ovplyvnení rovnakými koncentráciami roztoku kadmia (Obr. 3) na rozdiel od 300s 

expozície. Po použití roztokov medi sme zaznamenali výraznejšie klesanie DNA poškodenia 
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v predovplyvnených vzorkách vzhľadom k vzorkám bez NTP expozície (graf B a D). Roztoky 

medi vo zvolených koncentráciách vyvolávajú vysoký stupeň poškodenia a aplikácia NTP 

Obr. 2 Grafické znázornenie poškodenia DNA v jadrách  P. sativum, L. prostredníctvom Comet assay. 
Poškodenie DNA v koreňoch klíčencov (Prophet) vzniknuté vplyvom  rôznych koncentrácií CdCl2.2,5H2O (C) 

CuSO4.5H2O (D) 2h (farebné stĺpce). Vyšrafovaná časť predstavuje poškodenie DNA vplyvom rovnakých 
koncentrácií roztoku po ošetrení suchých semien 60s NTP. Signifikantné rozdiely medzi priemermi sme 

vyhodnotili na základe Studentovho T testu:  p*≤ 0,05; p** ≤ 0,01; p***≤0,001. 
 

vyvolala zníženie DNA poškodenia na rozdiel od klíčencov vystaveným roztokom kadmia. 

Tieto pozitívne zmeny sme zaznamenali práve po vystavení vyšším koncentráciám 

roztoku CuSO4.5H2O (1; 1,5; 2 mM). 

Ďalšie výsledky týkajúce sa detekcie Hsp70 nasvedčujú, že predovplyvnenie NTP má 

vplyv na zmenu hladiny Hsp70 v bunkách koreňov v porovnaní s klíčencami bez predošlého 

ovplyvnenia NTP (Obr. 3). Zaznamenali sme významný rozdiel v pri detekcii Hsp70 medzi 

vzorkami so 60s predovplyvnením a s 300s predovplyvnením NTP. 300s predovplyvnenie už 

v kontrolných vzorkách indukovalo tvorbu Hsp70 vo výraznej miere. V oboch prípadoch bolo 

množstvo Hsp70 nižšie pri ošetrení 2 mM roztokmi kovov v porovnaní s 1 mM roztokmi. Pri 

použití oboch dávok NTP a po ošetrení 2 mM CdCl2.2.5H2O sme pozorovali zvýšenie 

množstva Hsp70 vzhľadom na vzorky bez NTP. 

 

BIOLÓGIA

675



Obr. 3 Detekcia Hsp70 vo vzorkách proteínov izolovaných z koreňov Pisum sativum L. (Prophet). 15µg  
proteínu na dráhu. Bez NTP: NK (negatívna kontrola): 1. dráha – (kontrola bez ovplyvnenia); 2. dráha – kontrola 
– pôsobenie H2O 2h; PK (pozitivna kontrola) 1. – 3. dráha – heat shock (1h 30, 35 a 40°C); Cu: 1. – 6. dráha: 2h 

ovplyvnenie CuSO4.5H2O (0,05; 0,1; 0,5; 1; 1,5 a 2 mM); Cd: 1. – 6. dráha: 2h ovplyvnenie CdCl2 . 2.5H2O 
(0,05; 0,1; 0,5; 1; 1,5 a 2 mM). +NTP: 60s a 300s predovplyvnenie NTP kontrolných klíčencov a klíčencov 

ovplyvnených 1 a 2 mM roztokmi oboch ťažkých kovov. 
 

Záver 

Genotoxické efekty ťažkých kovov pôsobiacich na korene hrachu môžu byť do určitej 

miery modulované po predošlom ošetrení suchých semien nízkoteplotnou plazmou. Naše 

pokusy prispievajú k lepšiemu porozumeniu interakcií medzi NTP a rastlinným 

organizmom/bunkami prostredníctvom adaptívnej odpovede. Skúmanie potenciálnych 

protektívnych účinkov NTP pri adaptívnej odpovedi si však vyžaduje aplikáciu ďalších 

špecifických dizajnov s využitím kombinácie rôznych expozičných dávok NTP a ťažkého 

kovu (príp. inej toxickej látky). 
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Abstract 

SL trans-splicing is spliceosome-mediated, largely unknown, type of splicing by which 5’ of SL RNA 
and 3’ ends of pre-mRNA molecule can be joined together to form a single mRNA molecule. Such form of 
splicing has been observed in many phylogenetically unrelated eukaryotic species. In this study, the question of 
whether the origin of SL trans-splicing dates back to the common ancestor of all eukaryotes or whether this 
character was lost in most of eukaryotes, or whether this mechanism of RNA processing evolved several times 
independently in various unrelated eukaryotic lineages, has been proven. To potentially distinguish between 
these possibilities, the bioinformatic comparison of primary and secondary structures of SL and SL RNA 
sequences from various eukaryotes was performed. We could not confirm the relativeness of SL RNAs at the 
level of secondary structure but SL RNAs share common motifs and features at the primary sequence level. Thus 
the question of the origin of the process remains to be a secret. 
 

Key words: trans-splicing; alignmen; SL RNA; secondary structure; Sm binding site. 

 

Introduction 

SL (Spliced Leader) trans-splicing is a transfer of a short non-coding RNA sequence 

(SL sequence) from the 5’ end of the specialized SL RNA molecule to the unpaired splice-

acceptor site on pre-mRNA transcript molecule [1]. The process is mediated by spliceosome. 

The result is the production of diverse mRNAs which acquire a common SL sequence at the 

5’ end. The SL sequence is about 15-50 nucleotides long (the length is diverse for different 

organisms). The species undergoing SL trans-splicing contain one or few types of SL RNAs 

which are approximately 45-150 nucleotides long [1]. The fraction of trans-spliced mRNAs 

varies from species to species. 

SL trans-splicing is by its some characteristics strikingly similar to the conventional 

type, cis-splicing. SL RNA secondary structure is very similar to the secondary structure of U 

snRNAs (U-rich Small Nuclear RNA) that are essential components of general splicing 

apparatus. Five snRNA molecules, U1, U2, U4, U5 and U6, are necessary for the process of 

nuclear cis-splicing and they are catalytically active in the form of snRNPs (Small Nuclear 

RiboNucleoProtein). Four of them, U1, U2, U4 and U5, are bound with seven highly 

conserved proteins called Sm proteins. They bind to the "Sm motif" found in conventional 

introns which is found in SL RNA molecules downstream of the donor splice site [2]. Such 
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binding of Sm proteins to SL RNA then leads to a modification of 5’ cap. 

The origin of SL trans-splicing is still not clearly understood. The hypotheses for its 

origin have changed several times in the way of scientific thinking of specialists. Since it has 

been identified in various taxa and it has distinct distribution across the phylogenetic tree, its 

origin appears to be enigmatic. Due to the very limited amount of data, it was not previously 

possible to analyze SL RNAs based on the sequence homology. The SL trans-splicing was 

discovered in Euglenozoa phylum, in some representatives belonging to the alveolates and in 

several groups of organisms together belonging to the kingdom Animalia. SL trans-splicing 

has not yet been observed in plants or in fungi. 

The discovery of presence of SL trans-splicing in the phylogenetically distantly 

related organisms allows us to consider its origin(s) in two different ways. Either SL trans-

splicing evolved independently several times [3], or it is an ancient trait which dates back to 

LECA (the Last Eukaryotic Common Ancestor). The latter possibility suggests that it 

probably originated together with the general splicing apparatus and it was lost in evolution 

many times. The decision between the two alternatives (whether SL trans-splicing is ancient 

or novel process) is important for understanding the evolution of gene regulation in primitive 

eukaryotes and the possible role of trans-splicing in shaping the genome architecture of 

organisms processing their pre-RNAs in this way [4]. 

 

Material and methods 

For the comparison and the alignment of SL RNA sequences and for the prediction of 

their secondary structures, all publicly available SL RNAs were taken from the NCBI website 

[5]. Some SL RNA sequences not present in NCBI were taken directly from older 

publications. In order to evaluate the origin of SL trans-splicing, we have decided to compare 

the sequence identity of SL RNAs and to align them firstly by ClustalO program [6] and then 

we made manually prepared alignments in BioEdit program [7] (created by Tom Hall). The 

manual alignments were done with respect to the splice site (known as being localized 

between SL and non-SL sequence of SL RNA) and putative Sm binding site. Finally, Jalview 

program [8] for multiple sequence alignment editing, visualization and analysis was used. We 

used WebLogo [9] for creating a sequence logo as a graphical representation of the sequence 

conservation of nucleotides which is frequently used to depict sequence characteristics such 

as protein-binding sites in DNA. The predictions of secondary structures of SL RNAs were 

made by two different programs. Firstly, WAR webserver [10] with default settings for all of 

the models, and secondly RNAalifold program (Vienna RNA package) [11] with default 
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settings and with the constraint – avoid pairing within Sm binding site – was used. If there 

were available common growth temperatures for the organisms possessing SL RNA, the 

average growth temperature was taken. And finally Mfold program [12] together with 

MARNA program [13] was used for the comparison of the individual secondary structure 

predictions.  

  

Results and discussion 

To test the hypotheses for the origin of SL trans-splicing, all available SL RNAs of 

various taxonomic groups were aligned by ClustalO and then manually edited (Fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1 The manual alignment of all available SL RNAs. The alignment was manually improved with the respect 
to the fact that splice-donor site should be GU in the majority of species and putative Sm binding site at the 3’ 
end of SL RNA molecule should resemble that of trypanosomatids [14]. The red rectangles represent the SL 
sequences (left) and putative Sm binding sites (right). The blue colored nucleotides are those with the highest 

percentage identity to the consensus sequence and thus should be the most conserved. Conversely, non-colored 
bases are not conserved. Gaps are shown as dots in the aligned sequences. 
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From the manual alignment of all currently available SL RNAs (Fig. 1), it can be 

suggested that the most conserved sites within SL RNA molecule are: the donor splice site (3’ 

end of SL sequence) downstream with GU nucleotides (typical boundaries at 5’ end of introns 

of canonical spliceosomal introns), and a putative Sm binding site (right red rectangle in Fig. 

1). This region probably functions in the binding of Sm proteins, what is an obligatory step 

during the spliceosomal assembly [15]. 

In this study, the putative Sm binding site sequence logo was created from a collection 

of aligned SL RNAs. The results of web based application designed to generate sequence 

logos are shown in Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2 Sequence logo generated using an alignment of potential SL RNA Sm binding motifs. 5’ end of Sm 
binding sites usually contains A nucleotide(s), the core contains mainly T nucleotides and the 3’ end is mainly 

represented by G nucleotides. This sequence logo was generated using the WebLogo (Crooks et al. 2004). 
 

The predictions of secondary structures were done using various methods. Afterward, 

they were compared to the previously suggested secondary structure of SL RNA. The results 

whether the predictions match this structure or not are shown in Figure 3.  

 

 
Fig. 3 The figure shows the simplified and redrawn drawing (modified from several predictions) of 

kinetoplastid’s SL RNA suggested by previous studies [14]. The predicted structure contains 3 stem-loops, 
whereas the putative Sm binding site occurs unpaired between stem-loop II and III. The SL sequence forms the 

part of stem-loop I at the 5' end. Splice site is indicated by arrow. 
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 Because of relatively conserved putative Sm binding site, we decided to predict the 

secondary structures with a constraint – not to pair within this region. The conserved motif 

GG(N)xARAUUUUGG (x can be 0, 1 or 2) was found in the alignment of our “total” set of 

SL RNAs (Fig. 2) and confirming the results of another study [14] predicting secondary 

structure of SL RNAs of several trypanosomatids species (Fig. 3). According to our 

predictions of secondary structures, we were not able to define one uniform secondary 

structure for all species, even if we tried to modify the settings of programs for prediction of 

secondary structure (using a constraint not to pair within Sm binding site) or we changed the 

growth temperatures. The reason for this may be, that SL RNA sequences of the three groups 

of species that do not match the reference structure, have not Sm binding motif at sequence 

level.  

 

Conclusion 

 From our results we have not been able to unambiguously evaluate the origin of SL 

trans-splicing, yet. The relative similarity was found at the primary sequence level with the 

conserved donor splice site and Sm binding site. However, we could not confirm the common 

origin of SL RNAs by the analysis of secondary structures. Thus, the origin of SL trans-

splicing remains to be enigmatic. 
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Abstrakt 

The term ancient DNA (aDNA) represents all types of DNA that can be recovered from archaeological 
and palaeontological material, museum specimens or fossils. Ancient DNA provides much information useful in 
phylogeny, evolution or genealogy. The isolation and analysis of aDNA is accompanied by two major problems. 
The first problem is the degradation of sequences aDNA caused by post-mortem decay, physical, chemical and 
biological factors in the environment. The second is the risk of contamination with modern DNA. The project is 
focused on aDNA isolation and analysis of ancient human teeth from the 8th -9th century archaeological 
excavation. We managed to isolate aDNA from 32 samples. We also managed to determine the sex of each 
sample and to sequence the HVR I mtDNA of 11 samples thus identifying mitochondrial haplogroups. 

 

Kľúčové slová: human aDNA; archaeological material; sex determination; mitochondrial haplogroups 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Archaická DNA (aDNA) pomenúva všetky typy nukleových kyselín, ktoré pretrvávajú 

v múzejných, archeologických alebo čiastočne fosilizovaných materiáloch. 

 Vôbec po prvý krát bola aDNA izolovaná a analyzoavná v roku 1984 [1] a jej výskum 

trvá dodnes. Tento odbor počas svojej pomerne krátkej histórie zažil dva veľké miľníky. 

Prvým bolo zavedenie metódy PCR do procesu analýzy aDNA [2], čo malo za následok 

obrovský rozmach v počte vykonaných štúdií. Druhým miľníkom bol príchod technológií 

NGS [3], ktoré umožnili rekonštruovať kompletné genómy aj dávno vyhynutých druhov [4]. 

Nevýhodou práce s aDNA je to, že sa v pozostatkoch nachádza vo veľmi nízkych 

koncentráciách a navyše je značne degradovaná, čo je výsledkom pôsobenia chemických, 

fyzikálnych a biologických faktorov prostredia. Okrem toho neustále hrozí riziko jej 

kontaminácie modernou DNA, preto je nutné dodržiavať prísne laboratórne a pracovné 

pravidlá  [5].  

Informácie získané z analýz aDNA našli svoje uplatnenie v mnohých vedných 

odboroch a disciplínach. Avšak asi najviac sa využívajú vo výskume dávnych ale aj pomerne 

recentnejších udalostí v histórii moderných ľudí. Predovšetkým pri skúmaní vzájomného 

vzťahu ľudí a ostatných hominidov[6], na mapovanie dávnych migračných ciest[7],  v 
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paleopatologických[8] a genealogických štúdiách[9], a takisto aj vo forenzných štúdiách pri 

identifikácií obetí vojen a revolúcií[10]. 

Cieľom našej práce bolo extrahovať aDNA z archeologických vzoriek, molekulárno-

genetickým spôsobom stanoviť pohlavie a overiť jeho zhodu s antropo-morfickým určením. 

Ďalej amplifikovať kompletný HVR I mtDNA, jeho osekvenovanie a na základe zistených 

polymorfizmov určiť haploskupiny a možný pôvod . 

 

Materiál a metódy 

Spracovaný bol súbor 50 vzoriek ľudských zubov (d. incisivi; d. canini) 

pochádzajúcich z archologického náleziska Cífer-Pác (Slovansko-avarské pohrebisko z 8. – 9. 

storočia). Pri ich odoberaní bol kladený dôraz na to, aby boli vyberané len celistvé vzorky bez 

výraznejšieho povrchového poškodenia. 

Zuby sme dekontaminovali ich ponorením do 5% roztoku chlórnanu sodného na 30 

sekúnd, následne opláchli ddH2O a vystavili účinku UV svetla po dobu 30 minút z oboch 

strán. Z dekontaminovaných zubov sme rezacím kotúčom (Dremel 542) odstránili korunky. 

Korene sme opäť vysvietili pod UV svetlom po dobu 30 minút z oboch strán a mechanicky 

rozdrvili na prach pomocou dvoch skrutiek a predĺženej matky. 

K 0,4 g zubného alebo kostného prachu sme pridali 3 ml extrakčného pufru, 

pozostávajúceho 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 z tejto zmesi sme extrahovali pridaním 3 ml roztoku 

fenol:chloroform:izoamylalkohol (25:24:1), potom sme celú zmes dôsledne vortexovali a 

centrifugovali pri 9500 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 8 minút. Odobrali sme 

vodnú fázu a pridali 3 ml roztoku chloroform:izoamylalkohol (24:1), dôkladne vortexovali 

a nechali centrifugovať pri 9500 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 8 minút. Znovu 

sme odobrali vodnú fázu a pridalil 1,5 ml 5M acetátu amónneho a 3 ml 96% izopropanolu, 

dôkladne vortexovali a nechali odstáť cez noc. Potom sme tento roztok centrifugovali pri 

9000 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 30 minút. Roztok sme odstránili a pelet 

nechali sušiť pri 37 °C po dobu 15 minút. K peletu sme pridali 2 ml 80% etanolu, roztok 

vortexovali a centrifugovali pri 9000 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 30 minút. 

Etanol sme odstránili a pelet nechali sušiť pri 37 °C po dobu 15 minút. Znovu sme pridali 

k peletu 2 ml 80% etanolu,  roztok vortexovali a centrifugovali pri 8500 rpm (Eppendorf 

5804R) pri 4 °C po dobu 20 minút. Etanol sme odstránili a pelet nechali úplne vysušiť pri 37 

°C. Následne sme pelet rozpustili v 50 µl ddH2O. 
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Na PCR amplifikáciu špecifických sekvencií amelogenínového génu sme navrhli 

dvojicu primerov, pričom z dôvodu neskoršej fragmentovej analýze produktov bol jeden 

z nich fluorescenčne značený. Na PCR amplifikáciu sekvencií HVR I mitochondriálnej aDNA 

sme navrhli päť párov primerov, pričom kvôli povahe aDNA sme museli dbať na to, aby 

dĺžka jednotlivých amplikónov bola čo najmenšia. Údaje k jednotlivým primerom sú uvedené 

v tabuľke 1. 

 

Tab 1. Primery PCR amplifikácie HVR I mtDNA 
 

Pár Názov Sekvencia Tm Dĺžka amplikónu 

1 
mtDNA_15976F 5´-TCCACCATTAGCACCCAAAG-3´ 55,4 °C 

138 bp 
mtDNA_16113R 5´-TGGCTGGCAGTAATGTACGA-3´ 55,4 °C 

2 
mtDNA_16052F 5´-CCACCCAAGTATTGACTCACC-3´ 57,4 °C 

139 bp 
mtDNA_16190R 5´-GAGGGGGTTTTGATGTGG-3´ 55,1 °C 

3 
mtDNA_16132F 5´-ACCATAAATACTTGACCACCTGTAG-3´ 56,3 °C 

133 bp 
mtDNA_16264R 5´-GAGGGGTGGCTTTGGAGT-3´ 57,1 °C 

4 
mtDNA_16217F 5´-TCAACCCTCAACTATCACACAT-3´ 54 °C 

135 bp 
mtDNA_16351R 5´-TTTGACTGTAATGTGCTATGTACG-3´ 54,6 °C 

5 
mtDNA_16282F 5´-CAAACCTACCCACCCTTAACAG-3´ 57,7 °C 

130 bp 
mtDNA_16411R 5´-GGAGGATGGTGGTCAAGG-3´ 57,1 °C 

1 
AmelShortF 5´-Fam-CCCTTTGAAGTGGTACCAGAGCA-3´ 65°C 

83 bp 
AmelShortR 5´-GCATGCCTAATATTTTCAGGGAATA-3´ 61°C 

 

Pri amplifikácii špecifických sekvencií génu pre amelogenín sme do celkového 

objemu reakčnej zmesi 30 µl pridávali 1 µl izolovanej aDNA, 3 µl 10x reakčného pufru (0,1 

M Tris-HCl (pH 8.8); 15 mM MgCl2; 0,5 M KCl), 0,3 µl 2 pmol/l-1 primerov, 0,19 µl 10 mM 

dNTP, 6 µl 25 mM Mg2+, 0,9 µl 10mg/ml BSA, 1 µl 5 U Taq polymerázy a doplníme do 

celkového objemu ddH2O. Samotný proces amplifikácie prebiehal klasickým PCR 

programom s predošle optimalizovanou anelačnou teplotou. 

Z PCR produktu amplifikácie špecifických oblastí génu pre amelogenín sme pridali 1 

µl k 9 µl HiDi formamidu s molekulovým štandardom GS LIZ500 a denaturovali. 

Denaturované produkty sme analyzovali na 4-kapilárovom genetickom analyzátore ABI 

PRISM Avant (AppliedBiosystems).  

Pri amplifikácii HVR I sme do celkového objemu reakčnej zmesi 40 µl pridávali 1 µl 

izolovanej aDNA, 4 µl 10x reakčného pufra, 1 µl 2 pmol/l-1 primerov, 0,25 µl 10 mM dNTP, 

8 µl 25mM Mg2+, 1,3 µl 5 U Taq polymerázy a doplníme do celkového objemu ddH2O. 

Samotný proces amplifikácie prebiehal klasickým PCR programom, pričom anelačné teploty 

sme predošle optimalizovali pre každý jeden pár primerov. 
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Po PCR amplifikácii sme na 3% agarózový gél nanášali 10 µl produktu. Ďalšej 

analýze sme podrobili už len vzorky, u ktorých sa nám podarilo amplifikovať všetkých 5 

amplikónov HVR I. 

PCR produkt amplifikácie HVR I sme precipitovali 76% etanolom (v pomere 1:4). 

Celú zmes sme dôkladne vortexovali a inkubovali pri izbovej teplote po dobu 10 minút. 

Potom sme zmes centrifugovali pri 3700 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 35 minút. 

Supernatant sme odstránili centrifugáciou vzoriek hore dnom pri 780 rpm (Eppendorf 5804R) 

pri 4°C po dobu 1 minúty. K peletu sme pridali 100 µl 70 % etanolu. Celú zmes sme opäť 

centrifugovali pri 3700 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 10 minút. Supernatant sme 

odstránili rovnakým spôsobom ako v predošlom prípade, pelet sme dôkladne vysušili pri 

teplote 37°C a následne rozpustili v 10 µl ddH2O. Samotný proces sekvenovania sme 

vykonali podľa doporučeného protokolu sekvenačného kitu BigDye® Terminator v1.1 Cycle 

Sequencing Kit (Invitrogen), pričom pre lepšie pokrytie HVR I sme sekvenovali jednotlivé 

amplikóny „forward“ aj „reverse“ primerom. Sekvenačný produkt sme precipitovali roztokom 

pozostávajúcim z 3 M NaOAc (pH 4.6), 95% nedenaturovaného etanolu a ddH2O. Celú zmes 

sme dôkladne vortexovali a inkubovali pri izbovej teplote po dobu 15 minút. Potom sme zmes 

centrifugovali pri 3700 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 35 minút. Supernatant sme 

odstránili centrifugáciou vzoriek hore dnom pri 780 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 

1 minúty. K peletu sme pridali 100 µl 70 % etanolu. Celú zmes sme opäť centrifugovali pri 

3700 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4°C po dobu 10 minút. Supernatant sme odstránili 

rovnakým spôsobom ako v predošlom prípade a pelet sme dôkladne vysušili pri teplote 37°C. 

Takto precipitovaný produkt sme rozpustili v 10 µl HiDi formamidu a denaturovali.  

Denaturované sekvenačné produkty sme nechali analyzovať v v 16-kapilárovom sekvenátore 

ABI PRISM 3130 XL Genetic Analyzer (AppliedBiosystems). 

 

Výsledky a diskusia 

aDNA bola izolovaná a analyzovaná zo súboru 50 vzoriek ľudských zubov. 

Vyhodnotením fragmentovej analýzy sa nám pohlavie podarilo určiť u 32 vzoriek (prihliadali 

sme len na výsledky s negatívnou negatívnou kontrolou). Teda úspešnosť bola 64%. 

Porovnanie našich výsledkov s antropo-morfickým určením znázorňuje tabuľka 2.  
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Tab2. Výsledky porovnania určenia pohlavia vzoriek 

Vzorka Označenie 
Pohlavie 

Vzorka Označenie 
Pohlavie 

Vzorka Označenie 
Pohlavie 

AM MG AM  MG AM MG 
1 6/72. žena žena 12 43/79. muž muž 23 72/79. muž muž 
2 7/75. muž muž 13 46/79. muž muž 24 76/83. žena žena 

3 8/75. muž žena 14 47/79. muž muž 25 91/83. žena žena 

4 10/75. muž muž 15 48/79. muž muž 26 94/83a. žena žena 
5 12/75. muž muž 16 51/79. žena žena 27 97/83. žena žena 

6 18/75. žena žena 17 53/79. muž žena 28 100/83 žena žena 

7 19/75. žena žena 18 55/79. žena žena 29 102/83 žena muž 
8 24/75. muž muž 19 57/79. muž muž 30 104/83. žena muž 
9 26/75. žena žena 20 58/79. žena žena 31 106/83. žena žena 

10 28/75.* žena muž 21 68/79 žena žena 32 109/83. muž muž 

11 42/79. žena žena 22 71/79. žena žena   

*  - juvenilný jedinec;   AM  - antropo-morfické;   MG  - molekulárno-genetické  
 

Porovnanie výsledkov určenia pohlavia sa zhodovalo pri 27 vzorkách. Nezhoda u zvyšných 

vzoriek bude s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené tým, že pochádzajú 

z nekompletných pozostatkov (vzorka 28/75. z nedospelého jedinca) a antropo-morfickým 

spôsobom sa v takýchto prípadoch nedá úplne spoľahlivo určiť pohlavie, ale iba naznačiť 

o aké pohlavie by sa mohlo jednať.  

Analýzou sekvenačných údajov HVR I 11 vzoriek boli detegované polymorfizmy, 

podľa ktorých boli určené mtDNA haploskupiny: H, H5, HV2, T, T2b2, J a U7. Zistené 

polymorfizmy a určené haploskupiny sú uvedené v tabuľke 3. 

 

Tab3. Výsledky určovania mtDNA haploskupín 

Vzorka Označenie polymorfizmy Haploskupina 

1 18/75. 16069C>T; 16126T>C J 

2 26/75. 16126T>C, 16294C>T; 16296C>T T2 

3 46/71. 16206A>T; 16265A>T H 

4 47/79. 16075T>C H 

5 55/79. 16309A>G; 16318A>T U7 

6 72/79. 16217T>C HV2 

7 91/83. 16126T>C; 16172T>C; 16294C>T; 16304T>C H5 

8 100/83. 16069C>T; 16126T>C; 16311T>C J 

9 102/83. 16192C>T; 16304T>C T2b2 

10 104/83. CRS (bez polymorfizmov) H 

11 106/83. CRS (bez polymorfizmov) H 

CRS - Cambridge reference sequence 
 

Tieto haploskupiny zapadajú do variability súčasných bežne rozšírených hlavných 

európskych mitochondriálnych haploskupín, ale keďže sa jedná o vzorky pochádzajúce zo 

slovansko-avarského pohrebiska očakávali sme výskyt haploskupín typických pre oblasť 

Kaukazu či Blízkeho východu. Čoho dôkazom by mohla byť práve detegovaná haploskupina 

U7. Keďže sa nám podarilo kompletne určiť haploskupiny len u 11 vzoriek, je naša úspešnosť 
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22%. Lenže ak by sme zarátali do tejto štatistiky aj zvyšných 31 vzoriek (spolu 42) s ešte 

nekompletne osekvenovaným HVR I, bolo by toto číslo 84%. 

 

Záver 

Úspešne sme izolovali aDNA zo vzoriek pochádzajúcich z 8. - 9. storočia a následnými 

analýzami z nich určili pohlavie a mitochondriálne haploskupiny. Preto môžeme skoštatovať, 

že  nami stanovené ciele sa nám podarilo splniť. V najbližších mesiacoch plánujeme dokončiť 

analýzy nekompletných vzoriek a zamerať sa okrem určovania pohlavia a mtDNA 

haploskupín, na určovanie príbuzenských vzťahov s využitím nových genetických markerov.  
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Abstrakt 

 Yeast cells are able to store metabolic energy into lipid-rich molecules, such as triacylglycerols (TAG) 
and sterolesters (SE). Formation of lipid droplets (LD) depends on four gene products: Dga1p, Lro1p, Are1p and 
Are2p. TAG, SE and free fatty acids (FFA) are stored in a core of LD. FFA can be activated and placed into lipid 
metabolism after activation. It is known, that combined deletion of two fatty acid (FA) activation genes, FAA1 
and FAA4, causes FA secretion phenotype in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In our work we have studied a 
relationship of LD and fatty acid secretion in yeast cells. To address the question whether LD play a role in fatty 
acid secretion we prepared FA secretion mutations in strain without LD. Using biological and analytical methods 
we measured the efficiency of FA secretion. We have found that fatty acid secretion mutant with a defective LD 
biogenesis secreted higher amounts of fatty acids into growth media comparing to control strain. Also we have 
identified differences between amounts of lipids and fatty acid profiles. 
 

Kľúčové slová: sekrécia; neurálne lipidy; mastné kyseliny; lipidové partikuly;  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Lipidové partikuly možno objaviť v rôznych organizmoch, od baktérií až po cicavce 

vrátane ľudí [1], pričom  zohrávajú významnú úlohu v lipidovom a energetickom 

metabolizme [2]. LP sa skladajú z hydrofóbneho jadra, obsahujúceho neutrálne lipidy (TAG a 

SE), ktoré je ohraničené fosfolipidovou monovrstvou (Obr. 1) [3].  

 

 

Obr.1 Štruktúra lipidovej partikuly 
LP je zložená z fosfolipidovej monovsrtvy, na ktorej sú naviazané PAT proteíny, a  hydrofóbneho jadra, 

obsahujúceho TAG a SE [2] 
 

Takáto štruktúra poskytuje jedinečné oddelenie vodnej a organickej fázy bunky [2].  
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Prijaté alebo nadprodukované mastné kyseliny (MK) sa v bunke ukladajú v podobe 

zásobných lipidov (triacylglycerolov a sterolesterov) do lipidových partikúl (LP) [4,5]. 

Neutrálne lipidy tvoriace LP sa syntetizujú v endoplazmatickom retikule. Syntéza LP 

u kvasiniek je kontrolovaná štyrmi enzýmami, z ktorých dva sa podieľajú na produkcii TAG 

a dva na produkcii SE [6]. Za tvorbu TAG v LP sú zodpovedné proteínové produkty dvoch 

génov LRO1 a DGA1. LRO1 kóduje lecitín cholesterol acyltransferáze podobný proteín, 

syntetizujúci TAG transesterifikáciou MK z fosfolipidov na DAG. DGA1 kóduje proteín 

katalyzujúci tvorbu TAG z acyl-CoA a DAG [2,7,8]. Za syntézu SE sú zodpovedné dve Acyl-

CoA sterol acyltransferázy: Are1p a Are2p, ktoré sú polytopické proteíny membrán 

endoplazmatického retikula. Kvasinky, ktoré nemajú ani jeden z enzýmov katalyzujúcich 

tvorbu TAG a SE, netvoria LP a označujú sa ako „quadruple mutant“ (QM). 

Sekrécia MK z bunky do okolitého prostredia nie je pre kvasinky štandardným 

procesom. Kvasinka S. cerevisiae sekretuje MK do okolitého prostredia, len ak sú v nej 

súčasne deletované gény pre dve acetyl-CoA syntetázy (FAA1 a FAA4), ktoré su zodpovedné 

za aktiváciu prijatých MK z vonkajšieho prostredia [9]. Sekrečný fenotyp týchto mutantov je 

závislý od rastovej fázy. V exponenciálnej fáze MK sekretujú, kým v stacionárnej fáze, po 

využití pridaného zdroja uhlíka, ich opätovne prijímajú [9]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, aký vplyv majú neutrálne lipidy a ich syntéza na 

sekréciu mastných kyselín. Chceli sme taktiež zistiť ako lipidové partikuly (ich prítomnosť, 

neprítomnosť) v bunke dokážu vplývať na sekréciu mastných kyselín. 

 

Materiál a metódy 

V experimentoch boli použité nasledovné kmene: 

Tab. 1 Názvy použitých kmeňov 
 

BY4742 + YCplac33  
BY4742 faa1,4∆ + YCplac111 
BY4742 QM + YCplac111 
BY4742 QM faa1,4∆ + YCplac111 
BY4742 QM faa1,4∆ + YCplac111-DGA1 
BY4742 QM faa1,4∆ + YCplac111-LRO1 
BY4742 QM faa1,4∆ + YCplac111-ARE1 
BY4742 QM faa1,4∆ + YCplac111-ARE2 

 
Legenda: QM – štvornásobný kvasinkový mutant, deletované gény sú: DGA1, LRO1, ARE1, ARE2. 

FAA1 a FAA4 – gény zodpovedné za sekrečný fenotyp 
YCplac111 – kvasinkový centromérový plazmid s LEU2 – leucínovým selekčným markerom 

 

Spektrofotometrické meranie sekretovaných mastných kyselín do média 
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 Hladiny vysekretovaných mastných kyselín sme merali pomocou spektrofotometra pri 

vlnovej dĺžke 600nm.V časových intervaloch sme sledovali zákal média testovaných kmeňov, 

pričom intenzita zakalenia média nám reprezentovala množstvo sekretovaných MK do média.   

Tenkovrstvová chromatografia (TLC)  

 Lipidy boli odparené dosucha a suspendované v malom objeme zmesi 

chloroform:metanol 2:1 (100µl). Na TLC platňu bolo nanesených 50µl pomocou 

poloautomatického nanášacieho prístroja CAMAG Linomat 5. Lipidy boli delené na TLC 

platni v dvoch krokoch vyvíjacou zmesou I. (petroléter:dietyléter:kys.octová v pomere 

70:30:2) do 3/4 TLC platne a následne vyvíjacou zmesou II. (petroléter:dietyléter v pomere 

49:1) po koniec platne. Škvrny lipidov boli vizualizované spálením nasledovne: TLC platňa 

sa namočila v spaľovacej zmesi a následne inkubovala ≈5 min. pri 130°C v teplovzdušnej 

sušičke s priebežným kontrolovaním intenzity spálenia. Jednotlivé lipidy boli identifikované 

porovnaním s pohyblivosťou štandardov. 

 

Výsledky a diskusia 

 Mastné kyseliny sa v bunkách ukladajú do lipidových partikúl v podobe neutrálnych 

lipidov, resp. vo forme voľných MK. Preto jednou z našich hypotéz bolo, že ak by bunka 

nemala možnosť uložiť MK do zásobných lipidov a zároveň bola schopná sekretovať MK, 

zvýšila by sa u nej sekrécia. 

V našich experimentoch sme využili spektrofotometrické merania rastu buniek, ktoré 

nám umožnili sledovať nárast kmeňov (Graf 1) v zásvislosti od času a hladiny 

vysekretovaných mastných kyselín formujúcich zákal supernatantu (Graf 2), ktoré v daných 

časoch reprezentujú množstvo sekretovaných MK.  

 

 
 

Graf 1 Nárast buniek študovaných kmeňov vyjadrený závislosťou času a optickej hustoty 
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Graf 2 Meranie hladiny vysekretovaných mastných kyselín do rastového média 
Legenda pre Graf 1 a 2: 

 

 
Výsledky spektrofotometrických meraní zákalu kultivačného média, ktorých hodnota 

predstavuje hladinu vysekretovaných MK ukazujú, že sekretujúci kmeň bez lipidových 

partikúl (BY4742 QM faa1,4∆ + YCp111 (fialový)) v porovaní so sekretujúcim kmeňom 

s lipidovými partikulami (BY4742 faa1,4∆ + YCp111 (červený)), dosahuje približne 

dvojnásobne vyššiu sekréciu MK (graf 2). Zároveň sme pozorovali, že sekretujúci kmeň bez 

LP (BY4742 QM faa1,4∆ + YCp111 (fialový)) sekretuje MK najvýraznejšie v porovnaní so 

všetkými študovanými kmeňmi. Naopak, pri spektrofotometrickom meraní zákalu 

kultivačného média kontrolných kmeňov bez sekrečného fanotypu (BY4742 + YCp111 

(modrý) a BY4742 QM+ YCp111 (zelený) sme podľa očakávania nenamerali zvýšené 

hodnoty zákalu, čím sme potvrdili, že kontrolné kmene nesekretujú MK do média. Zo 

získaných výsledkov vyplýva, že ak kvasinka v dôsledku narušenej syntézy NL neobsahuje 

LP, nie je schopná ukladať MK do NL a preto sa sekrécia MK zvýrazní. Naopak opätovným 

vkladním génov zodpovedných za syntézu NL (DGA1, LRO1, ARE1 alebo ARE2), dochádza 

k tvorbe LP, do ktorích sa MK môžu ukladať a tým sa sekrécia postupne znižuje.  

Aby sme získali prehľad o hladine jednotlivých tried NL a funkčnosti plazmidových 

konštruktov u študovaných kmeňov, využili sme metódu tenkovrstvovej chromatografie 

(TLC). Výsledky nám potvrdili úspešnú tranformáciu plazmidu do kvasiniek a funkčnosť 

jednotlivých génov syntézy NL. Kmeň s DGA1, resp. LRO1 tvorí TAG avšak nie SE, zatiaľ 

čo kmeň s ARE1, resp. ARE2, tvorí SE a netvorí TAG (Obr. 2).  

TLC analýza zo supernatantov kultivačných médii nám poskytuje najmä prehľad 
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o vysekretovaných MK (Obr. 3). Naše výsledky potvrdzujú, že vzájomná delécia FAA1, 

FAA4 génov je potrebná na umožnenie sekrécie MK, pretože v prípade štandardného kmeňa 

(BY4742+YCp111) a kmeňa bez lipidových partikúl (BY4742QM+YCp111) MK nie sú 

sekretované (Obr. 3). Z obr. 3 je možné aspoň približne porovnať množstvo sekretovaných 

MK medzi jednotlivými kmeňmi. Na kvantitatívne porovnanie sekrécie MK do kultivačného 

média sme však použili analýzu pomocou plynovej chromatografie (GC). 

 

 

 

Obr. 2 TLC analýza neutrálnych lipidov izolovaných z buniek 
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Obr. 3 TLC analýza neutrálnych lipidov izolovaných z kultivačných médií 
Legenda: 

1. Fosfolipidy (PL)  5.    Triacylglyceroly (TAG) 
2. Ergosterol   6.    Sterolestery (SE) 
3. Lanosterol   7.    Skvalén 
4. Mastné kyseliny (MK) Št.   Štandard neutrálnych lipidov na TLC 

 

Záver 

Na základe spektrofotometrie a analytických metód sme pozorovali, že sekretujúci 

kmeň s lipidovými partikulami (BY4742 faa1,4∆ + YCp111), sekretuje mastné kyseliny 

v menších množstvách ako iné sekretujúce kmene. Zároveň sme pozorovali, že sekretujúci 

kmeň bez lipidových partikúl (BY4742 QM faa1,4∆ + YCp111) sekretuje mastné kyseliny 

najvýraznejšie spomedzi študovaných kmeňov. Výsledky z analýzy pomocou plynovej 

chromatografie (GC), ktoré nie sú zahrnuté v tejto práci, ale budú súčasťou prednášky, 

ukázali, že kmeň, ktorý nesyntetizuje neutrálne lipidy a  neobsahuje lipidové partikuly, má 

zmenený profil mastných kyselín oproti štandardnému kmeňu (BY4742+YCp111). Po 

spätnom vložení génov zodpovedných za syntézu neutrálnych lipidov (DGA1, LRO1, ARE1, 

ARE2) sa profil sekretovaných MK mení, pričom klesá obsah kyseliny olejovej a profil sa 

začína podobať profilu štandardného kmeňa.  
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Abstrakt 

The facial expressions of emotions are not only dominance of human population. In last years, there 
are evidences that nonhuman animals are capable of expressing emotion (including pain) through facial 
expression and we can even evaluate these emotions. The object of our research was to test the effect of  
psychological stress on the occurence of negative emotions in laboratory rats. We tested twelve (six males, six 
females) Wistar rats in the age of 68. – 69. day.  We took ten photographs in period of 10 minutes in two 
series. First serie was done in home cage, second one in restraint chamber. Three independent observers rated 
4 action units expressing the emotional state of the animal from these photos. From these action units, we 
obtained score of rat grimace scale (RGS). We have found out that animals in restraint chamber showed 
significant higher number of RGS in comparison with home cage. Differences were observed in males, as well 
as females.  
 

Kľúčové slová: emócie; laboratórny potkan; imobilizačný stres. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Už v roku 1872 Charles Darwin vo svojej knihe hovorí o tom, že nielen človek, ale 

aj rôzne zvieratá sú schopné vyjadrovať emócie prostredníctvom mimických výrazových 

prostriedkov [1]. 

U človeka boli charakterizované mimické výrazové prostriedky sprevádzajúce 

výskyt jednotlivých emócí (vrátane bolesti) a vďaka špeciálne vytvoreným dekodovacím 

softvérom môžu byť spoľahlivo určené všetky typy emócií vrátane komplexných [2,3]. 

Existencia uvedených systémov zároveň umožňuje napr. určovanie miery bolesti a stresu 

(vrátane psychického) u skupín ľudí s verbálnym deficitom, ako sú napr. novorodenci, 

dojčatá a ľudia s niektorými kognitívnymi poruchami [4,5].   

Otázka využitia mimických výrazových prostriedkov na diagnostické účely u zvierat 

je však pomerne nová. V súčasnosti sa do popredia dostáva predovšetkým v súvislosti so 

stanovovaním welfare hospodárskych zvierat [6-9]. 

Prvá významnejšia zmienka o existencii mimických výrazových prostriedkov u 

laboratórnych zvierat (konkrétne potkanov) pochádza z roku 1978 [10]. Napriek tomu až 

štúdie z posledných rokov poukazujú na možnosti využitia mimiky  pri kvantifikácií 

fyzickej bolesti laboratórnych zvierat – myší [5], potkanov [11], králikov [12]. 
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Priekopníkmi v tejto oblasti výskumu sú autori Langford a kol. [5], ktorí vyvinuli tzv. 

mouse grimace scale (MGS - "škála myších grimás"). Ide o systém, ktorý umožňuje určiť 

mieru bolesti, ktorú jedinec prežíva, na základe bodového ohodnotenia mimických zmien 

vybraných oblastí tváre. Konkrétne sa analyzuje miera prižmúrenia očí, vydutie nosa a líc, 

ako aj zmena v pozícii uší a fúzov [5]. Neskôr autori Sotonical a kol. [11]  vytvorili na 

základe MGS tzv. rat grimace scale (RGS - "škála potkaních grimás") určenú na 

diagnostiku miery bolesti u laboratórnych potkanov. Analyzovanými jednotkami bola miera 

prižmúrenia očí, zmeny v postavení uší a fúzov a na rozdiel od myší vyrovnanie oblasti 

nos/líce, ku ktorému u potkanov dochádza pri pociťovaní bolesti.  

Podľa Lerner a kol. [13] odrážajú emocionálne výrazy tváre (mimika) biologické 

odpovede organizmu na stres. Nemusí však ísť len o stres fyzický (napr. aplikácia látky 

vyvolávajúcej bolesť), ale aj o stres psychický. Dokazuje to aj humánna štúdia analyzujúca 

existenciu vzťahu medzi mimikou a mierou pôsobiaceho psychologického stresu 

realizovaná autormi Madokoro a Sato [14]. Žiaľ štúdie zaoberajúca sa podrobnou analýzou 

vzťahu medzi mimikou a pôsobením psychologického stresu u laboratórnych hlodavcov až 

na jedinú výnimku v nami dostupnej literatúre prakticky absentujú. Uvedenou výnimkou je 

práca autorov Langford a kol. [5], v ktorej nájdeme pomerne krátku zmienku o tom, že hoci 

imobilizačný stres viedol u testovaných myší k nárastu MGS, výsledky neboli signifikantné.  

Keďže informácie o vplyve psychologického stresu  na mimiku potkanov, ako 

najčastejšie používaného druhu laboratórnych zvierat absentujú, stanovili sme si za cieľ 

otestovať, či pôsobenie psychologického stresu reprezentovaného imobilizáciou v 

imobilizačnj komôrke ovplyvní tzv. RGS skóre odrážajúce mieru prežívania negatívnych 

emócií. 

Na základe vyššie uvedených informácii sme si stanovili hypotézu, že psychický 

stres, podobne ako stres fyzický (reprezentovaný bolesťou), spôsobí nárast RGS skóre u 

oboch pohlaví. Prípadne potvrdenie uvedenej hypotézy by mohlo mať veľký praktický 

význam predovšetkým pri výskume dôsledkov psychického stresu. 

 

Materiál a metódy 

V pokuse bolo použitých 12 potkanov (samce n=6, samice n=6) kmeňa Wistar, ktoré 

pochádzali z chovnej stanice Velaz Praha. 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 
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svetlej fázy o 6:00 hod. SEČ, priemerná teplota 21 ± 2°C a relatívna vlhkosť 55 ± 5 %. 

Zvieratá boli testované vo veku 68 a 69 dní, počas svetlej fázy dňa. Na stanovenie 

RGS skóre sme použili metodiku upravenú podľa autorov Sotocinal a kol. [11]. Každé 

zviera bolo sledované najprv v domácej klietke a následne bolo premiestnené do 

imobilizačnej komôrky (prispôsobenej veľkosti zvieraťa). Testovanie trvalo v oboch 

prípadoch 10 minút, počas ktorých sme fotoaparátom (Panasonic Lumix, DMC-TZ 7) 

zaznamenávali tvárovú oblasť zvieraťa so zameraním na zvolené, nižšie uvedené akčné 

jednotky. Každú minútu sme spravili jeden záber, čiže celkovo sme mali k dispozícii 10 

záberov jedinca v prostredí domácej klietky a 10 záberov zvieraťa v imobilizačnej komore. 

Každú fotografiu analyzovali traja nezávislí pozorovatelia, ktorí na fotografiách 

hodnotili 4 tzv. akčné jednotky vyjadrujúce emocionálny stav jedinca:  

• „žmúrenie očí“ – počas prežívania negatívnych emócií prezentované 

prižmurovaním až pritisnutím očných viečok, pričom očné svaly sú 

kontrahované; 

• vydúvanie / vyrovnávanie nosu a líc – počas prežívania negatívnych emócií 

dochádza k narovnávaniu a predlžovaniu nosa, pričom hrbolček vyskytujúci na 

koreni nosa mizne a rovnako mizne aj brázda oddeľujúca fúzy a líca; 

• zmena v pozícii, skrútení uší – počas prežívania negatívnych emócií sa uši 

potkanov zvyknú stáčať a špicatiť; mení sa aj ich pozícia vzhľadom k hlave, 

pričom sa natáčajú viac do strán a vzdialenosť medzi ušnicami sa predlžuje; 

• zmena v pozícii fúzov – počas prežívania negatívnych emócií fúzy potkanov 

smerujú von - od tváre, pričom sú zoskupené tesnejšie. 

Každú z akčných jednotiek sme ohodnotili skóre 0 – 2, pričom skóre označovalo 

intenzitu emocionálneho prejavu: 0 = zmena nie je pozorovateľná, 1 = zmena je mierna, 2 =  

zmena je očividná (obr. 1). Následne sme pre každé zviera vypočítali RGS skóre - 

priemerné skóre vypočítané z hodnotení jednotlivých, nami sledovaných, akčných 

jednotiek. Údaje (hodnoty RGS) získané od všetkých pozorovateľov sme na záver 

spriemerovali a na stanovenie rozdielov v RGS skóre medzi domácim prostredím a 

prostredím imobilizačnej komôrky sme využili párový t-test programu STATGRAPHIC. 
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Obr. 1 Skóre pre akčnú jednotku „žmúrenie očí“ [11]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe našich pozorovaní sme za využitia párového t-testu zistili signifikantné 

rozdiely medzi RGS skóre potkanov v domácej klietke a imobilizačnej komore. Rozdiely 

sme zaznamenali ako u samcov (obr. 2), tak aj u samíc (obr. 3), pričom v oboch prípadoch 

dosahovali testované jedince vyššie RGS skóre v imobilizačnej komore: samce (p<0,001), 

samice (p<0,001).  

 

 

 
Obr. 2 RGS skóre u samcov (n=6) potkana laboratórneho. Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. 

Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi prirodzeným a stresujúcim prostredím (*** p < 0,001). 
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Obr. 3 RGS skóre u samíc (n=6) potkana laboratórneho. Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. 
Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi prirodzeným a stresujúcim prostredím (*** p < 0,001). 

   

Uvedené zistenie potvrdzuje nami stanovenú hypotézu. Podobne ako v prípade 

výskumu realizovaného autormi Langford a kol. [5] na myšiach, viedol aj u našich 

potkanov psychologický stres k nárastu skóre, aj keď u nás boli na rozdiel od citovaných 

autorov rozdiely signifikantné.  

Hoci je náš výskum realizovaný na pomerne malej vzorke jedincov, nami získané 

výsledky naznačujú, že podobne ako u človeka [14], odzrkadľuje mimika (konkrétne RGS) 

mieru nielen fyzického, ale aj psychického stresu ktorému je organizmus jedinca vystavený.  

Nazdávame sa, že potvrdenie vyššie uvedených súvislostí využitím pomerne 

nenáročného, neinvazívneho metodického postupu by mohol mať v budúcnosti veľké 

praktické uplatnenie predovšetkým pri výskume dôsledkov psychického stresu, ale aj pri 

výskume ochorení ovplyvňujúcich emocionálne prežívanie jedinca. 

 

Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že psychologický stres (pobyt v imobilizačnej 

komore) u laboratórnych potkanov viedol k zvýšeniu skóre RGS v porovnaní s domácim 

prostredím. 
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Abstrakt  

In this study, genetic variability and population structure of Agabus guttatus was studied, which belongs 
among the most widespread species of Tatra's diving beetles. The samples were collected from 2009 to 2013 and 
102 individuals of this species were identified. The DNA of all specimens from 28 lakes and ponds, belonging to 
12 different valleys, was isolated and partial fragment of mitochondrial cytochrome b (343bp) was used for 
haplotype analysis. Within the Tatra Mts. population of A. guttatus, 16 haplotypes were identified. The dominant 
haplotype occured in 52 specimens from 8 sites. The second most frequent haplotype was detected in 26 
specimens), but it was recorded at more sites (13). The highest variability of haplotypes was detected in three 
valleys (Javorová, Mengusovská and Veľká Studená dolina). Analysis of Molecular Variance (AMOVA) 
showed significant differences among valleys, which suggests limited gene flow among valleys. 

 

Kľúčové slová: mtDNA.; haplotyp; Agabus; cytochróm b; horské jazerá; Tatry. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vysokohorské ekosystémy predstavujú doposiaľ ľudskou činnosťou skoro neporušené 

oblasti sveta. Sú však veľmi citlivé a ich rovnováha môže byť ľahko narušená aj nepatrnou 

zmenou prostredia. Každá zmena môže predstavovať závažné dôsledky pre biodiverzitu 

a ekosystémovú stabilitu vo vyšších nadmorských výškach. Bezstavovce (najčastejšie vodný 

hmyz) vysokohorských jazier sú limitované predovšetkým kvalitou a teplotou vody, kde už 

pri malých zmenách môže dôjsť k výrazným zmenám pôvodných spoločenstiev. Vďaka 

vysokej citlivosti je vodný hmyz dobrým indikátorom environmentálnych zmien [8]. Hoci 

existuje viacero štúdií zameraných na makrozoobentos tatranských plies, tatranská 

koleopterocenóza bola spracovávaná zatiaľ len okrajovo, väčšinou na rodovej úrovni. Preto 

v posledných rokoch začal prebiehať výskum diverzity, ekológie a populačnej genetiky 

zameraný na vodné chrobáky Tatier [3].  

Molekulárne dáta boli doposiaľ študované hlavne u druhu Agabus bipustulatus solieri 

[2, 3, 4], pričom bola preukázaná relatívne vysoká genetická variabilita na geograficky malom 

území Tatier. Okrem tohto druhu je charakteristickým druhom tatranskej koleopterocenózy aj 

druh Agabus guttatus. Oba druhy patria medzi dominantné druhy potápnikov Tatier a sú 
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typické pre studené, oligotrofné horské jazerá s vysokým obsahom kyslíka. A. guttatus sa na 

rozdiel od A. bipustulatus solieri vyskytuje aj v horských potokoch a prameňoch [6].  

Cieľom tejto práce bolo spracovať molekulárne dáta a analyzovať genetickú 

variabilitu druhu A. guttatus za pomoci vybraného molekulárneho markeru (variabilný úsek 

génu pre cytochróm b) a analyzovať genetickú variabilitu spolu s analýzou molekulárno-

geografickej štruktúry tatranskej populácie tohto druhu.  

 

Materiál a metódy 

Materiál bol zbieraný v rokoch 2009 – 2013 v plesách a menších vodných telesách 

(„pondoch“) Tatier. Vzorky boli odobraté zo 136 lokalít v nadmorskej výške cca 1300 – 2160 

m., pričom A. guttatus bol zaznamenaný v 21 plesách a 7 „pondoch“ v nadmorskej výške 

1492 – 2056 m. Litorál pozostával prevažne z balvanov s nízkym podielom štrku a piesku 

(plesá) a jemnejším substrátom, organickým materiálom, prípadne bahnom (pondy).  

Vzorky boli odobraté pomocou hydrobiologickej sieťky s veľkosťou oka 300-500 µm, 

metódou kick-sampling. Získaný materiál bol priamo v teréne uschovaný v plastových 

fľašiach a fixovaný denaturovaným liehom. V laboratóriu po vytriedení zo vzoriek boli 

jedince potápnikov fixované čistým etanolom.  

Celková DNA bola izolovaná z hrudného svalstva a nôh imág alebo lariev pomocou 

extrakčných kitov [Standart Protocol for Animal Tissue] od firmy Promega a [Mammalian 

Tissue and Rodent Tail Genomic DNA Purification Protocol] od firmy Thermo Scientific. 

Pomocou PCR reakcie bol amplifikovaný fragment mitochondriálneho génu pre cytochróm b 

s dĺžkou 343bp. Študovaný fragment  bol amplifikovaný s použitím primerov CB3 a CB4 [1]. 

PCR reakcie prebehli v termocykléri (Eppendorf MasterCycler Pro) v trojhodinovom 

intervale za nasledovných podmienok: 2’ 94 °C – 38x(40s 94 °C – 40s 48 °C – 1’ 72 °C) – 

10’ 72 °C. Po prebehnutí gélovej elektroforézy v 1% agarózovom géli (PowerPac Basic, BIO-

RAD) boli PCR výsledky elektroforézy vizualizované v UV transluminátore (Gel Logic 2/20 

PRO, Carestream). PCR produkty boli odoslané na purifikáciu a sekvenovanie do externého 

laboratória (Macrogen Europe Inc., Amsterdam, Holandsko). Získané sekvencie boli upravené 

v programe Sequencher 5.0.1. V programe MEGA 5.05 bola vytvorená výsledná matica 

znakov a na základe molekulárnych vzdialeností vzoriek (uncorrected p-distance) bol druh A. 

guttatus oddelený od ostatných zástupcov rodu Agabus. Výsledná haplotypová mapa bola 

vytvorená v programe Network 4.6. Analýza molekulárnej variancie [5] a F-štatistika boli 

vypočítané v programe Arlequin 3.5. 
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Výsledky a diskusia 

DNA bola izolovaná zo 791 jedincov rodu Agabus, z čoho bolo zistených 102 

jedincov druhu A. guttatus. Pri všetkých zástupcoch tohto druhu sa podarilo úspešne 

amplifikovať a sekvenovať cieľový fragment génu pre cytochróm b. Tento fragment nebol 

dĺžkovo variabilný a pozostával z 343bp. Od ostatných druhov rodu Agabus bol A. guttatus 

oddelený molekulárnou vzdialenosťou výrazne prevyšujúcou vnútrodruhovú variabilitu, ktorá 

sa pohybovala od 0 do 1,1 % (Tab.1). 

 

Tab. 1 Molekulárne vzdialenosti (uncorrected pairwise distance) haplotypov tatranskej populácie A. guttatus 
porovnané so vzdialenosťou druhu A.bipustulatus solieri 

 
  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 

H1                  

H2 0.002                 

H3 0.006 0.008                

H4 0.003 0.002 0.010               

H5 0.003 0.002 0.010 0.003              

H6 0.003 0.002 0.006 0.003 0.003             

H7 0.005 0.003 0.008 0.005 0.005 0.002            

H8 0.003 0.002 0.010 0.003 0.003 0.003 0.005           

H9 0.003 0.002 0.010 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003          

H10 0.003 0.002 0.010 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003         

H11 0.003 0.005 0.003 0.006 0.006 0.006 0.008 0.006 0.006 0.006        

H12 0.008 0.010 0.002 0.011 0.008 0.008 0.010 0.011 0.011 0.011 0.005       

H13 0.002 0.003 0.008 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.010      

H14 0.002 0.003 0.008 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.010 0.003     

H15 0.003 0.005 0.010 0.006 0.006 0.006 0.008 0.006 0.003 0.003 0.006 0.011 0.005 0.005    

H16 0.002 0.003 0.008 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.010 0.003 0.003 0.005   

A.solieri 0.081 0.083 0.077 0.085 0.085 0.081 0.078 0.080 0.085 0.085 0.081 0.079 0.078 0.083 0.085 0.083 

 

Analýza molekulárnych dát vzoriek tatranskej populácie potápnika A. guttatus 

potvrdila prítomnosť 16 haplotypov. Haplotypová mapa zohľadňujúca frekvenciu výskytu 

haplotypov potvrdila dva dominantné haplotypy, a to H1 a H2 (Obr. 1). Haplotyp H1 tvorilo 

52 vzoriek zo 7 plies a 1 „pondu“, ktoré na nachádzali v štyroch tatranských dolinách. 

Haplotyp H2 reprezentovalo 26 vzoriek z 10 plies a 2 „pondov“ v rámci siedmych dolín. 

Predpokladá sa, že frekvencia jednotlivých haplotypov súvisí s vekom haplotypov. Najstaršia 

alela vo vzorke je daná pomerom ni/n, pričom ni udáva pravdepodobnosť s akou sa alely 

vyskytujú vo vzorke s veľkosťou n. Teda očakáva sa, že hodnota veku alely je priamo 

úmerná frekvencii alely v populácii. Staršie alely (haplotypy s vyššiou frekvenciou 

v populácii) majú vyššiu pravdepodobnosť byť vnútornými haplotypmi vo vzťahu 

k sledovanému územiu (haplotypy, ktoré majú viac ako jedno mutačné spojenie s ďalšími 
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haplotypmi). V priemere by tiež staršie alely mali mať širšie geografické rozšírenie [7]. 

V tatranskej populácii A. guttatus je frekvencia haplotypu H1 vyššia (skoro 51 %), haplotyp 

H2 má o polovicu nižšiu frekvenciu (okolo 25 %), avšak zaznamenaný bol na vyššom počte 

lokalít. Preto je zatiaľ otázne, ktorý haplotyp by mohol byť ancestrálny pre celú tatranskú 

populáciu.  

 

 
Obr. 1 Haplotypová mapa tatranskej populácie A. guttatus rozšíreného v rámci trinástich tatranských dolín. 
Veľkosť kruhov reprezentuje frekvenciu jednotlivých haplotypov, farebná výplň reprezentuje príslušnosť 

vzoriek k jednotlivým dolinám (postavenie vzoriek z Tatranskej Štrby bolo v analýzach ekvivalentné dolinám 
vzhľadom ku geografickej polohe lokality) 

 

Ostatné haplotypy mali podstatne nižšie frekvencie (Obr. 1). Najväčšia variabilita bola 

zaznamenaná v Javorovej doline, kde sa nachádzalo 5 haplotypov, 4 haplotypy boli v 

Mengusovskej a Veľkej Studenej doline (Obr. 2).  

Vzorky boli rozdelené do 12 skupín podľa jednotlivých dolín a v rámci dolín do 

podskupín, ktoré predstavovali plesá a „pondy“. Následne, pomocou analýzy molekulárnej 

variancie (AMOVA), boli zistené signifikantné rozdiely medzi jednotlivými dolinami (Fct = 

0.44, p = 0.003) (Tab. 2). Z toho vyplýva, že medzi jednotlivými dolinami je s veľkou 

pravdepodobnosťou značne obmedzený tok génov, zatiaľ čo v rámci jednotlivých dolín 
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neboli, medzi subpopuláciami plies a „pondov“,  zistené preukazné rozdiely (Fsc = 0.44, p = 0. 

111). Takže je zrejmé, že  v dolinách sú jednotlivé subpopulácie v dobrom  kontakte. 

Preukazné boli aj rozdiely medzi všetkými porovnanými haplotypmi plies a „pondov“ (Fst = 

0.69, p < 0.0001), čo koreluje s rozdielmi medzi dolinami a podporuje hypotézu limitovaného 

šírenia jedincov v rámci celého študovaného územia. Väčšia variabilita bola zaznamenaná 

medzi dolinami (44,18 %), ako medzi jedincami navzájom (31,11 %). 

 

Tab. 2 Rozdelenie genetickej variability odhadovanej v rámci tatranskej populácie A. guttatus 
 

Porovnania % Variability Fixa čné indexy p-value 

Medzi dolinami 44.18 Fct = 0.44 0.003 

Medzi populáciami v dolinách 24.71 Fsc = 0.44 NS 

Medzi jedincami v populácií  31.11 Fst = 0.69 <0.0001 

 

  

 
Obr. 2 Rozšírenie haplotypov A. guttatus v tatranských dolinách: GA – Dolina Gasienicowa; TE – 

Temnosmrečinská dolina; ME – Mengusovská dolina; VA – Važecká dolina; FU – Furkotská dolina; BA – 
Batizovská dolina; BV – Bielovodská dolina; JA – Javorová dolina; VS – Veľká Studená dolina; ZE – Dolina 

Zeleného plesa; BI – Dolina Kežmarskej Bielej vody 
 

Záver 

Tatry sú veľmi dôležitým územím z hľadiska druhovej diverzity a genetickej 

rozmanitosti v rámci celých Karpát. Opis štruktúry populácie prispieva k poznaniu 
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distribučných trendov, refúgií, a teda sprostredkovane aj k zachovaniu týchto unikátnych 

vodných biotopov a ich biodiverzity. Dosiahnuté výsledky jednoznačne poukázali na fakt, že 

populácie potápnikov v (sub)alpínskych plesách a „pondoch“ nie sú geneticky homogénne 

a aj napriek relatívne krátkemu času existencie plies je populácia jasne štruktúrovaná. Zatiaľ 

nebolo vykonaných veľa štúdií so zameraním na populačnú genetiku vodných bezstavovcov 

(sub)alpínskych stojatých vôd v rámci veľkých horských systémov, ani menších území, akým 

sú Tatry [3]. Zisťuje sa, že variabilita môže byť spôsobená hlavne rôznymi 

environmentálnymi faktormi, akými sú geomorfológia, či klíma. Aj tieto výsledky by mali 

slúžiť ako zdroj informácií pre ďalšie podobné populačné štúdie, ktoré pomáhajú 

identifikovať vnútrodruhovú variabilitu a pomáhajú poznať stav a vývoj biodiverzity vodných 

ekosystémov.  
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Abstract 

 Cells within the tumor stroma are not themselves malignant, but due to their interactions with each other, 
and directly or indirectly with tumor cells, they acquire an abnormal phenotype and altered function. Important 
role in tumor stroma play mesenchymal stromal cells (MSC). MSC migrate toward tumors, commonly perceived 
as wounds that never heal and we have shown that are able to influence breast tumor cells motility, metastatic 
potential and resistance to therapy. The presence of MSC in the circulation places them in a position where they 
are easily exposed to relatively high concentrations of anti-cancer drugs. We have shown that pretreatment of 
MSC with commonly used chemothrapeutics caused increased resistance of breast cancer cells cultivated in the 
presence of MSC secreted factors released from pretreated MSC. This effect was time-dependent for different 
types of chemotherapeutics and similar for compared kind of MSC isolates. By using small molecule inhibitors, 
we have revealed that p38 MAPK signalling axis may be involved in MSC-mediated drug resistance. 
 

Key words: environment-mediated drug resistance; mesenchymal stromal cells; breast cancer. 
 

Introduction 

Breast cancer still remains a clinical challenge with considerable mortality as well as a 

treatment-associated morbidity. Tumor cells interact with each other and also with their 

surrounding non-malignant cells and the extracellular matrix. Whereas normal stroma can 

delay or prevent tumorigenesis, abnormal stromal components can stimulate the development 

of epithelial cancers and promote tumor growth. Complex microenvironmental interactions 

and forces contribute to the behaviour, phenotype and evolution of cancer cells [1, 2]. 

Resistance to therapy is one of the major obstacles in the treatment of cancer. New studies 

clearly demonstrate that drug responses of tumor cells are not exclusively determined by their 

intrinsic characteristics but are also controlled by signals derived from cells of the tumor 

microenvironment [3]. The tumor microenvironment can promote drug resistance in a passive 

way, by preventing penetration of drugs into the tumor or in an active way by secreting 

protective cytokines or changing gene transcription within the tumor cells to override the 

cytotoxic effects of anti-cancer agents. 

During therapy, tumor-associated stroma cells are also exposed to relatively high 

concentrations of anti-cancer drugs and to the same physical and biological factors in the 
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microenvironment. How the tumor microenvironment changes during chemotherapy-induced 

tumor regression, it is still poorly understood. Insights into these changes may identify 

important pathways, which can be activated using noncytotoxic therapies [4]. Our effort is to 

analyze biological effects of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells (AT-MSC) on 

breast cancer cells and unravel their role in breast cancer pathogenesis. 

 

Material and methods 

We used established model human tumor cell lines Sk-Br-3 (ATCC® HTB-30™), 

MDA-MB-231 (ATCC® HTB-26™), T47D (ATCC® HTB-133™) derived from pleural 

effusion of breast cancer patients and MDA-MB-231 NucLight Red™ (Essen BioScience) 

stable expressing red fluorescent protein. Adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells 

(AT-MSC) are isolated from healthy individuals undergoing elective lipoaspiration and 

characterised based on the established minimum definition criteria. Each subject provided 

informed consent. 

 Cells were maintained in high glucose (for breast cancer cells) or low glucose (for 

mesenchymal stromal cells) Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM) supplemented 

with fetal bovine serum (Biochrom AG), 10.000 IU/ml penicillin (Biotica, Part. Lupca, 

Slovakia), 5 µg/ml streptomycin, 2 mM glutamine, and 2.5 µg/ml amphotericin (Sigma, St. 

Louis, MO). 

 Cell-free AT-MSC conditioned medium was collected from 80 % confluent AT-MSC 

cultures after overnight cultivation with fresh culture medium with/without chemotherapeutics 

and inhibitors. 

 Migration of tumor cells was evaluated by live-cell imaging with the IncuCyte 

Zoom™ Kinetic Imaging System (Essen BioScience, UK) in a scratch wound assay. 

Cytotoxicity was evaluated by established method with the IncuCyte Zoom™ Kinetic Imaging 

System (Essen BioScience, UK) and/or by PolarStar OPTIMA reader (BMG Labtechnologies, 

Offenburg, Germany). 

 

Results and discusion 

AT-MSC-secreted factors influenced tumor cells migration in a different manner. AT-

MSC-CM exposed MDA-MB-231 showed decreased migration potential after 24 hours 

incubation in comparison to MDA-MB-231 cultivated in DMEM (Fig. 1A). EGFP-Sk-Br-3 

migration was increased after cultivation in CM collected from different isolates of AT-MSC 
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in wound healing assay (Fig. 1B), what is consistent with data published by Zhang et al. [5] 

which revealed that MSC CM increased the proliferation of MCF-7 cells. Previously we have 

shown MSC-induced molecular changes [6] in breast cancer cells, so we have decided to 

analyze the effect of multitarget kinase inhibitors Sunitinib, Pazopanib, Sorafenib and Avastin 

on the MSC-induced changes in migration of breast cancer cells. The migration of EGFP-Sk-

Br-3 cells was significantly decreased with 200 nM Sunitinib (data not shown). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Migration of human breast cancer cells. A) MDA-MB-231 cells exhibited decreased migration in 

the presence of AT-MSC CM. B) Migration of EGFP-Sk-Br-3 cells was increased by secreted factors of different 
isolates of AT-MSC reps. fibroblasts. 

 

 We have shown that MSC-secreted factors have also an important role in drug 

resistance. AT-MSC CM confer the increase of resistance of T47D breast cancer cells to 

cisplatin and the pretreatment of AT-MSC with cisplatin caused even bigger increase of 

chemoresistance also in tumor cells which was not influenced by the presence of AT-MSC-

secreted factors (Fig. 2). Houthuijzen et al. [7] also described the influence of MSC in drug 
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resistance which can be mediated through different pathways and was observed in both 

haematological malignancies and solid tumors. 

 

 
 

Fig. 2 The pretreatment of AT-MSC with cisplatin caused released of AT-MSC-secreted molecules which 
increased the resistance of tumor cells to cisplatin not only in breast (T47D) 

 but also in ovarian (SKOV-3) cancer cell line. 
 

Next, we pretreated MSCs with cisplatin and specific small molecule inhibitors in 

order to dissect the signaling pathways involved in this process. We have observed that p38 

MAPK pathway could play the role in chemoresistance of breast cancer cells (Fig. 3).  

 

 

 
Fig. 3 The pretreatment of AT-MSC with cisplatin and specific small molecule inhibitors. The AT-MSC-

stimulated resistance of breast cancer cells was significantly decreased in the presence of SB 203580. 
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Conclusion 

There is a great deal of evidence that points to the stroma as a major regulator of tumor 

progression and contributor to the risk factors determining tumor formation. Thus normalizing 

tumor microenvironment represents an important new direction for cancer therapy. 

Antagonizing one or more of the many signalling pathways that are deregulated in tumor cells 

causes them to functionally revert to a ‘normal’ phenotype, despite their malignant genome. 

Mesenchymal stromal cells are distinct population of cells that can home to tumors and are 

very important component of tumor stroma. Our effort is to analyze biological effects of 

adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells on breast cancer cells and unravel their role 

in breast cancer pathogenesis. We concluded that MSC-mediated influence on drug resistance 

is dependent on the context of treatment and its timing. Therefore appropriate combination of 

MSC-mediated effects on tumor cells and standard treatment may offer opportunities for more 

effective therapeutic strategies.  
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Abstrakt 

Inteferons lambda (IFN-λ) are the most recently defined group of interferons that include IFN-λ1, IFN-
λ2, IFN-λ3 and a newly discovered IFN-λ4. IFNs lambda exhibit several common features with type I IFNs: 
antiviral activity, antiproliferative activity and in vivo antitumour activity. In this work we investigated the effect 
of IFN-λ1 and IFN-λ2 on influenza A virus replication. Antiviral activity was studied on VERO cells that were 
preincubated for 24h with different concentrations of IFN-λ1 and IFN-λ2 and then infected with A/Bro2a and 
A/PR/8/34 viruses, respectively. The results of our experiment show that the antiviral activity of both IFNs 
against influenza virus was concentration dependent. The maximal inhibition of Bro2a replication was achieved 
with 40 ng/ml of IFN-λ2 while only 10 ng/ml of IFN-λ1 was needed to achieve the same degree of inhibition. 
The most significant decrease in A/PR/8/34 replication was observed with 20 ng/ml of IFN-λ1 and 40 ng/ml of 
IFN-λ2.                
 

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; interferón lambda; VERO bunky  

 

Úvod a formulácia cieľa   

Vírusy chrípky typu A patria medzi obalené vírusy, ktoré patria do čeľade 

Orthomyxoviridae. Vírusové častice majú prevažne sférický alebo elipsovitý tvar s priemerom 

približne 80 – 120 nm [1 - 2]. 

Genóm vírusu chrípky typu A pozostáva z ôsmich segmentov jednovláknovej RNA 

negatívnej polarity. Každý segment kóduje minimálne jeden vírusový proteín. Transkripcia 

a replikácia vírusového genómu sa uskutočňuje v jadre infikovaných buniek za účasti RNA-

závislej RNA polymerázy [3].  

Vírus chrípky  je jedným z najrozšírenejších a súčasne vysoko infekčných pôvodcov 

ochorení u ľudí. Vyvoláva infekcie dýchacieho traktu, ktoré bývajú často komplikované 

infekciami bakteriálneho pôvodu. Imunitný systém bojuje proti chrípkovej infekcii okrem 

iného aj sekréciou cytokínov, z ktorých kľúčovú úlohu vo vrodenej, ako aj získanej imunitnej 

odpovedi zohrávajú interferóny (IFN). V súčasnosti sú známe tri triedy IFN: IFN typu I (IFN-

α/β), typu II (IFN-γ) a typu III (IFN-λ) [4 - 5].     

Trieda IFN typu III zahŕňa štyroch zástupcov: IFN-λ1, IFN-λ2, IFN-λ3 a nedávno 
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objavený IFN-λ4. Tieto cytokíny sú z funkčného hľadiska veľmi podobné IFN typu I. 

Naviazaním na špecifický receptor aktivujú signalizačnú dráhu Jak/STAT, ktorej cieľom je 

spustiť expresiu génov, ktorých produkty sú zodpovedné za sprostredkovanie biologických 

účinkov IFN. Vedecké štúdie odhalili, že IFN-λ vykazujú antivírusovú, antiproliferačnú, 

imunomodulačnú, ako aj in vivo antitumorovú aktivitu [6 - 9].     

Cieľom tejto práce bolo zistiť, či IFN-λ dokážu inhibovať replikáciu vírusov chrípky 

typu A.  

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie: 

VERO – fibroblastoidné bunky pochádzajúce z obličiek opíc Cercopithecus aethiops  

MDCK – epitelové bunky derivované z distálnych tubulov psích obličiek (Madin-Darby 

Canine Kidney)  

Bunkové línie boli kultivované v médiu MEM obohatenom o 10% FCS, 40 µg/cm-3 

penicilínu/streptomycínu a 2 mmol/dm-3 L-glutamínu. Kultivácia prebiehala v termostate pri 

37°C a 5% CO2.  

Vírusové kmene: 

Bro2a (H7N1) – rekombinantný vírus chrípky obsahujúci M a HA gény z vtáčieho kmeňa 

Rostock H7N1 (A/chicken/Germany/34) a gény pochádzajúce z ľudského kmeňa H1N1 

(A/Bel/42)  

A/PR/8/34 (H1N1) – kmeň vírusu chrípky typu A izolovaný v roku 1934 v Puerto Ricu   

Vírusy boli kultivované na 10 – dňových fertilných kuracích embryách.   

Interferóny:  

Interleukín 29 - rekombinantný ľudský IL-29/IFN-λ1 (R&D Systems)  

Interleukín 28A – rekombinantný myšací IL-28A/IFN-λ2 (R&D Systems)    

VERO bunky vyrastené v 24 jamkovej platničke sme predinkubovali s rôznymi 

koncentráciami testovaných interferónov počas 24 hod. v termostate pri 37°C a 5% CO2. 

Následne sme bunky infikovali chrípkovým vírusom (riedený 1:1000). Po 24 hod. infekcii 

sme bunky zoškrabali a stanovili titer vírusu pomocou ELISA testu. 

 

ELISA test 

 MDCK bunky sme spasážovali na 96 jamkovú platničku a kultivovali 24 hod. 

v termostate pri 37°C a 5% CO2. Následne sme bunky infikovali suspenziou z buniek 
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s pomnoženým vírusom vyriedenou päťkovým riedením a nechali pôsobiť cez noc 

v termostate. Potom sme bunky fixovali 0,05% glutaraldehydom. K zafixovaným bunkám sme 

pridali 0,1% roztok Triton X-100. Nešpecifické miesta jamiek platničky sme vysýtili 

blokovacím roztokom. Nukleoproteín sme detegovali pomocou primárnej monoklonálnej 

myšacej protilátky proti NP proteínu. Ako sekundárnu protilátku sme použili proteín A-HRP 

konjugovaný s chrenovou peroxidázou. Nakoniec sme do každej jamky pridali roztok 

substrátu chrenovej peroxidázy o-fenyléndiamín, ktorý sme nariedili McIllweinovým 

substrátovým roztokom. K substrátovému roztoku sme tesne pred použitím pridali 30% 

roztok peroxidu vodíka. Po 2 – 5 min. inkubácii v tme pri laboratórnej teplote sme reakciu 

zastavili pridaním roztoku kyseliny sírovej. Absorbanciu farebného produktu sme merali pri 

vlnovej dĺžke 490 nm.       

 

Výsledky a diskusia 

Na začiatku bolo potrebné zvoliť správne riedenie vírusov, ktorým budeme infikovať 

VERO bunky predinkubované s rôznymi koncentráciami IFN. Testovali sme tri riedenia 

vírusov: 1:500, 1:1000, 1:2000. Najskôr sme VERO bunky infikovali vírusmi riedenými 

v daných pomeroch. Po 24 hod. sme bunky zoškrabali. Získanú suspenziu buniek 

s pomnoženým vírusom sme vyriedili päťkovým riedením na MDCK bunkách v ELISA teste 

a plakovej titrácii. Na základe získaných výsledkov sme pri oboch vírusoch zvolili za 

optimálne riedenie 1:1000.       

Okrem vhodného riedenia vírusu bolo potrebné určiť aj optimálnu dobu infekcie, po 

ktorej budeme sledovať účinok IFN na replikáciu vírusov, ako aj optimálnu koncentráciu 

testovaných IFN. Účinok IFN bol sledovaný po 24 a 48 hod. infekcii. Inhibičný účinok IFN 

zaznamenaný po 24 hod. po infekcii bol väčší v porovnaní s účinkom pozorovaným po 48 

hod. po infekcii. VERO boli bunky predinkubované s koncentráciami IFN 1,25; 2,5 a 5 ng/ml. 

Avšak pri týchto koncentráciách sme nezaznamenali výraznejšie zníženie titra vírusu 

v porovnaní s kontrolnými bunkami (bez IFN). Na základe týchto zistení sme sa rozhodli, že 

VERO bunky budú predinkubované s vyššími koncentráciami IFN: 5; 10; 20; 40 a 80 ng/ml 

a účinok IFN bude sledovaný 24 hod. po  infekcii.    

Antivírusovú aktivitu komerčne dostupného IFN-λ1 a IFN-λ2 sme študovali na VERO 

bunkách vzhľadom na to, že táto bunková línia neprodukuje vlastné IFN, ktoré by mohli 

ovplyvniť účinok nami testovaných IFN. 
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Obr. 1 Vplyv IFN-λ1 na replikáciu vírusu A/PR/8/34 na VERO bunkách, PK – pozitívna kontrola (bez IFN) 
 

 
 

Obr. 2 Vplyv IFN-λ2 na replikáciu vírusu A/PR/8/34 na VERO bunkách, PK – pozitívna kontrola (bez IFN) 
 

Z hore uvedených grafov vyplýva, že najvýraznejší inhibičný účinok IFN-λ1 na 

replikáciu vírusu A/PR/8/34 sa prejavil pri koncentrácii 20 ng/ml, kedy klesol titer vírusu 

v porovnaní s kontrolou o 29%. Ukázalo sa, IFN-λ2 je najúčinnejší pri koncentrácii 40 ng/ml. 

Táto koncentrácia IFN-λ2 dokázala znížiť titer vírusu A/PR/8/34 oproti kontrole o 36%.           
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Obr. 3 Vplyv IFN-λ1 na replikáciu vírusu Bro2a na VERO bunkách, PK – pozitívna kontrola (bez IFN)  
 

 

 
 

Obr. 4 Vplyv IFN-λ2 na replikáciu vírusu Bro2a na VERO bunkách, PK – pozitívna kontrola (bez IFN)  

 
 

Sledovali sme aj vplyv rôznych koncentrácií IFN-λ1 a IFN-λ2 na replikáciu vírusu 

Bro2a. Z obr. 3 a obr. 4 je zrejmé, že najväčší pokles titra vírusu Bro2a oproti kontrole (o 

35%) sa dosiahol pri použití IFN-λ1 s koncentráciou 10 ng/ml. V prípade IFN-λ2 sme 

najvýraznejší inhibičný efekt na replikáciu vírusu Bro2a zaznamenali pri koncentrácii 40 

ng/ml. Táto koncentrácia IFN-λ2 mala za následok zníženie titra vírusu v porovnaní 

s kontrolou o 29%.         

 

Záver 

Výsledky našich experimentov ukázali, že IFN patriace do triedy IFN-λ (IFN-λ1 a IFN-

λ2) inhibujú replikáciu rôznych subtypov vírusu chrípky.   
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Zistili sme, že antivírusová aktivita testovaných IFN závisí od ich koncentrácie.  
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Abstrakt 

Essential oils represent volatile, natural, complex compounds characterized by a strong odour. They are   
produced by aromatic plants as secondary metabolites. Many essential oils have been used for ages in folk 
medicine for their properties observed in nature- antibacterial, antifungal and insecticidal activities. At present, 
approximately 3000 essential oils are known, 300 of which are commercially important especially for  
pharmaceutical, agronomic, food, sanitary, cosmetic and perfume industries. In the last few years many studies 
have been focused on the biological properties of essential oils and their potential utilization in medicine for their 
antioxidant and cytotoxic properties. In this study we used DNA topology assay for the investigation of DNA 
protective effects, reducing power assay and DPPH radical scavenging assay for the evaluation of antioxidant 
properties of borneol, carvacrol, eucalyptol, thymol, eugenol and Rosmarinus officinalis oil. 
 
 
Kľúčové slová: esenciálne oleje; antioxidačné vlastnosti; DNA protektívny účinok; in vitro testy 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Esenciálne oleje sú prchavé prírodné látky silnej vône, ktoré sú ako sekundárne 

metabolity produkované rastlinami. Vyznačujú sa antibakteriálnymi, antivirálnymi, 

 antifungálnymi vlastnosťami, pôsobia tiež ako insekticídy a vďaka ich výraznej vôni 

odpudzujú herbivory. V súčasnosti je známych viac ako 3000 rôznych esenciálnych olejov, 

z ktorých sa asi 300 využíva pre komerčné účely vo farmaceutickom a potravinárskom 

priemysle ako alternatíva syntetických chemikálií, v poľnohospodárstve ako insekticídy a sú 

tiež súčasťou rôznych kozmetických prípravkov a parfumov [1]. 

Esenciálne oleje predstavujú zmes 20 - 60 zložiek s rôznym percentuálnym 

zastúpením. Sú však charakterizované len  2 alebo 3 hlavnými zložkami s najvyššou 

koncentráciou (20- 70%), od ktorých závisia aj biologické účinky týchto olejov. 

Z chemického hľadiska možno tieto komponenty rozdeliť na terpény a aromatické zlúčeniny. 

Terpény sú odvodené od päťuhlíkatého izoprénu, pričom 90% esenciálnych olejov tvoria 

monoterpény zložené z 2 izoprénových jednotiek (C10). Sú to napríklad geraniol, borneol, 

mentol, camphor, thymol, či carvacrol. Ich zdrojom sú hlavne bergamon, rasca, zeler, 

koriander, eukalyptus, levanduľa, citrón, pomaranč, mandarinka, mäta, tymián, šalvia, 

rozmarín. Menej častými sú aromatické zlúčeniny, deriváty fenylpropánu. Medzi ne patria 
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napríklad eugenol, safrol, apiol a myristicín. Sú obsiahnuté predovšetkým v škorici, klinčeku, 

aníze, fenikle, petržlene, či muškátovom oriešku [1]. 

 V dnešnej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje prírodným látkam a širokému 

spektru ich biologických účinkov, ktoré nachádzajú uplatnenie nielen v medicíne, ale aj 

v každodennom živote. Pozitívne biologické účinky týchto látok využíva ľudstvo už oddávna, 

no mnohé súčasné vedecké projekty sa zameriavajú na objasnenie molekulárnych 

mechanizmov zodpovedných za tieto ich vlastnosti. Cieľom našej práce bolo sledovanie 

potenciálnych antioxidačných vlastností thymolu, eugenolu, eukalyptolu, borneolu, 

rozmarínového oleja a carvacrolu pomocou 3 štandardne používaných testov, a to DNA 

topology assay, reducing power assay a DPPH radical scavenging assay. 

 

Materiál a metódy 

Sledovanie DNA protektívneho účinku pomocou DNA topology assay 
DNA topology assay slúži na detekciu schopnosti danej látky chelatovať Fe2+ a tým 

chrániť plazmidovú DNA (pDNA) pred negatívnym vplyvom radikálov. Princípom tohto 

testu je vyvolanie tvorby reaktívnych foriem kyslíka (ROS) na základe prítomnosti katiónov 

železa (Fe2+) v reakčnej zmesi. Tie pôsobia ako kofaktory Fentonovej reakcie, ktorá 

produkuje predovšetkým hydroxylové radikály (OH•) schopné indukovať vznik jedno alebo 

dvojvláknových zlomov na molekule pDNA. V dôsledku zlomov dochádza k vytvoreniu 

rôznych topologických foriem plazmidu pohybujúcich sa v agarózovom géli odlišnou 

rýchlosťou [2,3].  

Metodický postup 
 V teste sme použili nasledovné koncentrácie skúmaných látok: 10mM, 1mM, 0,1mM 

a 0,01mM. Ako negatívnu kontrolu použili samotný plazmid bez pridania iónov Fe2+, 

pozitívnou kontrolou bol plazmid poškodený v dôsledku prítomnosti Fe2+ v reakčnej zmesi. 

Postupovali sme podľa práce Chodáková, 2013 [4].  

Stanovenie redukčnej sily prostredníctvom reducing power assay  
Redukčná sila látok indikuje ich schopnosť pôsobiť ako donory elektrónov, a tým 

redukovať oxidované medziprodukty, čo je charakteristickým znakom primárnych 

a sekundárnych antioxidantov [5]. Princípom reducing power assay je, že látky s redukčným 

potenciálom reagujú s ferikyanidom draselným (Fe3+) za tvorby ferokyanidu draselného 

(Fe2+), ktorý s chloridom železitým vytvára železito- železnaté komplexy s absorbčným 

maximom 700 nm. Prítomnosť železnatých komplexov (Fe2+) môžeme pozorovať na základe 

zmeny sfarbenia vzorky zo žltého na rôzne odtiene zelenej až modrej v závislosti od 
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redukčnej sily skúmanej látky, ktorú stanovujeme spektrofotometricky meraním absorbancie 

pri vlnovej dĺžke 700 nm [6].  

Metodický postup 
 Testovali sme redukčnú silu daných látok s koncentráciami 100 mM, 50 mM, 25 mM, 

10 mM a 5 mM. Ako pozitívnu kontrolu sme použili kyselinu galovú s rovnakým spektrom 

koncentrácií. Reakčná zmes obsahovala 500 µl fosfátového tlmivého roztoku (pH 6,6),  500 µl 

1% ferrikyanidu draselného a 200 µl z jednotlivých riedení 0,1M zásobných roztokov vo 

fosfátovom tlmivom roztoku. Takto pripravenú reakčnú zmes sme inkubovali 20 minút pri 

teplote 50°C, potom  sme do jednotlivých variantov pridali 0,5 ml 10% TCA a centrifugovali 

10 minút pri 3000 ot/min. Z vrchnej vrstvy sme preniesli 0,5 ml do čistých mikroskúmaviek 

a následne sme pridali 0,5 ml destilovanej vody a 100 µl 0,1% FeCl3. Ako nulovú vzorku sme 

použili 700 µl tlmivého roztoku zmiešaného s 500 µl ferrikyanidu draselného. Absorbanciu 

sme merali pri 700 nm na spektrofotometri Spectronic Genesys 10 BIO. 

Stanovenie schopnosti vychytávať radikály pomocou DPPH radical scavenging assay 
 Ďalšou charakteristickou vlastnosťou antioxidantov je tzv. scavengerová aktivita, teda 

schopnosť vychytávať voľné radikály vďaka odovzdaniu protónu vodíka (H+), ktorú môžeme 

sledovať pomocou DPPH radical scavenging assay. Táto metóda je založená na redukcii 

stabilného DPPH radikálu (2,2´-difenyl-2-pikryl-hydrazylový radikál) na DPPH-H 

v prítomnosti antioxidantu pôsobiaceho ako donor vodíka [7]. Redukcia DPPH radikálu sa 

prejaví zmenou sfarbenia z purpurového na žlté, dôsledkom čoho je pokles absorbancie pri 

517 nm oproti samotnému DPPH radikálu.  

 Metodický postup 
 Z jednotlivých testovaných látok ako aj kyseliny galovej (pozitívna kontrola) sme 

pripravili roztoky s koncentráciami 10 mM, 1 mM, 0,5 mM, 0,1 mM, 0,05 mM, 0,01 mM 

a 0,005 mM. K 950 µl zásobného roztoku DPPH radikálu (100 µmol/dm-3) sme pridali 50 µl 

z pripravených riedení testovaných látok, prípadne kyseliny galovej. Takto pripravenú zmes 

sme inkubovali 30 minút v tme pri izbovej teplote a následne merali absorbanciu pri vlnovej 

dĺžke 517 nm, pričom ako nulovú vzorku sme použili etanol. Scavengerovú aktivitu 

testovaných látok sme určili ako % vychytaných DPPH radikálov pomocou vzorca : % 

vychytávania = [(AB – AA)/AB] x 100, kde AB je absorbancia zásobného roztoku samotného 

DPPH radikálu a AA  je absorbancia jednotlivých koncentrácií testovaných látok. 
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Výsledky a diskusia 

DNA protektívne vlastnosti testovaných látok 
 Schopnosť testovaných látok chelatovať železnaté katióny (Fe2+), a tým znižovať 

riziko vzniku jedno a dvojvláknových zlomov pDNA v podmienkach in vitro sme sledovali 

využitím DNA topology assay. Negatívnou kontrolou bol samotný plazmid pBR322, ktorý si 

zachoval superšpiralizovanú konformáciu (dráha 1). Ako pozitívnu kontrolu (dráha 2) sme 

použili plazmid so zlomami vytvorenými na základe prítomnosti Fe2+ v reakčnej zmesi. Vznik 

zlomov sme pozorovali ako prítomnosť 2 bandov v géli v dôsledku topologických zmien. 

V dráhach 3-6 v neprítomnosti Fe2+ sme sledovali, či samotné testované látky nevyvolávajú 

zmeny v topológii pDNA. Potenciálny DNA protektívny účinok jednotlivých prírodných látok 

sme sledovali v dráhach 7- 10, kde boli do reakčnej zmesi s plazmidom pridané aj Fe2+ 

katióny a testované látky s príslušnou koncentráciou (Obr. 1-6). Ani jedna z testovaných látok 

v daných koncentráciach nie je schopná vyvolávať poškodenie plazmidu pBR322. V prípade 

thymolu sme pozorovali protektívny účinok pre koncetrácie 10 mM, 1 mM a 0,1mM 

(Obr.1A). Eugenol sa vyznačuje protektívnymi vlastnosťami len v koncentrácii 10 mM a 1 

mM (Obr.1B) a eukalyptol iba v najvyššej 10 mM koncentrácii (Obr.1C). Z testovaných látok 

sa borneol ukázal vo všetkých koncentráciach ako efektívny pri ochrane pDNA pred vznikom 

vláknových zlomov (Obr.1D), naopak carvacrol nevykazoval takýto účinok ani v jednej 

koncentrácii (Obr.1F). V prípade rozmarínového oleja sa schopnosť zabraňovať topologickým 

zmenám v dôsledku zlomov znižovala s klesajúcou koncentráciou (Obr.1E). 

 

Obr. 1A: thymol                         Obr. 1B: eugenol                            Obr. 1C: eukalyptol 

  
Obr. 1D: borneol                            Obr. 1E: rozmarínový olej              Obr. 1F: carvacrol 

  
1: pBR; 2: pBR + Fe2+; 3: pBR+10 mM látka; 4: pBR+1 mM látka; 5: pBR+0,1 mM látka; 6: pBR+0,01 mM 

látka; 7: pBR+10 mM látka + Fe2+; 8: pBR+1 mM látka+ Fe2+; 9: pBR+0,1 mM látka+ Fe2+; 10: pBR +0,01 mM 
látka+ Fe2+ 

Redukčná sila testovaných látok 
Redukčné schopnosti jednotlivých látok sme stanovili na základe porovnania s redukčnou 

silou kyseliny galovej, ktorá slúžila ako referenčná vzorka (Obr.2). Spomedzi testovaných 

látok má najvyššiu redukčnú silu eugenol, ktorý v najvyššej koncentrácii (100mM) dokonca 
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preukázal väčšiu schopnosť redukcie ako kyselina galová. Redukčnú silu sme pozorovali ešte 

v prípade thymolu, ostatné testované látky sa vyznačujú iba slabou redukčnou silou. 

 

Scavengerová aktivita testovaných látok 

Scavengerovú aktivitu sme stanovili ako % vychytaných radikálov a porovnali 

s referenčnou vzorkou, ktorou bola kyselina galová (Obr.3). Z výsledkov DPPH testu 

vyplýva, že najefektívnejšou z testovaných látok v schopnosti vychytávať DPPH radikál je 

eugenol, ktorý má túto schopnosť v celom rozsahu testovaných koncentrácii. Scavengerovú 

aktivitu sme pozorovali aj v prípade najvyšších koncentrácii thymolu, ostatné látky majú len 

veľmi slabú schopnosť redukovať množstvo DPPH radikálu v reakčnej zmesi. 

 

 
        

 

 

 

Záver 

 V práci sme sa zamerali na sledovanie antioxidačných a DNA protektívnych vlastností 

viacerých známych zložiek esenciálnych olejov, pretože práve tie môžu byť zodpovedné za 

ich antioxidačné vlastnosti.  

 Na základe DNA topology assay sme odhalili, že ani jedna zo skúmaných látok 

nevykazovala schopnosť poškodzovať pDNA. DNA protektívny účinok sme preukázali 

u vyšších koncentrácií thymolu a eugenolu. Toto zistenie ďalej potvdril aj fakt, že obe látky 

majú redukčnú silu a sú schopné vychytávať DPPH radikál. Eugenol a thymol teda môžeme 

považovať za látky s dobrými antioxidačnými schopnosťami. 

 Veľmi zaujímavé bolo sledovať vplyv borneolu. Ako jediný dokázal efektívne chrániť 

pDNA v celej škále nami testovaných koncentrácií. Avšak v ďalších použitých testoch sme 

Obr. 2 Redukčná sila testovaných látok 
v porovnaní s kyselinou gálovou. G- kyselina 
gálová, EG- eugenol, CA- carvacrol, RO- 
rozmarínový olej, T- thymol, B- borneol, EU- 

Obr. 3 Scavengerová aktivita testovaných látok 
v porovnaní s kyselinou gálovou. G- kyselina gálová, 
EG- eugenol, CA- carvacrol, RO- rozmarínový olej, 
T- thymol, B- borneol, EU- eucalyptol 
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nedokázali detekovať jeho antioxidačnú aktivitu. Na základe týchto výsledkov môžeme 

tvrdiť, že protektívny účinok borneolu na pDNA sa nezakladá na jeho antioxidačnej aktivite.  
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Abstract 

There are many factors affecting human health on a daily basis, one of the most important ones being 
nutrition. Flavonoids, consumed in fruits and vegetables, are bioactive compounds with beneficial attributes in 
health maintenance as well as disease treatment. They act as effective antioxidants and are mostly discussed as 
anticancer agents. One of the most putative flavonoids, quercetin and its natural derivatives, are of high potential 
in medicine. The interaction of flavonoids with proteins and nucleic acids is a compelling issue to follow. The 
formation of a rutin-biomacromolecule complex was examined by modern bionalytical methods. We are 
proposing an affinity electrophoretic system based on chemically modified rutin, cross-linked to the 
polyacrylamide gel matrix. Another unique way of separation is isotachophoresis coupled with capillary 
electrophoresis (ITP-CZE), which is highly efficient, sensitive and fast. Our aim is to better understand the basic 
antioxidant features of rutin through its connection to biomacromolecules. 

Keywords: quercetin; rutin; affinity electrophoresi; ITP-CZE; interaction 

 

Introduction and goal-setting 

 

 Chemical substances produced by plants, which serve non-essential or second 

functions throughout their life-cycle, are called secondary metabolites. These compounds are 

of various chemical structures, often divided into more or less distinct groups, where the best 

characterized and most wide-spread are the flavonoids. Flavonoids can be found in many 

daily-consumed fruits (apples, berries), vegetables (onions, tomatoes) and beverages (green 

and black tea) [1]. Traditional medicine has used various plant extracts to treat or prevent 

diseases for thousands of years. Although the active ingredients of such preparations were 

often unknown, at present it is possible to identify their individual components. Flavonoids, as 

a large group of functional compounds, mainly known for their high antioxidant properties, 

are a good source for synthetic drug design [2].  

 Quercetin, one of the most putative flavonoids, has got scientifically proved positive 

biological properties, as anti-cancer, anti-bacterial, anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-viral, 
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etc., in various in vitro and in vivo systems [3]. About 180 natural-occurring quercetin-

glycosides, which could be of same biological importance, are known. Quercetin-3-O-

rutinoside or rutin along with quercetin are highly attractive for their potential in cancer-

inhibition [4]. 

 Quercetin is often mentioned as a protein inhibitor, exerting its function at different 

levels within cells, especially in signalling pathways [5], but there are other beneficial effects 

of quercetin and its derivatives, where they act as an inhibitors or abrogators [6]. Except the 

protein-flavonoid interaction, the non-covalent binding of flavonoids with nucleic acids – 

DNA and RNA, is possible [7].  

 The formation of a flavonoid-biomacromolecule complex can be examined by 

bionalytical methods. We are proposing an affinity electrophoretic system based on 

chemically modified rutin cross-linked to the gel matrix. Another unique way of separating 

flavonoid-biomacromolecule complexes is isotachophoresis coupled with capillary 

electrophoresis (ITP-CZE), which is able to separate samples of small amounts with high 

efficiency and sensitivity, faster than the ordinary vertical PAGE. Our aim is to study the 

potential connection of flavonoid-biomacromolecule interaction to the molecular mechanism 

of their beneficial action. 

Materials and methods 

 

ITP-CZE of oligonucleotide-flavonoid complexes 

 ITP-CZE was optimized for oligonucleotide (oligo) separation previously. The 

electrolytes, as well as the experimental set-up, were the same as described by Fraňo et al. [8]. 

The used oligos were synthesised in our laboratory and were of known sequence, either single 

stranded self-complementary with a hairpin (8 – 5’-AGAGAAGGAAGGATTTTTCC-

TTCCTTCTCT-3’) or single stranded full-complementary (9 –  5’-TCTCTTCCTTC-3’; 10 - 

5’-GAAGGAAGAGA-3’). Same amounts of oligos were loaded. Oligos 9 and 10 were 

denatured at 90°C first and let to hybridize slowly. The samples were loaded into the injection 

valve with or without added rutin (final concentration of 15 µM) to estimate the possible 

interaction. The separation capillaries were actively cooled to 15°C.  

 

Affinity polyacrylamide electrophoresis 

 Acryloylated rutin was prepared as described by Constantin et al. (2008) [9] with 
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minor modifications. We carried out the reaction with different rutin:acryloyl chloride molar 

ratios (1:2, 1:5, 1:10, 1:15) to obtain a not fully acryloylated flavonoid. Reaction mixtures 

were centrifuged, supernatant decanted and the product extracted four times by diethylether, 

then dried under vacuum. 

 The protein electrophoresis was carried out under native conditions according to 

Gallagher et al. (2000) [10].  

1. Affinity polyacrylamide electrophoresis (A-PAGE) without covalently embedded 

rutin (final concentration in gels 0,1%; 0,25%; 0,5%) was carried out at first.  

2. Electrophoresis of proteins pre-treated with different concentrations of rutin (0,01%; 

0,025%; 0,05%; 0,075%; 0,1%; 0,25%; 0,5%; 0,75%) in the sample mixture were compared 

to the previous experiment and were compared to samples without pretreatment in the same 

gel.  

3. At the end the previously prepared acryloyl rutin (0.5% - 1%) was cross-linked to 

the affinity gels.  

Each time a reference control gel without rutin together with an affinity gel were 

allowed to run under the same conditions (constant current 30 mA, 160 minutes, room 

temperature). An upper 4% stacking gel was used for better resolution and preconcentration 

of the samples. The concentration of separating gels was 12%. A maximal amount of 10 µg 

bovine serum albumin (BSA) or human serum albumin (HSA) of laboratory grade was 

loaded. The gels were stained with Coomassie blue. 

 

Results and discussion 

 

 The interaction of rutin and oligos was proved by ITP-CZE for all used oligos by both 

shifts in the migration times and absorbance values (at 260 nm typical for nucleic acids) on 

the electroforeograms, depicted in Fig. 1. The changes are represented by a differently shaped 

absorption peaks and various migration times on the column. These differences can probably 

be caused by conformational changes we attribute to the binding of rutin to oligos. The most 

prominent changes in time-axis were observed for oligo 8, in absorbance-axis for the 

hybridized oligos 9-10. As ITP-CZE wasn’t used before to study DNA-small molecule ligand 

interaction, this result can’t be compared to other studies. Because the separations were done 

in vitro under non-native conditions, in respect to the interaction, especially the binding 

affinity of rutin, could differ in vivo. However, we have proved the interaction in this 

experimental set-up, and experiments would be needed for detailed characterization of the 
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interaction and binding mode of rutin to oligos. 

 

  

 
Fig. 1 Result from ITP-CZE analysis: A. Hybridized oligonucleotides 9-10, the 3 major peaks represent 3 forms 

(single strand of 9 and 10, respectively and the 9-10 hybridized form), the highest being the hybridized form of 

9-10. B. The hybridized oligonucleotides underwent a conformational change after an addition of rutin, indicated 

by the shift along X- and Y-axis, respectively. C. Oligonucleotide 9. D. The added rutin caused the shift along 

X- and Y-axis, respectively, indicating conformational changes in oligonucleotide 9. E. Oligonucleotide 8. F. 

Oligonucleotide 8 with added rutin presenting the most evident shift along X-axis. 
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We have done many optimization steps in A-PAGE experiments. In the first 

experiments we tried different concentrations of rutin co-polymerized in the gel matrix. The 

main disadvantages of this method are the long polymerization time of affinity gels and the 

progressive releasing of rutin during electrophoresis. At higher concentrations of rutin 

(0,25%; 0,50%) we observed faster moving BSA-rutin and HSA-rutin complexes in 

comparison to the control gels, presumably because of the changed charges of BSA and HSA 

complexes with rutin. In Fig. 2.A is an affinity gel with added rutin (0.5%) without cross-

linking to the matrix. A 12% resolving control gel is depicted in Fig. 2.B.  

 

 

 

Fig. 2:  A-PAGE of BSA and HSA with non-covalently embedded rutin to the gel: A. Affinity gel. 1.  lane 

BSA (5 µg), 2. lane BSA (7 µg), 3. lane BSA (7 µg), 4. lane BSA (10 µg); 5. lane HSA (5 µg), 6. lane HSA (7 

µg), 7. lane HSA (10 µg) . B. Control gel. 1. lane HSA (10 µg), 2. lane HSA (7 µg), 3. lane HSA (7 µg), 4. lane 

HSA (5 µg); 5. lane BSA (10 µg), 6. lane BSA (7 µg), 7. lane BSA (7 µg), 8. lane BSA (5 µg). 

 

Faster migration wasn’t observed when the samples of BSA were pretreated with rutin 

and electrophoreticaly separated (data not shown). However, in this case the poor solubility of 

rutin at higher concentrations in samples could have caused the problem.  

More optimization steps need to be done in A-PAGE with cross-linked acryloylated 

rutin, either in acryloylated rutin preparation steps or in the final concentration of affinity 

gels. Our aim is to examine the rutin-protein interaction in different native A-PAGE set-ups 

(mainly in pH range of used buffers) as flavonoids are at pH higher than 7,5 unstable and 

could be negatively charged, which consequently wouldn’t allow their interaction with 

proteins.    

  

Conclusion 

 The interaction of rutin with hybridized oligonucleotide duplex (9-10), with self-

complementary hairpin structure (8) and with single-stranded oligonucleotide (9) was proved 
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by isotachophoresis coupled with capillary zone electrophoresis (ITP-CZE) in vitro. In 

affinity polyacrylamide gel electrophoresis (A-PAGE) with non-covalently embedded rutin 

we observed faster migration of human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin 

(BSA), indicating changes in the charge of proteins and implying protein-rutin interaction. 

However, even the A-PAGE with covalently embedded rutin needs more optimization, our 

preliminary results suggest binding of rutin to HSA and BSA. 
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Abstract 

 Despite the high predicted homology between Brevibacterium flavum CCM 251 and Corynebacterium 
glutamicum ATCC 13032, B. flavum CCM 251 is the only host of the lytic phage BFK20 and C. glutamicum 
ATCC 13032 shows defence mechanisms against phage BFK20 infection. The study of the phage BFK20 was 
focused on the infection process of the host, phage replication model in the host and the structure of phage´s 
replisome (protein-protein interaction - PPI between the phage and the host replication proteins). During these 
studies nine genes coding for the replication proteins from the C. glutamicum ATCC 13032 have been chosen for 
testing the PPI between the phage and the host. The selected genes were amplified on B. flavum CCM 251 DNA 
and cloned in the appropriate vector. The sequence of the cloned fragments were determined by sequencing and 
compared with the nucleotide sequence of the C. glutamicum ATCC 13032 genes known from the EMBL gene 
bank. The sequences were also compared on amino acid level and high similarities in homologous proteins was 
determined as a conclusion of the study. 
 

Key words: host; bacteriophage; replication genes; PCR; sequencing; sequence homology. 
 

Introduction and main goals 

The genus Corynebacterium includes non-pathogenic strains used for industrial 

fermentation such as C. glutamicum or human pathogens such as C. diphtheriae. It has close 

phylogenetic relationship with the genus Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia, etc.  

Brevibacterium flavum CCM 251 is strain closely relative to Corynebacterium 

glutamicum ATCC 13032. It is gram-positive nonpathogenic soil bacterium with high G-C 

content. It is widely used in the industry as producer of amino acids derived from L-aspartate 

by carbon metabolism during the process of culture fermentation [1]. The genome of C. 

glutamicum ATCC 13032 was sequenced and annotated [1, 2]. B. flavum CCM 251 genome 

was not sequenced yet, however high homology is predicted [3].  

 

Materials and methods 

The selected genes were amplified by PCR reaction. The used primers (Tab. 2, nr. 1-

18) were designed according to known sequence of C. glutamicum ATCC 13032 genomic 

DNA (the accession nr. BA00036 in the DDBJ/GenBank/EMBL database). The amplification 

of selected genes (Tab. 1) was made on B. flavum CCM 251 genomic DNA.  
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Tab. 1 Selected replication genes of the host list 
 

Nr. Name of the gene Number 

1 pol1 BAB97635.1 

2 pol2 CCH23223.1 

3 pol3 CCH25484.1 

4 dnaG CCH25408.1 

5 dnaA BAB97394.3  

6 recF BAB97397.3 

7 trxB1 CAF18915.1 

8 trxC CAF19030.1 

9 ssb BAC00376.3  

 

Tab. 2 Primers used for PCR and sequencing 
 

Nr. Name 5´-3´ Sequence Number of nt Tm 

1 FUT18 POL1 GAGGATCCGATGGCTTTGTATAGC 24 57 
2 RUT18 POL1 CTGAATTCGACAAAGGTTTCGCGC 24 62 
3 FUT18C POL2 GACTCTAGAGATGGAGTCACAAAACGT 27 55.4 
4 RUT18C POL2 ATGAATTCGAGCCTGGCAGGCG 22 64 
5 FUT18 POL3 GAGGATCCAATGTGGCACGATGGTC 25 64.2 
6 RUT18 POL3 CTGAATTCGACCGCCTCGCCAGCT 24 67.8 
7 FUT18C DnaG TTGGGTACCAATGGTCATGGCAAAG 25 62.4 
8 RUT18C DnaG ATGAATTCGACCCTCTAAACGCCCG 25 63.9 
9 FUT18C DnaA CCACTGCAGAGTGAGCCAGAACTCA 25 61.6 
10 RUT18C DnaA TATGGATCCTCGTTACGTCCGCGC 24 61.7 
11 FUT18C RecF CAGGTCGACAATGCACATCCGTTCT 25 62.9 
12 RUT18C RecF CACGGATCCTCTGGTTGCACATCCA 25 65.6 
13 FUT18C TRXB1 ATAGGATCCAATGGCAACCATCGA 24 60.2 
14 RUT18C TRXB1 ATGAATTCGATGCCTCTGCAGAAC 24 58.4 
15 FUT18C TRXC AGAGGATCCAATGAGCAATGTTGTT 25 57 
16 RUT18C TRXC ATGAATTCGAGAGGTGCTTCTCTA 24 53.3 
17 FUT18C SSB TTACTGCAGAATGGCAATCGGAGATA 26 59.9 
18 RUT18C SSB ATAGGATCCTCGAACGGTGGCTCAT 25 61.8 
19 pUT18Cpol1_F1 CGCAAGCATGCTCACCA 17 51.9 
20 pUT18Cpol1_R1 TGACCAGCGGCTTCGAA 17 53.2 

 

For PCR amplifications we used the following conditions (Tab. 3):  

 

Tab. 3 PCR reaction conditions for amplification of the selected replication genes of the host 
 

Gene Buffer (without MgCl2) MgCl2 dNTPs Primer F/R DNA Enzyme  Anneal. T  in °C 

pol1 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 3U  58,7 

pol2 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 1,5 U  57,3 

pol3 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 1,5 U  61,5 

dnaG 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 1,5 U  55,8 

dnaA 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 1,5 U  60,1 
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recF 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 0,8 U  58,7 

trxB1 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 0,8 U  54,4 

trxC 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 0,8 U  53,1 

ssb 1x concentrated 1,5mM 200µM 25pmol each 100 ng 1,5 U  57,3 

 

The conditions of PCR amplification cycle were: denaturation at 98°C for 10 s, time of 

annelation was 30 s and the temperature (T) was specific for each gene (Tab. 3) and 

polymerisation at 72°C for 1 min. These conditions were repeated in 35 cycles.  

The amplified fragments were cloned in pUT18C vector (BACTH kit, Euromedix®) 

and the nucleotide sequences were determined (Illumina, GATC Biotech). For sequencing we 

used PCR primers and for long gene pol1 we designed inside primers (Tab. 1, nr. 19 and 20).  

 

Results and discussion 

During the study of BFK20 phage replisome structure and the phage-host PPIs, nine 

host genes coding replication proteins from C. glutamicum ATCC 13032 (predicted homolog 

of B. flavum CCM 251 [3]) were chosen to study (Tab. 1). They were amplified, cloned and 

sequenced and their nucleotide and amino acid sequences were analysed. According to 

comparison with the annotated genes of C. glutamicum ATCC 13032 the variances of genes 

were detected.  

The summary of nucleotide substitutions are shown in Tab. 4. The change of the 1st 

nucleotide in the gene pol1 was introduced by primer design. These manual changes were 

excluded from counting of the homology between B. flavum CCM 251 and C. glutamicum 

ATCC 13032. 4th column demonstrates the percentage of homology. 

 

Tab. 4 Statistical summary of homology in selected genes between B. flavum CCM 251 and C. glutamicum 
ATCC 13032. The number of nucleotide changes in selected host genes are summarized in the 2nd column. In the 

3rd column is the evaluation of the length of genes (counted in nucleotides (nt) without the STOP nucleotide 
triplet). 

 

Gene Length in nt Number of changes % of similarity  

pol1 2324 28 98.80% Without 1st nt  

pol2 1182 0 100.00%   

pol3 993 19 98.08%   

dnaA 1572 10 99.36%   

dnaG 1899 22 98.84%   

recF 1182 7 99.24%   
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trxC 321 3 99.40%   

trxB1 372 0 100.00%   

ssb 675 8 98.81%   

TOTAL 10520 97 99.17%   

 

We compared also the homology of bacteria replication proteins on amino acid level. 

The results are shown in Tab. 5 

 

Tab. 5 Statistical summary of amino acids homology of translated replication genes 
 

Gene 
Number of 

AA 
changes 

AA changes 
Length in 

AA  Similarity 

Pol1 

7 

265F>L; 436T>A ; 437S>P; 

642A>S; 699E>D; 

701N>G; 704F>L 

774 99.1% 

Pol2 0 - 394 100% 

Pol3 2 108Y>C; 221M>V 331 99.3% 

DnaG 1 454V>M 524 99.8% 

DnaA 1 122A>G 633 99.8% 

RecF 2 85L>M; 383G>D 394 99.5% 

TrxB1 0 - 107 100% 

TrxC 2 16I>V; 65A>T 124 98.4% 

SSB 1 140F>L 225 99.6% 

TOTAL 16  3506 99.5% 

 

Conclusion 

The strains Brevibacterium flavum CCM 251 and Corynebacterium glutamicum 13032 

are widely used in fermentation industry as the producers of important essential amino acids 

L-lysin and Glutamic acid. In our study we used with advantage the known genomic sequence 

of Corynebacterium glutamicum 13032 to design specific primers for ten replication proteins. 

The genes of replication proteins were successfully amplified on template of Brevibacterium 

flavum CCM 251 genomic DNA, cloned and sequenced. We compared 10520 nucleotides of 

genes of replication proteins with primary sequence of C.glutamicum (Tab. 4).To summarize 

our sequencing results we detected the difference of 97 nucleotides and confirmed in selected 

genes the homology of 99.17%. We also compared 3506 AA and we detected 16 AA changes 
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(Tab. 5) which implies the different codon usage in genes corresponded to replication 

proteins.  
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Abstrakt 

Rheumatoid arthritis is recognized to be an autoimmune disease that causes preclinical systemic 
abnormalities and eventually leads to synovial inflammation and destruction of the joint architecture. It can be 
a disabling and painful condition, which can lead to a substantial loss of function and mobility if not adequately 
treated. Rheumatoid arthritis usually affects joints symmetrically (on both sides equally), may initially begin on 
a couple of joints only, and most frequently attacks the wrists, hands, elbows, shoulders, knees and ankles. 
Besides identifying rheumatoid arthritis the aim of this research was also to estimate the gender, age and stature 
of the individual. Rheumatoid arthritis was diagnosed at the skeletal remains of the individual (male, 50+ years 
old) exhumed from the crypt of the church of All Saints in Sološnica (district Malacky, Slovakia).   
 

Kľúčové slová: chronické zápaly kĺbov; antropologická analýza; Sološnica. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 V septembri v roku 2011 sa v krypte kostola Všetkých svätých v Sološnici (datovanej 

do druhej polovice 16. storočia n. l.) uskutočnil výskum, ktorý inicioval farár Edward 

Zákowic. Archeologický výskum realizovalo Vlastivedné múzeum v Hlohovci a exhumáciu 

kostrových pozostatkov uskutočnili pracovníci z Katedry antropológie PriF UK v Bratislave. 

Cieľom bolo zdokumentovanie a analýza kostrových pozostatkov jedincov, ktorí boli v krypte 

pochovaní. V minulosti krypta kostola však už otvorená bola, a to v roku 1958 

pri rekonštrukcii drevenej podlahy v kostole. 

Obec Sološnica ležiaca na úpätí Malých Karpát sa prvýkrát spomína v roku 1367 

a v rovnakom roku sa uvádza v cirkevných dokumentoch už aj existencia farnosti. Pôvodný 

kostol zo 14. storočia bol zasvätený sv. Osvaldovi a v roku 1699 bol na základoch starého 

kostola postavený nový barokový kostol zasvätený Všetkým svätým. V interiéri kostola sú 

umiestnené vedľa bočného východu dva náhrobné kamene. Po jeho ľavej strane je náhrobný 

kameň venovaný Melicharovi Balassovi (1514 – 1568) a po pravej strane sa nachádza druhý 

náhrobný kameň venovaný Helene Zrini (manželke Štefana Balassu, ktorý bol synom 

Melichara Balassu) [1, 2] . 
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Cieľom výskumu bola antropologická analýza exhumovaných kostrových pozostatkov 

zahŕňajúca odhad pohlavia, veku, telesnej výšky a sledovanie patologických lézií. V tejto 

štúdii sa zaoberáme analýzou kostry jedinca z polohy H7, u ktorého boli prítomné stopy 

reumatoidnej artritídy, patriacej v kostrových súboroch z historických období k vzácnym 

nálezom. 

 

Reumatoidná artritída 

 Ako prvý opísal reumatoidnú artritídu Augustin Jacob Landré-Beauvais v roku 1800 

u pacientov s vážnymi bolesťami kĺbov, ktorých príznaky nezodpovedali žiadnym dovtedy 

známym ochoreniam kĺbov [3]. 

Reumatoidná artritída predstavuje chronické, deštruktívne autoimunitné ochorenie, 

charakterizované pretrvávajúcim zápalom kĺbov a štrukturálnym poškodením ich tkanív, ktoré 

spôsobuje bolesť a obmedzenú pohyblivosť. Toto ochorenie má progresívny priebeh a často 

vedie k zvýšenej práceneschopnosti až invalidite [4]. 

Príčiny ochorenia nie sú doposiaľ objasnené. Prevláda názor, že ide o systémové 

autoimunitné ochorenie všetkých spojivových tkanív, ktoré postihuje najmä jedincov 

v pokročilejšom veku. Nevylučuje sa však ani možnosť, že ochorenie je výsledkom 

abnormálnej imunitnej odpovede organizmu na určitý druh baktérií či vírusov. 

Z etiologických faktorov sa zvažuje predovšetkým dedičnosť a s ohľadom na vyšší výskyt 

u žien sa berú do úvahy aj endokrinné a metabolické vplyvy [5]. 

Ochorenie pozostáva z troch základných štádií: infiltrácia synoviálnej membrány 

bunkami z kostnej drene (spoločná fáza pre mnoho zápalových artropatií), fáza šírenia 

(progresia vysoko závislá od genotypu jedinca) a chronický zápal (neregulovaná produkcia 

cytokínov, uvoľnenie deštrukčných enzýmov kosti a zvýšená vaskularizácia) [6]. 

Celosvetová prevalencia ochorenia varíruje v populáciách sveta od 0,3 % v Číne až 

po 5 % u amerických Indiánov [7]. V priemere skracuje život jedinca až o 10 rokov. 

Incidencia ochorenia sa uvádza v rozmedzí 0,1 – 0,2/1000 u mužov a 0,2 – 0,4/1000 u žien. 

Prevalencia v Európe kolíše od 0,5 do 1,0 %, čo na Slovensku predstavuje približne 50 000 

pacientov v rôznych štádiách ochorenia [4].  

Pri tomto ochorení bývajú najčastejšie postihnuté kĺby ruky, na ktorej sa ako prvej 

prejavujú príznaky reumatoidnej artritídy. Na ruke sú najčastejšími miestami výskytu 

metakarpofalangeálne a proximálne interfalangeálne kĺby. Z veľkých kĺbov býva najčastejšie 

postihnutý kolenný kĺb, v 25 % prípadov je postihnutý aj temporomandibulárny kĺb. Medzi 
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ostatné často zasiahnuté kĺby patria zápästie, karpálne kĺby, ramenné a lakťové kĺby. Na nohe 

sú prejavy reumatoidnej artritídy menej zjavné ako na ruke. Najslabšie príznaky ochorenia sú 

v bedrovom kĺbe a na krčnej chrbtici [7]. 

Reumatoidná artritída je v paleopatológií relatívne zriedkavým nálezom [8]. 

Identifikovaná bola napríklad na kostiach nohy dospelého jedinca z Chrámu svätého Petra 

a Pavla v Brne datovaného do 13. – 18. storočia [5]. 

 

Materiál a metódy 

Z krypty kostola Všetkých Svätých v Sološnici bolo exhumovaných 17 jedincov, 

ktorých sa podarilo identifikovať podľa rozmerov z jednotlivých kostí, ich sfarbenia, 

svalových úponov, či veľkosti kĺbnych plôšok. Kosti, ktoré nebolo možné priradiť k žiadnemu 

jedincovi najmä kvôli veľmi zlej zachovanosti, patrili pravdepodobne ďalším štyrom 

jedincom. Paleopatologické lézie opisované v tejto štúdií boli nájdené u jedinca z polohy H7 

(popis jednotlivých zachovaných kostí je uvedený vo výsledkoch). 

Pohlavie jedinca sme stanovili z rozmerov ramenných a stehnových kostí [9]. Vek bol 

odhadnutý podľa zmien na panvovej kosti [10, 11]. Telesnú výšku sme vypočítali pomocou 

regresných rovníc pre kaukazoidnú populáciu podľa Sjøvolda [12]. Paleopatologické lézie 

na kostiach a zuboch sme hodnotili makroskopicky.  

 

Výsledky a diskusia 

Jedinec z polohy H7 

 Kostrové pozostatky jedinca mali oranžovo-hnedé sfarbenie s nepoškodeným 

povrchom a boli pomerne robustné s výraznými svalovými úponmi. Z kostry jedinca sa 

zachovala sánka (zuby boli prítomné všetky, okrem tretích stoličiek, ktoré neboli prerezané), 

zosifikovaná štítna chrupka, hrudná kosť, všetky rebrá, stavce, krížová kosť. Z horných 

končatín sa zachovali obe kľúčne kosti, lopatky, ramenné kosti, vretenné  a lakťové kosti. 

Z karpálnych kostí boli prítomné obe člnkovité kosti, pravá mesiačikovitá kosť, pravá 

trojhranná kosť, pravá menšia lichobežníková kosť, obe hlavičkaté kosti a ľavá háková kosť. 

Z metakarpálnych kostí boli prítomné prvá, tretia a piata kosť z pravej strany a všetky 

metakarpálne kosti z ľavej strany. Z článkov prstov sa zachovalo päť kostičiek 

z proximálneho radu a jedna z mediálneho radu. Panva sa zachovala celá. Z dolných končatín 

boli prítomné obe stehnové kosti, jabĺčka, píšťaly (pravej chýba maleolus medialis) a ihlice 

(pravej chýbal kúsok proximálnej i distálnej epifýzy). Z tarzálnych kostí boli zachované 
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všetky okrem ľavej laterálnej klinovej kosti. Z metatarzálnych kostí boli prítomné všetky 

okrem piatej kosti z ľavej strany.  

Pravdepodobne išlo o jedinca mužského pohlavia (DS = 0,92), vek bol odhadnutý na 

50 a viac rokov (maturus II – senilis) a telesná výška bola vypočítaná na 163,06 ± 4,96 cm. 

 

Paleopatologické nálezy 

Osteoartróza bola prítomná na oboch processus condylaris mandibulae, na väčšine 

stavcov (plôšky hrudníkových stavcov boli viac postihnuté), na oboch kľúčnych kostiach, na 

ramenných kostiach, na oboch lakťových kostiach (na ľavej bola prítomná na hlavičke 

i eburnácia), ďalej bola prítomná na oboch vretenných kostiach (na oboch bola i slabá 

eburnácia v mieste incisura ulnaris). Na panve sa osteoartróza taktiež vyskytovala. Na 

stehnových kostiach bola osteoartróza výraznejšia, bola identifikovaná i na oboch píšťalách a 

na oboch ihliciach.  

Schmorlové uzly boli prítomné na stavcoch Th4 – Th11. Entezofyty sa nachádzali na 

oblúkoch stavcov Th5 – Th11 a osifikované ligamentum flavum na stavcoch Th2 – Th9. 

Identifikovaná bola i periostitída, konkrétne na pravej píšťale a na ľavej ihlici. 

Viditeľné prejavy reumatoidnej artritídy boli prítomné najmä na metakarpálnych 

článkoch (obr. 1A), ale i na kostiach nohy (obr. 1B). Postihnuté boli bázy všetkých 

metakarpov, okrem prvého z ľavej strany. Tretia metakarpálna kosť pravej i ľavej strany mali 

postihnutú i hlavičku. Z proximálnych článkov prstov bol postihnutý prvý a druhý z pravej 

strany a prvý, druhý a tretí z ľavej strany, pričom druhý bol úplne patologicky pozmenený. 

Tretí mediálny článok prsta z pravej strany mal začínajúce zmeny reumatoidnej artritídy na 

proximálnej ploche. Na tarzálnych kostiach sa prejavy reumatoidnej artritídy vyskytovali na 

báze mediálnej klinovej kosti ľavej strany (na ňu bola prirastená báza prvého metatarzu), 

intermediálnej klinovej kosti pravej strany (na ňu bola prirastená druhá metatarzálna kosť) 

a na báze pravej laterálnej klinovej kosti. Na prvú metatarzálnu kosť pravej strany bola 

prirastená báza proximálneho článku prsta nohy. Členková kosť nevykazovala známky 

reumatoidnej artritídy, ale na oboch kostiach bol výrazný osteofyt pod plôškou facies 

articularis calcanea posterior a na pravej kosti sa vyskytoval ešte zvýraznený processus 

posterior tali.  

Prejavy reumatoidnej artritídy boli prítomné  na malých kĺboch rúk a nôh, pričom tieto 

miesta bývajú postihnuté prvé. V 25 % prípadov ochorenie postihuje i temporomandibulárny 

kĺb [7], no hodnotený jedinec mal tento kĺb bez postihnutia, čo naznačuje, že ešte netrpel 
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vysokým štádiom tohto ochorenia. Reumatoidná artritída postihuje prevažne starších jedincov 

[5], čo táto štúdia taktiež potvrdzuje.  

 

 

 
Obr. 1 A) Prejav reumatoidnej artritídy na kostiach ľavej ruky. B) Prejav reumatoidnej artritídy na kostiach 

pravej a ľavej nohy. 
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Záver 

Skúmané kostrové pozostatky patrili jedincovi mužského pohlavia, ktorý mal viac ako 

50 rokov. Na malých kĺboch rúk a nôh boli nájdené symetrické bilaterálne zápalové zmeny 

typické pre reumatoidnú artritídu. Ide o veľmi zriedkavý nález tohto ochorenia opísaný na 

Slovensku.  
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Abstrakt 

Preeclampsia is a serious and poorly understood complication of pregnancy and remains a leading cause 
of maternal and perinatal mortality and morbidity in Europe. It is a multi-systemic syndrome usually recognised 
by new-onset hypertension and proteinuria in the second half of pregnancy. It has been confirmed, that higher 
concentration of fetal DNA in maternal circulation can be observed in pregnancies leading to preeclampsia. We 
hypothesize, that there is also a difference between lengths of fetal fragments of preeclamptic and non-
preeclamptic pregnancies. The sequencing read lengths is a potential means of measuring individual fragment 
lengths and thus is a suitable assay to test our hypothesis. However, our preliminary results are not consonant 
with our hypothesis.  
 

Kľúčové slová: preeklampsia; mimobunková fetálna DNA; sekvenovanie druhej generácie; MiSeq. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Preeklampsia je jedným z najčastejších a najnebezpečnejších komplikácií tehotenstva, 

ktorá postihuje 2 – 8 % všetkých tehotných žien a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia 

matiek počas tehotenstva; perinatálneho úmrtia, predčasného pôrodu a intrauterinného 

rastového obmedzenia. V súčasnosti neexistuje žiadny spoľahlivý parameter na presné 

predvídanie preeklampsie, no symptómami nástupu ochorenia sú hypertenzia a proteinúria v 

alebo po 20. týždni tehotenstva. Aj keď mechanizmus preeklampsie zostáva zatiaľ neznámy, 

ustálenou hypotézou sa stala narušená funkcia placenty v skorom štádiu tehotenstva. [1]. 

 Ukázalo sa, že cirkulujúca fetálna DNA, ktorá bola objavená v materskej plazme, 

zohráva úlohu v preeklamptických tehotenstvách. Koncentrácia voľnej fetálnej DNA v 

preeklampsii je podstatne vyššia ako u normálnych tehotenstiev a dokonca existuje vzťah 

medzi hladinou fetálnej DNA a pravdepodobnosťou prepuknutia preeklampsie. Publikovali 

sme hypotézu, že zvýšenie fetálnej DNA nie je dôsledkom preeklampsie, ale naopak súvisí 

s jej vznikom. Tiež sa domnievame, že zvýšené množstvo fetálnej DNA je dôsledkom 

zhoršenej schopnosti odstraňovať fetálnu DNA z obehu. Zvýšené množstvo fetálnej DNA 

môže byť detegované už v skorom štádiu tehotenstva a nesie so sebou 8-násobne vyššie riziko 

vzniku preeklampsie [2 – 4]. 

 Mimobunková cirkulujúca fetálna DNA je vysoko fragmentovaná, pričom DNA 

fragmenty sú o veľkosti <300 bp. Zistilo sa, že zvýšená koncentrácia fetálnej DNA je 
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detegovateľná už v 7. týždni tehotenstva, čo by mohlo byť použité ako marker na včasné 

diagnostikovanie preeklampsie. Takže kvantifikácia fetálnej DNA v krvnom obehu matky 

v skorom štádiu tehotenstva by mohla byť skríningovým testom [5 – 6]. 

 Cieľom práce je zistiť, či existuje rozdiel medzi veľkosťou fragmentov 

u preeklamptických a nepreeklamptických tehotenstiev a zároveň či je množstvo fetálnej DNA 

zvýšené alebo či existujú už poskracované fragmenty, na čo používame techniky 

sekvenovania druhej generácie – prístroj MiSeq (Illumina). 

 

Materiál a metódy 

Na analýzu bolo použitých 36 vzoriek, ktoré boli odobrané tehotným ženám v rôznom 

vekovom rozmedzí a v rôznom týždni tehotenstva. Porovnávali sme normálne 

a preeklamptické vzorky, pričom nás zaujímali vzorky, kde mal plod mužské pohlavie, 

pretože assay je založená na tom, že sa robí celogenómové sekvenovanie s nízkym pokrytím 

a analyzujú sa len počty a veľkosti čítaní, ktoré boli mapované na Y chromozómom. 

Z odobranej periférnej krvi sme pomocou centrifugácie (2500 g/10 min.) získali 

plazmu, z ktorej sme následne izolovali fetálnu DNA. Fetálna DNA bola izolovaná z 1 ml 

plazmy tehotnej ženy komerčným kitom QIAamp® DNA Blood Mini Kit (QIAGEN) podľa 

originálneho protokolu na izoláciu DNA z telových tekutín - „Spin“ protokol a „Vacuum“ 

protokol. 

Po izolácii sme zmerali koncentráciu fetálnej DNA na prístroji Qubit® 2.0 

Fluorometer s použitím komerčného kitu Qubit™ dsDNA High Sensitivity (INVITROGEN) 

podľa originálneho protokolu na meranie koncentrácie dsDNA. Pri meraní koncentrácie sme 

použili 2 µl vzorky. 

Nakoniec sme si pripravili DNA knižnicu pomocou Illumina® TruSeq® Nano DNA 

LT Sample Prep Kit podľa originálneho protokolu odporúčaného výrobcom, ktorý sme si 

optimalizovali tak, že prvý krok, ktorým je fragmentácia DNA (100 ng gDNA – fragmentácia 

na úseky s dĺžkou 350 bp alebo 200 ng gDNA –  fragmentácia na úseky s dĺžkou 550 bp) sme 

vynechali, pretože fetálna DNA má veľmi krátke fragmenty (150 – 300 bp), a preto nie je 

potrebné ju viac fragmentovať.  

Následne sme si overili veľkosti fragmentov fetálnej DNA pomocou prístroja Agilent 

Technologies 2100 Bioanalyzer s použitím kitu Agilent High Sensitivity DNA a High 

Sensitivity DNA čipu, do ktorého sme napipetovali 1 µl vzorky a ostatnú chémiu podľa 
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originálneho protokolu. Znova sme zmerali koncentráciu pomocou prístroja 2100 

Bioanalyzer. Na základe získaných výsledkov sme si pripravili 4 nM DNA knižnicu. 

Knižnica bola ďalej spracovaná na sekvenačnú analýzu. Použili sme technológiu 

sekvenovania druhej generácie, prístroj MiSeq od firmy Illumina, ktorý bol nastavený na 

párové čítania 2×270 báz. Po získaní čítaní sa čítania mapovali pomocou algoritmu BWA na 

referenčnú sekvenciu ľudského genómu verzia hg19 - GRCh37 (február 2009). Pomocou Perl 

skriptu sme určili počet a dĺžky čítaní sekvencií mapovaných k Y chromozómu. 

 

Výsledky a diskusia 

 V tabuľke sú uvedené zistené parametre sekvencií mapovaných na Y chromozóm 

(Tab. 1). 

 

Tab. 1 Porovnanie výsledkov normálnych a preeklamptických tehotenstiev 
 

 
Normálne tehotenstvá Preeklamptické tehotenstvá 

Vzorka č. 6 Vzorka č. 7 Vzorka č. 11 Vzorka č. 12 Vzorka č. 20 Vzorka č. 21 

Priemerná dĺžka 
fragmentov 

171,0539 166,4253 153,6035 161,7554 134,6563 134,1801 

Odchýlka 45,63049 33,96014 23,63266 23,79337 44,39803 39,00799 

Počet sekvencií 334 1679 3997 2122 1056 805 

Počet klastrov na 
jednu vzorku 

3012857 11945124 4025805 5521679 6195565 5428577 

Percento 0,011% 0,014% 0,099% 0,038% 0,017% 0,015% 

Pohlavie plodu ženské ženské mužské (mužské) ženské mužské 

 

 Predpokladali sme, že dĺžka fragmentov u preeklamptických tehotenstiev bude väčšia, 

avšak na základe nami získaných predbežných výsledkov sme zistili, že priemerná dĺžka 

fragmentov u preeklampsie je naopak nižšia. No nesúlad medzi našimi súčasnými výsledkami 

a hypotézou môže byť spôsobený tým, že vstupné množstvo materiálu bolo nižšie ako 

vyžaduje protokol, čo súvisí s dostupným množstvom plazmy. Ďalšou príčinou môže byť aj 

časový nesúlad medzi izoláciou a spracovaním, keďže pri normálnych tehotenstvách sme 

vzorku spracovali hneď po izolácii, pričom preeklamtické vzorky boli spracované až 

s odstupom času, niekoľko týždňov po izolácii. Takže v preeklamptických vzorkách mohlo 

dôjsť k degradácii DNA, čo mohlo mať za následok kratšie fragmenty. Samozrejme, do úvahy 

prichádza aj fundamentálne nesprávna hypotéza.  
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Predbežné výsledky nie sú v súlade s našou hypotézou. Avšak v súčasnosti ešte stále 

prebiehajú analýzy, ktoré by mali do fenoménu vniesť viac svetla.  

  

Záver 

Rozdiel medzi veľkosťami fragmentov u preeklamptických a nepreeklamptických 

tehotenstiev sme zatiaľ nezistili, čo však neznamená, že naša hypotéza je chybná. Príčinou by 

mohol byť malý súbor pacientov, u ktorých bola preeklampsia už dokázaná. Problémom je, že 

takýchto vzoriek je málo. Takže pre potvrdenie alebo vyvrátenie našej hypotézy je potrebné 

analyzovať väčšie množstvo vzoriek, a preto zatiaľ nie je možné robiť definitívne závery. 
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Abstrakt  

In this work, the crude extracts of plants from Asteraceae and Lamiaceae family were studied for their 
antibacterial as well as antibiotic resistance modifying activity. Using disc diffusion and broth microdilution 
assays we determined low antibacterial effect of extracts. However, the evaluation of in vitro interactions 
between plant extracts and ciprofloxacin described in terms of fractional inhibitory concentration (FIC) indices 
revealed synergistic or additive effects of plant extracts with oxacillin in methicillin-resistant strains of 
Staphylococcus epidermidis. 
   

Kľúčové slová: rastlinný extrakt; rezistencia; synergizmus. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Stafylokoky sú významnou príčinou komunitných a nozokomiálnych infekcií, a môžu 

byť rezistentné voči mnohým antimikrobiálnym látkam, čo vážne limituje terapiu chorôb 

spôsobených týmito baktériami [1]. Infekcie spôsobené meticilín-rezistentnými S. aureus a S. 

epidermidis postihujú kožu, mäkké tkanivo, kosti a pľúcne tkanivo a spôsobujú problémy 

celosvetovo [2].  

Vývoj flourochinolónov ako antimikrobiálnych agensov zlepšil možnosti efektívnej 

liečby vážnych infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi stafylokokov. Krátko po 

zavedení týchto látok do klinickej praxe bol zaznamenaný výskyt fluorochinolón-

rezistentných S. aureus (hlavne v meticilín-rezistentných kmeňoch) [1]. Zároveň bol 

zavedený vankomycín ako liečivo prvej voľby pri liečbe MRSA. Niektoré ďalšie antibiotiká, 

napr. linezolid, daptomycín, teicoplanín a tigecyklín, sa začali tiež používať na liečbu MRSA 

infekcií. Ale aj voči  týmto liečivám už bola zaznamenaná  rezistencia [3]. Preto vzniká súrna 

potreba alternatívnych prístupov, napr. adjuvanciá, enhancery liečiv, modulátory, inhibítory 

efluxných púmp a pod., aby sa zvýšila účinnosť liečby infekcií spôsobených 

multirezistentnými kmeňmi stafylokokov. 

Niektoré sekundárne metabolity rastlín prejavili schopnosť synergických enhancerov. 

Aj keď samé o sebe nemajú antimikrobiálne vlastnosti, keď sú použité spolu so štandardným 

liečivom, zvyšujú efekt tohto liečiva [4]. Synergický efekt antibiotík a rastlinných extraktov 

proti baktériám rezistentným voči antibiotikám otvára nové možnosti liečby ochorení 
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spôsobených týmito baktériami, a zároveň umožňuje použitie antibiotík, ktoré už samostatne 

nemajú požadovaný terapeutický účinok [5]. 

Cieľom práce bolo stanoviť a charakterizovať interakcie extraktov rastlín z čeľade 

Lamiaceae a Asteraceae s ciprofloxacínom proti S. epidermidis. 

 

Materiál a metódy 

 Klinické izoláty S. epidermidis sme obdržali z Mikrobiologického ústavu LFUK. 

 Extrakty z rastlín Matricaria recutita, Chamaemelum nobile, Salvia sclarea, Salvia 

fruticosa, Tanacetum parthenium, Tanacetum argyrophyllum, Anthemis tinctoria sme 

obdržali z Katedry farmakognózie a botaniky FaFUK. 

 Na stanovenie antibakteriálneho účinku extraktov a antibiotika sme použili diskovú 

difúznu metódu a mikrodilučnú metódu v 96 jamkových mikrotitračných platničkách.   

 Na stanovenie efektu kombinácie antibiotika a vybraných rastlinných extraktov sme 

použili checkerboard metódu, pričom sme použili vybrané kmene s rôznou citlivosťou na 

ciprofloxacín. Výsledky získané checkerboard metódou sme kvantifikovali pomocou indexov 

frakčnej inhibičnej koncentrácie (FIC). Výpočet FIC indexu: 

 

 
[I.]  

 

Efekt pôsobenia kombinácie dvoch látok na základe FIC indexov: 

FIC I ≤ 0,5  synergizmus 

0,5 < FIC I ≤ 1 aditívny efekt 

1 < FIC I ≤4   indiferentný efekt 

FIC I ≥ 4  antagonistický efekt 

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme sledovali surové vodné extrakty rastlín z čeľade Lamiaceae a Asteraceae 

vzhľadom na ich antimikrobiálny účinok a najmä na potenciálny modulačný účinok proti S. 

epidermidis s rôznou citlivosťou voči fluorochinolónovým antibiotikám, v našom prípade 

ciprofloxacínu. Extrakty prejavovali len mierny antimikrobiálny účinok, ktorý sa u rôznych 

kmeňov veľmi nelíšil. Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) extraktov u dvoch kmeňov  

bola 2,5 %, u ostatných kmeňov bola vyššia. 

BIOLÓGIA

745



Citlivosť na ciprofloxacín sme stanovili diskovou difúznou metódou a mikrodilučnou 

metódou u 13 klinických izolátov S. epidemidis a pre ďalšie štúdium sme vybrali 3 kmene 

s rozdielnou MIC pre ciprofloxacín (Sep2 – MIC = 2 µg/ml, Sep8 – MIC = 8 µg/ml, Sep12 –  

MIC = 64 µg/ml). Potenciálne interakcie extraktov a antibiotika sme hodnotili checkerboard 

metódou. Žiaden z extraktov neprejavil antagonistické účinky, u všetkých sme zaznamenali 

priaznivé (aditívne až synergické) účinky, len v ojedinelých prípadoch bol efekt indiferentný. 

V tabuľke 1 sú výsledky stanovenia interakcií u kmeňa Sep2. 

 

Tab 1. Interakcia rastlinných extraktov a ciprofloxacínu proti S. epidermidis Sep2. FIC A = MIC látky 
A testovanej v kombinácii/ MIC látky A testovanej samostatne; FIC B = MIC látky B testovanej v kombinácii/ 

MIC látky B testovanej samostatne; FIC = FIC A + FIC B 
 

Rastlinný extrakt FIC A FIC B FIC Interpretácia 

Salvia fruticosa 0,0625 0,125 0,1875 synergický 

Salvia sclarea 0,0625 0,5 0,5625 aditívny 

Anthemis tinctoria 1 0 0,63 aditívny 

Chamaemelum nobile 0,25 0,25 0,5 synergický 

Matricaria recutita 0,125 0,125 0,25 synergický 

Tanacetum argyrophyllum 1 0 0,75 aditívny 

Tanacetum parthenicum 0,0625 0,125 0,1875 synergický 

 

Na obrázku 1 sú vo forme izobol porovnané účinky extraktu z rastliny Matricaria 

recutita s ciprofloxacínom u 3 študovaných kmeňov. Zároveň je uvedená teoretická línia, 

ktorá je kritériom pre synergický účinok. 

 

 

 

Obr. 1 Izobologramy pre interakciu CP (ciprofloxacín) a extraktu z Matricaria recutita voči trom kmeňom 
Staphylococcus epidermidis. Plná čiara – S. epidermidis, bodkočiarkovaná čiara – hranica synergizmu 

(prepočítaná na FIC = 0,5). 
 

Efekt u kmeňa Sep2 bol aditívny, u Sep8 indiferentný a u Sep12 synergický. 
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 Rezistencia voči ciprofloxacínu je daná 2 mechanizmami (nadprodukciou efluxných 

púmp [6], alebo mutáciami v génoch pre gyrázy [7]). Keďže niektoré práce uvádzajú 

potenciál vybraných rastlinných extraktov pôsobiť ako inhibítory efluxných púmp [8, 9, 10],  

predpokladáme, že aditívny resp. synergický účinok extraktov a ciprofloxacínu u kmeňov 

Sep2 a Sep12 môže byť prejavom potenciálu extraktov inhibovať efluxné pumpy. 

Indiferentný účinok u kmeňa Sep8 môže byť dôsledkom toho, že rezistencia tohto kmeňa voči 

ciprofloxacínu  je spôsobená mutáciami v génoch pre gyrázy, preto majú naň extrakty nulový 

vplyv.  

 

Záver 

 V práci sme potvrdili priaznivé interakcie extraktov s ciprofloxacínom voči 

rezistentným kmeňom S. epidermidis, preto bude vhodné cielene sledovať a charakterizovať 

interakcie u kmeňov s nadprodukciou efluxných púmp a mutáciami v génoch pre gyrázy a po 

objasnení týchto účinkov tieto poznatky využiť v terapii ochorení spôsobených stafylokokmi 

rezistentnými k antibiotikám. 
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Abstrakt 

Stellaria graminea is an intricate polyploid complex found in the Europe. Five cytotypes were reported 
for this species: diploid (2n = 2x = 26), triploid (2n = 3x = 39), tetraploid (2n = 4x = 52), octoploid (2n = 8x = 
104) and aneuploid (2n = 40, 42). In this study we focused on re-evaluation of karyological variation of S. 
graminea in the Carpathians. Altogether, 103 populations (1012 individuals) of S. graminea were sampled for 
karyological analyses. We confirmed three ploidy levels and we found high varation in relative contens of DNA. 
The presence of octoploids and aneuploids we don´t confirm. Within the populations analysed within this study 
we found that 21 were a pure diploid populations, 43 tetraploid, one population was triploid, and 38 of mixed 
ploidy levels. Using geographic pattern, we discover a significant north-south gradient with the occurrence of 
diploids predominantly in the southern part and tetraploids in the northern part of the study area. 
 

Kľúčové slová: Karpaty; polyploídia; prietoková cytometria; Stellaria graminea. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Druh Stellaria graminea L. (Caryophyllaceae) sa vďaka karyologickej variabilite 

prispôsobil rôznym ekologickým a biologickým zmenám. Z územia Európy sú známe štyri 

ploidné úrovne a to diploidná (2n = 2x = 26), triploidná (2n = 3x = 39), tetraploidná (2n = 4x 

= 52) [1] a oktoploidná (2n = 2x = 104) [2]. Podľa niektorých autorov [3, 4] vznikajú aj 

jedince s prechodnými počtami chromozómov (aneuploidy). 

V našej práci sme na území Karpát študovali geografické rozšírenie jednotlivých 

ploidných úrovní a zamerali sme sa aj na rozšírenie vzácnych aneuploidných jedincov. 

Karyologickú variabilitu sme skúmali priamym počítaním chromozómov a pomocou 

prietokového cytometra na stanovenie relatívneho obsahu DNA. 

Táto štúdia je súčasťou výskumu flóry Slovenska, ktorý dlhodobo prebieha na 

Botanickom ústave Slovenskej akadémie vied. Finančné zabezpečenie štúdie bolo poskytnuté 

z nasledujúcich výskumných projektov: projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja -

Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí (APVV-0368, 

Kornélia Goliášová), ako aj z projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR 

a Slovenskej akadémie vied (VEGA-0026, Kornélia Goliášová). 
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Materiál a metódy 

Materiál 

Zber materiálu sa uskutočnil počas rokov 2010 až 2012 na území Karpát s ohľadom na 

rovnomerné pokrytie a zastúpenie populácií v rôznych nadmorských výškach a s rôznym 

goelogickým podložím. Z celého územia sme zozbierali 103 populácií S. graminea, z toho 50 

populácií je zo Slovenska, 41 z Rumunska a 12 z Ukrajiny. Takmer každá populácia obsahuje 

10 jedincov. 

Priame počítanie chromozómov 

Chromozómy sme počítali z koreňových špičiek z rastlín prinesených z terénu, ktoré 

sme kultivovali v skleníku Botanického ústavu SAV. Korienky boli predpôsobené v 0.002 

mol/dm3 vodnom roztoku hydroxychinolínu po dobu 24 hodín pri 4°C. Potom sme ich 

zafixovali v čerstvo pripravenej zmesi 96% etanolu a 100 % kyseliny octovej (3:1) jednu 

hodinu. Pred prípravou preparátov boli koreňové špičky prepláchnuté 5 minút v destilovanej 

vode, potom hydrolyzované v zmesi 35 % kyseliny chlorovodíkovej a 96 % etanolu (1:1) pri 

izbovej teplote 3 minúty, a nakoniec opláchnuté v destilovanej vode [5]. Trvalé preparáty sme 

vytvorili roztlakom koreňových špičiek s použitím celofánu namiesto krycieho sklíčka [6] s 

modifikáciou a farbením Giemsovým farbivom [7, 8]. Preparáty boli vo farbive približne 

jednu hodinu, potom sme ich opláchli destilovanou vodou, a nakoniec sme ich nechali vysušiť 

pri izbovej teplote približne tri hodiny. Chromozómy sme počítali pod svetelným 

mikroskopom pri 1000 násobnom zväčšení. 

Prietoková cytometria 

Na stanovenie relatívneho obsahu jadrovej DNA a ploidnej úrovne sme použili internú 

štandardizáciu. Pri diploidných a tetraploidných rastlinách sme použili ako štandard 

sedmokrásku obyčajnú - Bellis perenis L. s absolútnym obsahom DNA – 2C = 3,36 pg [9].  

V prípade triploidných jedincov sa píky v histograme prekrývali s píkom B. perenis preto sme 

použili sóju fazuľovú Glycina max (L.) Merr.  „Polanka“  s absolútnym obsahom DNA 2C = 

2,50 pg [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

Pripravili sme 65 trvalých preparátov z 8 populácií Stellaria graminea. Pomocou 

priameho počítania chromozómov sa nám podarilo potvrdiť tri ploidné úrovne, diploidnú (2n 

= 2x = 26), triploidnú (2n = 3x = 39) a tetraploidnú (2n = 4x = 52), avšak sa nám nepodarilo 

nájsť aneuploidné jedince a ani sme nenašli jedinca s oktoploidným počtom chromozómov. V 
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prípade oktoploidných jedincov, ktoré boli nájdené len raz na Slovensku [2] predpokladáme, 

že mohlo ísť o zámenu s morfologicky podobným druhom S. palustris Retz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Fotografie trvalých preparátov, ľavá snímka je diploid (2n = 2x = 26), snímka v strede je triploid (2n = 
3x = 39) a snímka v pravo je tetraploid (2n = 4x = 52) 

 

Na prietokovom cytometri sme analyzovali 1012 jedincov zo 103 populácií. Rozdiely medzi 

ploidnými úrovňami nám potvrdila aj simultánna analýza, pri ktorej na výslednom histograme 

môžeme jasne odlíšiť 3 signály/píky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Histogram analýzy relatívneho obsahu DNA a ploidnej úrovne, 2x – diploid, 3x – triploid a 4x – 
tetraploid. 

 

Jednotlivé cytometrické merania boli dostatočne presné, lebo keoficient variancie (CV) 

nepresiahol hodnotu 5 ani pri štandardoch ani pri vzorkách S. graminea. Pomocou 

prietokového cytometra sme zistili, že 376 jedincov sú diploidy, 47 jedincov sú triploidy 

a 589 jedincov sú tetraploidy. Na grafe relatívneho obsahu DNA (obr. 3) môžme vidieť 

miernu variabilitu v nameraných hodnotách. Vzniknuté kontinuum nameraných hodnôt 

v rámci jednotlivých ploidných úrovní je spôsobené rozdielnou veľkosťou genómu.  

BIOLÓGIA

750



Obr. 3 Graf relatívneho obsahu DNA, ktorý zahŕňa 1012 jedincov, ktorí sú zoradení vzostupne podľa 
relatívneho obsahu DNA. Červené – sterilné jedince, modré – fertilné jedince, 2x – diploidy, 3x – triploidy a 4x 

– tetraploidy. 
 

Rozšírenie cytotypov z geografického hľadiska nám ukazuje (obr. 4) výrazný severo-južný 

gradient na území Karpát, zatiaľ čo diploidy sa viažu na juh skúmaného územia tak 

tetraploidy sa viažu na sever. Zistili sme zastúpenie jednotlivých ploidných úrovní v rámci 

populácií a to, že 21 populácií obsahuje len diploidy, 1 populácia je triploidná, 43 populácií je 

tetraploidných a 38 populácií je zmiešaných. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Mapa lokalít, biela – diploidné, šedá – triploidné a čierna – tetraploidné jedince, pri zmiešaných 
populáciach sú jednotlivými výsekmi zobrazené percentuálne zatúpenia rozdielnych ploidných úrovní 

 

Záver 

V rámci tejto štúdie o druhu S. graminea sa nám podarilo potvrdiť tri ploidné úrovne, 

a to diploidnú 2n = 2x = 26, triploidnú 2n = 3x = 39 a tetraploidnú 2n = 2x = 52. Avšak, 

nepodarilo sa nám potvrdiť výskyt jedincov s oktoploidným počtom chromozómov a taktiež 

sme neobjavili žiadnych aneuploidných jedincov.  

Pomocou prietokového cytometra sme objavili vysokú variabilitu v relatívnom obsahu 

DNA pri jednotlivých ploidných úrovniach, o ktorej predpokladáme, že je spôsobená 

rozdielnou veľkosťou genómu. 
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Čo sa týka zastúpenia jednotlivých ploidných úrovní v rámci populácií sme zistili, že 

21 populácií je diploidných, 1 populácia je triploidná, 43 populácií je tetraploidných a 38 je 

zmiešaných. 

Objavili sme výrazný geografický model, ktorý ukazuje, že diploidné populácie sa 

viažu na juh skúmaného územia a tetraploidné populácie sa viažu viac na sever Karpát. 
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Abstrakt 

Mutations in SCN1A gene are by far the most frequent cause of Dravet syndrome (DS) worldwide, with 
mutation prevalence approximately between 70 and 80%. The remaining 20% of patients may carry mutation in 
other genes associated with epilepsy, such as SCN2A and GABRG2. The aim of this study was to identify 
mutations in genes SCN2A and GABRG2 in a broad testing group of patients with phenotypes raging from DS to 
milder phenotypes such as Genetic Epilepsy with Febrile Seizures Plus (GEFS+), who were tested negative for 
SCN1A sequence mutation. Completing mutation screening in 33 unrelated patients, 2 novel causative mutations 
located in the coding region and splice side were identified. In summary, our findings contribute to the 
broadening of the mutation spectrum of the SCN2A and GABRG2 genes and enrich the clinical data. Genetic 
testing may prevent the need for unnecessary clinical examinations and provide genetic counseling for families. 

 

Kľúčové slová: Dravetovej syndróm; GEFS+; SCN2A; GABRG2; epilepsia.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Geneticky podmienená epilepsia u detí zahŕňa širokú škálu epileptických syndrómov. 

K najzávažnejším patrí Dravetovej syndróm (DS; OMIM 607208) charakterizovaný výskytom 

záchvatov klonickej, tonicko-klonickej, či už generalizovanej alebo unilaterálnej povahy [1]. 

GEFS+ (generalizovaná epilepsia s plus febrilnými záchvatmi; OMIM 604233) je syndrómom 

s miernejšími príznakmi ako sú febrilné záchvaty, absencie, generalizované záchvaty, 

myoklonické alebo atonické záchvaty [2]. Na základe predpokladov Ragsdalesa a Catteralla 

[3, 4],  DS a GEFS+ patria do jedného spektra epileptických ochorení s rôznym stupňom 

závažnosti.  

Mutácie spôsobujúce DS, GEFS+ a iné syndrómy boli identifikované najčastejšie 

v géne pre alfa podjednotku sodíkového kanála Nav1.1 - SCN1A [5, 6]. Frekvencia mutácií 

v SCN1A sa u DS pacientov pohybuje v rozmedzí 70-80% [7, 8, 9]. U zvyšných 20% 

pacientov prichádzajú do úvahy iné gény asociované s epilepsiou. V literatúre sú uvádzané 

gény SCN2A (alfa podjednotka sodíkového kanála Nav1.2) a GABRG2 (gama 2 podjednotka 
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receptora kyseliny gama-aminomaslovej). Mutácie v SCN2A sú asociované ako s BFNIS 

(„benign familial neonatal-infantile seizures“), ochorením závažnosťou podobným GEFS+ 

[10, 11, 12], tak aj s DS [13, 14]. Baulac [15] identifikoval mutáciu v rodine s výskytom 

GEFS+ a skupina Macdonalda [16] v roku 2010 pozorovala mutácie v géne GABRG2 

u pacientov s viacerými epileptickými syndrómami, medzi inými aj DS a GEFS+.      

V predloženej práci sme sa zamerali na štúdium mutačného spektra a frekvencie 

prípadných identifikovaných mutácií v génoch SCN2A a GABRG2 u pacientov s rôznymi 

epileptickými syndrómami na Slovensku, u ktorých bol prevedený mutačný skríning génu 

SCN1A a kauzatívna mutácia identifikovaná nebola. K tomuto cieľu sme sa rozhodli 

dopracovať pomocou amplifikácie kódujúcich sekvencií génov SCN2A a GABRG2 a ich 

následným sekvenovaním a analýzou sekvenačných dát. 

 

Materiál a metódy 

Analýzu sme uskutočnili na súbore 33 vzoriek DNA pacientov, ktoré boli poskytnuté 

Klinikou detskej neurológie LF UK a DFNsP v Bratislave a DNA bola izolovaná v laboratóriu 

klinickej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave a na Katedre molekulárnej 

biológie PriF UK v Bratislave. Pokiaľ vieme, žiadny z pacientov nie sú v príbuzenskom 

pomere. Použité DNA vzorky boli izolované počas obdobia od roku 2011 až po rok 2014. Na 

amplifikáciu exónov a priľahlých oblastí intrónov génov SCN2A a GABRG2 sme použili nami 

navrhnuté oligonukleotidové primery, navrhnuté pomocou internetového softvéru Primer3. 

Ako referenčné sekvencie sme použili genomické sekvencie (ENST00000283256 a 

ENST00000414552) z internetovej databázy Ensembl. Analýzu produktov sekvenačnej 

reakcie sme uskutočnili kapilárnou elektroforézou, ktorá prebehla na automatickom 

genetickom analyzátore ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystem, USA) s 

využitím 36 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).  

 

Výsledky a diskusia 

Sekvenčnou analýzou génov SCN2A a GABRG2 sa nám podarilo identifikovať 

množstvo sekvenčných variantov, ktoré sme porovnávali s voľne dostupnou internetovou 

databázou [17]. Na základe nej sme vylúčili možný patologický vplyv variantov na výskyt 
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ochorenia u pacientov.  

Pozorovali sme dve nové mutácie. V 6. exóne génu SCN2A sme detegovali transverziu 

c.631G>T. Dôsledkom tejto zámeny nukleotidu je zmena aminokyseliny z nepolárneho 

glycínu v pozícii 211 na polárny cysteín (G211C). Variant nie je doposiaľ popísaný ako 

mutácia, no na základe toho, že sa jedná o lokálnu zmenu polarity proteínu, možno 

predpokladať, že sa o mutáciu jedná. Je však nutné vykonať skríning zdravej populácie, 

prípadne pre bližšie charakterizáciu variantu navrhnúť systém, umožňujúci funkčnú štúdiu 

zmeneného proteínu. Aminokyselina glycínu v pozícii 211 je do veľkej miery konzervovaná 

v rámci génovej rodiny sodíkových kanálov ako aj medzi druhmi (Obrázok č. 1) 

V 3. intróne génu GABRG2 sme identifikovali tranzíciu c.327+1G>A. Mutácia mení 

konsenzus sekvenciu donorového zostrihového miesta GT. Možno teda predpokladať, že 

dôsledkom tejto mutácie je chybný processing transkriptu, čo sa do značnej miery môže 

prejaviť na expresiu proteínu. Obrázok č. 2 znázorňuje elektroforetogramy identifikovaných 

mutácií.  

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Evolučné konzervovanie glycínu 211 v rámci génovej rodiny sodíkových kanálov a medzi druhmi. 
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a)               b)  

 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2 Elektroforetogramy identifikovaných mutácií v génoch SCN2A a GABRG2: a) c.631G>T b) c.327+1G>A 

 

Záver 

Zvoleným postupom práce sa nám podarilo rozšíriť mutačné spektrum génov SCN2A 

a GABRG2. Zároveň sme identifikovali kauzatívne mutácie u pacientov, u ktorých bol prvotný 

mutačný skríning génu SCN1A negatívny. Potencionálnu mutáciu c.631G>T je nutné 

verifikovať ďalšími postupmi ako skríning zdravej populácia a pomocou funkčnej analýzy 

proteínu. Funkčná analýza tiež umožňuje presnejšie charakterizovať rozsah a vplyv zámeny 

aminokyseliny na funkciu proteínu. 
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Abstrakt  

Myelodysplastic syndrome (MDS) is a clonal disease with variable clinical course, which arise from 
damage of hematopoietic stem cell. In a genome of patients typical chromosomal aberrations of genes are found, 
which helps in assessment of prognostic score. In locus on chromosome 4q24 candidate tumor suppressor gene 
TET2 is located.  Mutations of this gene are observed in myeloid diseases. Its deletion has been found in app. 20 
% of patients with MDS. TET2 is coding enzyme responsible for demethylation of 5-methylcytosine, thus loss of 
his function leads to hypermethylation. Mutation appears in early phase of disease and patients have mostly good 
prognosis. Bialelic loss of TET2 most probably relates with progress of disease into acute myeloid leukemia. 
Analyzed group consisted of 60 patients with de novo diagnosed MDS. We have investigated and tested all 
patient samples using interphase FISH method with locus specific DNA probe for gene TET2. The aim was to 
detect aberrations of this gene and afterwards extend basic MDS FISH panel with deletion probe in frame of 
routine diagnostic. 

 
Kľúčové slová: Myelodysplastic syndrome; MDS; TET2; myeloid malignancies 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénne, klonálne ochorenie s variabilným 

priebehom, ktoré vzniká poškodením kmeňovej hematopoetickej bunky v kostnej dreni. 

Prejavuje sa periférnymi cytopéniami jednej alebo viacerých myeloidných línií. Približne 

30% prípadov MDS prechádza do akútnej myeloblastovej leukémie (AML), no väčšina 

pacientov umiera na komplikácie zlyhania kostnej drene [1].   

Myelodysplastický syndróm je spojený so širokou škálou cytogenetických abnormalít. 

Najfrekventovanejšie aberácie u pacientov s MDS sú delécie chromozómu 5q, aberácie 

chromozómu 7, trizómia 8, delécie 20q a strata chromozómu Y [2], z ktorých má každá svoju 

prognostickú hodnotu. Najnovšie experimenty v genomickej analýze identifikovali množstvo 

nových génov, ktoré sa podieľajú na chorobnom fenotype. Ich štúdium vedie k lepšiemu 

pochopeniu, klasifikácií a liečbe tohto ochorenia [3]. Okrem génových mutácií sa na 

patogenéze MDS podieľajú aj epigenetické faktory. Mutácie v génoch zapojených v procese 

metylácie alebo histónovej modifikácie môžu viesť k progresií ochorenia a nestabilite 

genómu. Nedávno bola identifikovaná pomerne frekventovaná mutácia na chromozóme 4q24, 

kde je lokalizovaný gén TET2 [4]. 
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Funkcia génu TET2 je enzymatická katalýza konverzie 5-metylcytozínu (5-mC) na 5-

hydroxymetylcytozín (5-hmC), chemický medziprodukt v demetylácií cytozínových zvyškov. 

U pacientov s mutáciou TET2 bola objavená znížená hladina 5-hmC so súčasnou expanziou 

hematopoetických progenitorových buniek. Redukovaná aktivita TET2 v hematopoetických 

kmeňový a progenitorových bunkách prispieva ku klonálnej dominancii [5]. TET2 gén je 

možný tumor supresor a mutácia je pravdepodobne spojená s iniciačnými dejmi v MDS 

a predchádza k získaniu ďalších cytogenetických aberácií. Bežná je strata heterozygozity 

a teda monoalelická strata tohto génu. Bialelická delécia TET2 pravdepodobne súvisí s 

progresiou ochorenia do AML [6], čo potvrdila aj ďalšia štúdia [7], kde pacienti s vyššou 

hladinou expresie TET2 mali zvyčajne menšie množstvo blastov (1-2% blastov) v kostnej 

dreni oproti pacientom s nižšou hladinou expresie (6-7% blastov). Strata tohto génu bola 

detegovaná v skupine  pacientov s nízkym rizikom ochorenia s dlhším prežívaním, čo 

naznačuje jeho využitie ako potenciálne prognostický a prediktívny biomarker monitorujúci 

priebeh ochorenia a odpoveď na liečbu hypometylačnými činidlami [1,8,9].  

Cieľom našej práce bolo analyzovať vzorky vybraných 60 pacientov s de novo 

diagnostikovaným MDS metódou interfázovej FISH. Použili sme dvojfarebnú lokusovo 

špecifickú sondu 4q12/4q23 (TET2) na detekciu delécie TET2 génu. Štandardne vyšetrovaný  

panel aberácií, ktorý sa analyzuje u pacientov s MDS, zahŕňa oblasti chromozómov 

5p15/5q31, CEP7/7q31, 20q12, 17p13(TP53) a centroméru chromozómu 8. Sledovali sme 

aberácie chromozómu 4 v oblasti q23, s cieľom rozšíriť MDS FISH panel o delečnú sondu 

TET2 v rámci rutinnej diagnostiky.   

   

Materiál a metódy 

Vyšetrovaným materiálom na FISH analýzu boli vzorky kostnej drene pacientov 

z celého Slovenska s de novo diagnózou MDS v priebehu rokov 2012 a 2013. Vyšetrovaný 

súbor tvorilo 541 pacientov, u ktorých sme rutinne analyzovali najfrekventovanejšie 

chromozómové aberácie v rámci MDS panela. Z tohto súboru sme vyčlenili 60 pacientov: 30 

pacientov s pozitívnym nálezom a 30 pacientov bez aberácie, u ktorých sme  metódou FISH 

realizovali hybridizáciu flourescenčne značenej sondy TET2.  

Florescenčná in situ hybridizácia 

Na detekciu chromozómových abnormalít v genóme pacientov sme používali metódu 

FISH, ktorá je bežne využívanou diagnostickou metódou pri ochorení MDS. Je založená na 

hybridizácii fluorescenčne značených sond na špecifické miesta na chromozómoch. Ku 

prečisteným vzorkám kostných drení pacientov sme pridali lokusovo špecifickú sondu XL 
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TET2 (MetaSystems) (10µl), ktorá umožňuje hodnotiť oblasť 4q24 (gén TET2) a 4q12 

(referenčná oblasť). Na vizualizáciu buniek sme dodali 10µl DAPI II, ktoré je dodávané spolu 

so sondami a vzorky pozorovali pod fluorescenčným mikroskopom (BX51, Olympus). Sonda 

pre gén TET2 je označená fluorochrómom SpectrumOrange a hybridizuje od proximálneho po 

distálny koniec tohto génu (markery RH43141 a RH69608). Sonda pre oblasť 4q12 je 

označená fluorochrómom SpectrumGreen a slúži ako kontrolná. V prípade buniek bez delécie 

sú v mikroskope pozorované dva červené a dva zelené signály (obr.1). Pri nadbytku alebo 

nedostatku cieľových oblastí interfázové jadrá vykazujú menej alebo viac než dva signály pre 

daný lokus. U každého pacienta sme hodnotili 200 buniek v interfáze. 

 

 

 
Obr 1.  Schematické znázornenie lokusovo špecifickej sondy XL TET2 (4q24) (MetaSystems) 

 
 

Výsledky a diskusia 

FISH analýzou vzoriek kostnej drene v súbore 60 pacientov sme nezaznamenali 

aberácie lokusov 4q12/4q24, a teda ani v jednom prípade sme nezachytili deléciu génu. 

U všetkých pacientov sme vo fluorescenčnom mikroskope detegovali dva červené a dva 

zelené fluorescenčné signály (obr.2). Analýza delécie génu TET2 nám nepreukázala žiadne 

viditeľné rozdiely vo vzorke pacientov s pozitívnymi  aberáciami a tými, ktorí aberáciu 

nemali. Podľa literárnych údajov sa mutácie TET2 vyskytujú u MDS pacientov až v 26% [1]. 

V našom súbore sme danú abnormalitu nezachytili, čo môže pravdepodobne súvisieť 
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s nepresnou vstupnou diagnostikou resp. so suspektnosťou  myelodysplastického syndrómu 

a s nízkym počtom vyšetrovaných pacientov pre túto aberáciu. V budúcnosti je nutné zväčšiť 

analyzovaný súbor a testovať len také vzorky pacientov, ktorí majú potvrdenú diagnózu 

MDS. 

 

 

 

Obr 2.  Dve interfázové bunky a metafáza s naviazanou sondou XL TET2 (MetaSystems) 
 

 

Záver 

Prítomnosť mutácie TET2 génu v myeloidných malignitách, a teda aj pri MDS je 

potenciálny genetický prognostický marker v diagnostike myeloidných ochorení, ktorý 

naznačuje vývoj ochorenia pacientov. V našom súbore sme preukázali, že delécia TET2 nie je 

tak často zastúpená v kostnej dreni pacientov ako uvádzajú literárne zdroje. Využitie FISH 

metódy na diagnostiku delécie TET2 pri pacientoch s MDS sa nepreukázalo ako relevantné.   

V budúcnosti, keď bude patogenéza MDS viac preskúmaná a lepšie objasnená úloha 

génu TET2 by analýza tejto aberácie mohla pomôcť odborníkom pri lepšej diagnostike 

a liečbe pacientov. 
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Abstrakt 

 Various attributes are beneficial for population during invasion. At the beginning of the invasion 
process, features like early maturation at smaller size, higher fecundity and smaller oocytes are advantageous. 
However, in the subsequent stages of invasion, when density has increased and the population has established 
defnitely, it is better to allocate more energy to somatic growth than reproduction. Such phenotypic plasticity 
appears to be a significant and important feature of successful invaders. In this paper, topmouth gudgeon 
(Pseudorasbora parva) from Lake Licheńskie (Poland) was studied. Sampling took place during 2004 – 2011, 
which includes both earlier and later stages of this invasion. For the population studied, the hypothesis of 
alternative ontogenies and invasive potential of freshwater fishes predicts that females early after introduction 
will have statistically higher fecundity and smaller oocytes than females several years after introduction, where 
the trend should be opposite. The results met these expectations. 
 

Key words: hrúyovec sieťovaný; štádium invázneho procesu; reprodukčné parametre. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Invázne druhy, ktoré sú schopné kolonizovať nové biotopy, často aj s odlišnými 

podmienkami, sa vyznačujú najmä fenotypovou plasticitou a celkovou biologickou 

flexibilitou. Vďaka fenotypovej plasticite, teda schopnosti organizmu tvotiť v každej 

generácii rozdielne fenotypy na škále od najgeneralizovanejších po najšpecializovanejšie, sa 

úspešné invázne druhy dokážu prispôsobiť meniacim environmentálnym podmienkam [1]. 

Práve táto kombinácia altriciálno-prekociálnych ontogenetických trajektórií počas procesu 

invázie sa považuje za jeden z kľúčových faktorov, ktoré zaisťujú druhu úspešné 

kolonizovanie nového prostredia [2]. Ak sú podmienky prostredia nepredvídateľné, čo je aj 

prípad neznámeho prostredia v invadovaných habitatoch, dôjde k ontogenetickému posunu 

k viac generalizovaným formám, vďaka čomu sa ľahšie etablujú v novom prostredí. Avšak 

životné prejavy, ktoré sú výhodné na začiatku procesu invázie, sa môžu zmeniť na nevýhodu, 

keď je už populácia etablovaná a dosahuje vysokú hustotu. Preto ontogenézy či životné 

prejavy takej populácie neskôr smerujú späť k viac špecializovaným trajektóriám, typickým 

pre natívne populácie [3]. 

Úspešné invázne druhy teda počas procesu invázie prechádzajú niekoľkými fázami, 

pričom životné prejavy alebo trofické stratégie umožňujúce prechod z jednej fázy do druhej sa 

menia v závislosti od toho, v akom štádiu invázie sa daný druh nachádza. Celkovo môžeme 
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povedať, že plasticita životných prejavov, a teda aj fenotypov, predstavuje pre invázne druhy 

dôležitú výhodu, ktorá im umožňuje úspešné prechody z jednej fázy do ďalšej počas celého 

procesu invázie. Súčasne im umožňuje adaptovať sa na lokálne podmienky invadovaného 

systému a vďaka tomu sa plne integrovať v etablovaných komunitách [4]. 

Teória o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciáli sladkovodných rýb hovorí 

o tom, že čím je širšie rozpätie medzi najgeneralizovanejším a najšpecializovanejším 

fenotypom, ktorý je druh schopný vygenerovať, tým väčší je jeho invázny potenciál [5]. 

Teóriu možno verifikovať napríklad hypotézou, že jedince z nedávno etablovaných populácií 

(menej ako 5 generácií) inváznych druhov rýb budú mať signifikantne vyššiu plodnosť, 

menšie oocyty a budú pohlavne dospievať skôr, ako jedince z natívnych populácií, a že 

jedince z dlhodobo etablovaných populácií žijúcich v nenarušených biotopoch viac ako 5 

generácií sa štatisticky nebudú líšiť vo vyššie spomenutých parametroch od jedincov 

z natívnych populácií [3]. Cieľom tejto štúdie bolo v kontexte uvedenej hypotézy zistiť, či sa 

reprodukčné parametre v skúmanej vzorke (plodnosť, veľkosť oocytov) budú líšiť 

v počiatočných a neskorších fázach invázie. 

 

Materiál a metódy 

Skúmaný materiál pochádza z jazera Licheńskie v Poľsku, kde bol zberaný počas ôsmich 

rokov (2004 – 2011). Vzorky fixované v 4 % roztoku formaldehydu boli v laboratóriu 

podrobené pitve, pričom sa zisťovali hmotnostné a veľkostné parametre, a to dĺžka tela (SL) – 

meraná z digitálnych fotografií programom IMPOR 2.31E, hmotnosť tela, hmotnosť tela bez 

vnútorností a hmotnosť gonád. Zisťované boli tiež reprodukčné parametre, a to pomer 

pohlaví, gonadosomatický index (GSI), absolútny počet oocytov, reálna absolútna plodnosť 

(RAP) a priemer 50 náhodne zvolených ikier. Plodnosť bola skúmaná gravimetricky [6]. 

Dĺžka tela rýb (SL) pri prvom pohlavnom dozrievaní, bola určená ako percento pohlavne 

zrelých jedincov v jednotlivých veľkostných triedach pomocou DeMasterovho vzorca [7] 

a jeho neskorších úprav [8, 9]: 

[ ]∑
=

−−=
w

x

xfxfx
0

)1()()(α
 

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. 

Na štatistické vyhodnotenie bol použitý Mann-Whitney U – test. 
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Výsledky a diskusia 

Skúmanú vzorku tvorilo 459 samíc a 397 samcov. Pomer pohlaví bol 1,16:1 v prospech 

samíc. 

Dĺžka tela samíc dosahovala hodnoty 18,9 až 77,1 mm (priemer 39,7 mm), hmotnosť tela 

od 0,20 do 9,97 g (priemer 1,60 g), a hmotnosť tela bez vnútorností dosahovala hodnoty od 

0,17 to 7,57 g (priemer 1,30 g). Gonadosomatický index všetkých samíc dosahoval hodnoty 

0,06 % – 53,1 % (priemer 4,71 %). Na základe kolísania hodnôt GSI počas roka môžeme 

konštatovať, že predneresové obdobie trvalo od septembra do apríla, neresové od apríla do 

júna a poneresové obdobie trvalo od júla do septembra. 

Priemerná veľkosť pri dozrievaní sa v skúmanej vzorke bola 33,93 mm SL. Hodnoty 

absolútneho počtu oocytov, reálnej absolútnej plodnosti a priemeru oocytov počas 

jednotlivých rokov sú uvedené v Tabuľke 1. 

 

Tab. 1 Absolútny počet oocytov (ANO), reálna absolútna plodnosť (RAP) a priemer oocytov hrúzovca 
sieťovaného z jazera Licheńskie počas jednotlivých periód reprodukčného cyklu v skúmaných rokoch. 

 

reprodukčná perióda rok n priemer min max priemer min max priemer min max

neresové obdobie 2006 18 7993 2622 15023 0,51 0,08 1,45 4458 1521 8800

2007 15 6396 3201 9973 0,52 0,11 1,52 3919 1024 6382

2008 34 4561 1353 8479 0,53 0,09 1,60 2409 1019 5935

2009 16 2456 397 7321 0,57 0,11 1,49 1421 286 3075

2010 6 5945 1829 9672 0,42 0,11 1,73 1815 347 3887

2011 5 4999 1007 8686 0,38 0,1 1,23 2375 1168 4159

poneresové obdobie 2004 9 3156 1092 6113 0,14 0,09 0,24 - - -

2005 11 4616 1440 12079 0,15 0,08 0,34 - - -

2006 20 7799 1244 26949 0,24 0,11 1,34 - - -

2007 95 4802 343 17334 0,16 0,08 0,71 - - -

2008 59 4412 557 14171 0,15 0,09 0,54 - - -

2009 7 7402 2376 10078 0,18 0,09 0,47 - - -

2010 8 6347 978 18647 0,14 0,1 0,18 - - -

2011 16 3581 270 10403 0,14 0,1 0,34 - - -

predneresové obdobie 2005 18 4852 168 10750 0,21 0,04 0,85 1019 211 1720

2011 10 3355 1406 6203 0,22 0,11 0,72 622 112 1491

ANO priemer oocytov RAP

 
 

Hodnoty ANO a RAP sa v skúmanej populácii signifikantne líšia v priebehu jednotlivých 

rokov počas rôznych fáz reprodukčného cyklu. Najdôležitejšie zmeny v neresovom období sú 

medzi rokmi 2006 a 2008 a medzi rokmi 2006 a 2009, keď hodnoty ANO klesajú. Ide 

o obdobie 3 roky po introdukcii oproti 5 a 6 rokov po introdukcii. Podobne aj pri hodnotách 

RAP boli zistené signifikantné rozdiely medzi rokmi 2006 a 2009 a 2006 a 2010. Významná 

zmena bola tiež pozorovaná v poneresovom období medzi rokmi 2006 a 2008 a 2006 a 2009. 

Taktiež priemer oocytov sa počas neresového obdobia menil. Signifikantný rozdiel bol medzi 

BIOLÓGIA

765



rokmi 2006 a 2009, keď sa veľkosť oocytov zväčšovala, zatiaľ čo v období medzi rokmi 2006 

a 2010 a 2006 a 2011 priemerná veľkosť oocytov klesala. 

Taktiež ďaľšie štúdie poukazujú na dôležitosť plasticity životných prejavov 

v jednotlivých fázach invázneho procesu, čo druhom zabezpečuje úspešné kolonizovanie 

a následné preživanie v nových habitaoch [4, 10, 11]. 

 

Záver 

Hypotéza o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciáli sladkovodných rýb 

predikuje, že populácie krátko po introdukcii budú mať vyššiu plodnosť a menšie oocyty, ako 

populácie niekolko rokov po introdukcii, keď bude tento trend opačný. Výsledky získané 

skúmaním hrúzovca sieťovaného z jazera Licheńskie z rokov 2006 – 2010 podporujú 

skúmanú predikciu a poukazujú na vysokú mieru fenotypovej plasticity skúmaného druhu. 
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Abstrakt 
 The presented work is devoted to the comparison of function of two –permeases encoded by ScATR1 in 
S. cerevisiae and KNQ1 in K. lactis. Both belong to the MFS-DHA2 family of transporters providing the export 
of chemically unrelated substances from yeast cells. Both are involved also in the transport of boron and the 
regulation of boron homeostasis in yeast cells. Phenotypic analysis showed involvement of the KNQ1 gene 
product in the efflux of 4-NQO, and boric acid from the K. lactis cells. However Knq1p is not involved in the 
efflux of benomyl or mancozeb. Export of polyene antibiotics as well as benomyl and mancozeb from yeast cells 
is controlled by the transcription factor Yap1p. The changes in the expression of KNQ1 gene at the 
transcriptional level under various experimental conditions were followed.  
 
Kľúčové slová: K. lactis; S. cerevisiae; KNQ1; ATR1; bór; mnohonásobná rezistencia 

 
Úvod a formulácia cieľa 
 Transport bóru v živých bunkách bol veľmi dlho považovaný za neregulovaný, 

 pasívny proces. Identifikácia viacerých transportných proteínov však naznačila, že 

eukaryotické bunky regulujú transport a množstvo bóru v cytozole prostredníctvom 

transportných proteínov [1]. Transport bóru, za fyziologických podmienok vo forme kyseliny 

boritej, sa uskutočňuje buď pasívnou difúziou alebo prostredníctvom transportérov [2,3]. 

Prestup zabezpečuje rodina selektívnych membránových kanálov, tzv. MIP proteínov (major 

intrinsic proteins), ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v  homeostáze polokovov v bunkách [4,5]. 

 Kvasinka Saccharomyces cerevisiae bola použitá ako modelový organizmus pre 

charakterizáciu génov zabezpečujúcich toleranciu voči bóru v bunkách kvasiniek [6,7,8]. 

Hlavný transportér bóru u S. cerevisiae je kódovaný génom ATR1 a lokalizovaný v 

cytoplazmatickej membráne [7,9]. Atr1p patrí do skupiny MFS-MDR proteínov  

zabezpečujúcich  rezistenciu buniek kvasiniek voči viacerým chemicky nepríbuzným látkam. 

Delečné kmene S. cerevisiae ∆atr1 sú citlivé voči bóru, ktorý  akumulujú v bunkách 

v nadmernom množstve, kým bunky s nadexprimovaným génom ATR1 majú menej 

intracelulárneho bóru a javia sa voči bóru ako rezistentné  [6,10]. Na regulácii expresie génu 

ScATR1 sa podieľajú bZip transkripčné faktory Yap1p a Gcn4p, ktoré sa viažu na tzv. YRE 

sekvenciu v promótore génu ScATR1  [11, 12, 13]. 
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 Nedávno bol v  laboratóriu PriF UK identifikovaný gén KNQ1 kvasinky K. lactis, 

kódujúci permeázu Knq1p. Jedná sa o štruktúrny a funkčný homológ Atr1p kvasinky S. 

cerevisiae. Ako ukázala  Takáčová et al. (2004), expresia génu KNQ1 je krátkodobo 

indukovaná peroxidom vodíka, podobne ako je tomu u ScATR1. Navyše, promótor génu 

KNQ1 obsahuje dva YRE elementy, čo naznačuje úlohu KlYap1p v regulácii expresie génu 

pre túto permeázu. KlYap1p udeľuje  bunkám  K. lactis rezistenciu voči 3-AT a 4-NQO [14]. 

Nedávno publikované zistenia poukazujú na možnú účasť Knq1p kvasinky K. lactis  

v homeostáze železa [15]. Zdá sa teda, že gén KNQ1 patrí do siete génov kontrolovaných 

transkripčným faktorom KlYap1p, ktorý zabezpečuje  odpoveď buniek na oxidačný stres a že 

táto sieť nepozostáva len z génov kódujúcich enzýmy a molekuly s vlastnosťami 

antioxidantov, ale obsahuje aj gény kódujúce efluxné pumpy [14]. 

 Cieľom predkladanej práce je charakterizovať funkciu Knq1p v porovnaní s funkciou 

ScATR1, rozšíriť substrátové spektrum Knq1p a získať nové  poznatky o jeho regulácii 

transkripčným faktorom KlYap1p. Predpokladáme, že gén KNQ1, podobne ako jeho ortológ 

ScATR1, sa podieľa na transporte bóru z buniek kvasiniek čím prispieva k zabezpečeniu 

 homeostázy bóru  v bunkách K. lactis.  

 

Materiál a metódy 

 V práci boli použité  štandardné kmene kvasiniek K. lactis PM4-4B (MATα, ade1, 

ade2, uraA) a MW 179-1D (MATα, leu2 uraA1-1 metA1-1 Ade- trp1 lac4-8 Rag+ pKD1+), 

delečné mutanty K. lactis PM4-4B/knq1∆ (MATα, ade1 ade2 KNQ1::URA3) a MW 179-

1D/yap1∆ (MATα, Klyap1::LEU2 leu2 uraA1-1 metA1-1 Ade- trp1 lac4-8 Rag+) a 

transformant štandardného kmeňa, PM4-4B/H-H, obsahujúci gén KNQ1 na multikópiovom 

plazmide. Ďalej bol použitý  štandardný kmeň kvasiniek S. cerevisiae SCY2/ATR1(MATα, 

leu2-3 ura3-52 trp1-∆901 lys2-801 suc2-∆9 Mel-), delečný mutant SCY2/atr1∆ (MATα, leu2-

3 ura3-52 trp1-∆901 lys2-801 suc2-∆9 Mel- atr1-∆1::his6) a transformant 

SCY2/KNQ1(MATα, leu2-3 trp1-∆901 lys2-801 suc2-∆9 Mel-), nesúci  gén KNQ1 na 

multikópiovom plazmide. 

 Fenotyp uvedených kmeňov kvasiniek sa sledoval prostredníctvom kvapkových testov 

na pevných komplexných a minimálnych médiách, ktoré obsahovali rôzne koncentrácie látok 

vyvolávajúcich chemický alebo oxidačný stres (4-nitrochinolín-N-oxid, kyselina boritá, 

benomyl, mankozeb). Fenotyp analyzovaných kmeňov voči vybraným polyénom (amfotericín 

B, nystatín, pimaricín) sa sledoval  použitím diskového difúzneho testu.  
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 Expresia génu KNQ1 v bunkách štandardného kmeňa kvasinky K. lactis PM4-4B 

a izogénneho delečného mutanta PM4-4B/knq1∆ sa stanovila kvantitatívnou PCR (qPCR) po 

60 min inkubácií v prítomnosti 5mM kyseliny boritej. Vplyv kyseliny boritej na štruktúru 

buniek K. lactis sa sledoval  flourescenčným mikroskopom použitím kalkoflórovej bielej. 

 

Výsledky a diskusia 

 Fenotypová analýza študovaných kmeňov kvasiniek K. lactis potvrdila zvýšenú 

citlivosť  buniek delečného mutanta K. lactis knq1∆ voči 4-NQO na komplexnom aj 

minimálnom médiu, na rozdiel od transformanta, u ktorého prítomnosť génu KNQ1 v jednej 

alebo vo viacerých kópiách viedla k zvýšenej rezistencii buniek voči 4-NQO.  Delečný 

mutant Klyap1∆, ktorý má vyradený gén kódujúci hlavný transkripčný faktor zahrnutý 

v odpovedi buniek na oxidačný stres, vykazoval zvýšenú citlivosť voči mutagénne 

pôsobiacemu 4-NQO. 

 

Tab. 1 Minimálne inhibičné koncentrácie 4-NQO pre analyzované kmene kvasiniek po kultivácii na 
komplexných-YPD a minimálnych-WO médiách. Použitá koncentrácia 4-NQO (0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,15; 

0,2; 0,3 µg/ml). 
  
 

 

 

  

 U kvasiniek S. cerevisiae sa pozorovala  zvýšená rezistencia buniek nielen 

v prítomnosti génu ScATR1(ortológ génu KNQ1), ale aj v prítomnosti heterologického génu 

KNQ1 na multikópiovom plazmide (Tab. 1.). Na základe získaných  výsledkov možno 

predpokladať, že oba ortológy ScATR1 a KNQ1, pod transkripčnou kontrolou Yap1p, sa 

zúčastňujú odpovede buniek kvasiniek na chemický stres vyvolaný mutagénom 4-NQO.  

 Nedávno bola popísaná nová funkcia produktu génu ATR1 kvasiniek S. cerevisiae, ako 

proteínu podieľajúceho sa na transporte bóru z buniek. Na základe uskutočnených  

kvapkových testov je možné potvrdiť funkciu génu ATR1 v transporte bóru u z buniek S. 

cerevisiae. S cieľom zistiť, či  produkt ortologického génu KNQ1 kvasiniek K. lactis má 

kmeň                                               4-NQO (µg/ml)                  
                                      YPD                                WO 

 
K. lactis 
PM4-4B 
PM4-4B/knq1∆ 
PM4-4B/KNQ1 
MW179-1D 
MW179-1D/yap1∆ 
 
S. cerevisiae 
SCY2/ATR1 
SCY2/atr1∆ 
SCY2/KNQ1 

 
 
1 

0,7 
˃0,9 
˃0,4 
˃0,1 

 
 

0,9 
0,7 
0,9 

 
 

˃0,15 
˃0,05 
0,15 
˃0,05 
0,05 

 
 

0,15 
0,15 
0,2 
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rovnakú funkciu, sme sledovali schopnosť štandardného kmeňa a izogénneho delečného 

mutanta knq1∆ rásť v prítomnosti rôznych koncentrácií kyseliny boritej v kultivačnom médiu. 

Fenotypová analýza potvrdila, že prítomnosť génu KNQ1 vo viacerých kópiách vedie  k 

zvýšenej rezistencii buniek K. lactis voči kyseline boritej, zatiaľ čo jeho vyradenie spôsobuje 

zvýšenú citlivosť buniek. Pri vložení génu KNQ1 do buniek delečného mutanta kvasinky S. 

cerevisiae SCY2/atr1∆ dochádzalo k obnoveniu štandardného fenotypu použitého 

heterologického hostiteľa. Potvrdila sa aj úloha transkripčného faktora KlYap1p v udeľovaní 

tolerancie buniek kvasiniek K. lactis voči kyseline boritej. Ako vplýva z Tab. 2., delečný 

mutant K. lactis MW179-1D/yap1∆ vykazuje v prítomnosti kyseliny boritej vyššiu citlivosť 

ako použitý izogénny štandardný kmeň. 

 Na základe skutočnosti, že viaceré MFS-MDR transportéry kvasiniek S. cerevisiae 

zabezpečujú vylučovanie poľnohospodárskych fungicídov z buniek sme zisťovali, či MFS-

MDR permeáza – produkt génu KNQ1 kvasinky K. lactis kontroluje citlivosť buniek voči  

dvom poľnohospodársky významným látkam- pesticídu mankozebu a fungicídu benomylu.  

 
Tab. 2 Minimálne inhibičné koncentrácie kyseliny boritej, mankozebu a benomylu  u analyzovaných kmeňov po 

kultivácii na komplexných-YPD médiách. Použitá koncentrácia H3BO3 (8; 9; 10;11; 12; 13; 14; 15 µg/ml), 
mankozebu (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17;  18;20µg/ml), benomylu (0; 5; 10; 15; 20; 

30; 50; 60; 70 µg/ml) 
 

 

 Predchádzajúce zistenia preukázali, že prítomnosť génu KNQ1 v bunkách kvasiniek K. 

lactis udeľuje bunkám rezistenciu voči oxidačne pôsobiacim látkam peroxidu vodíka a 

menadiónu. V prípade mankozebu a benomylu však nebola pozorovaná zvýšená citlivosť 

delečných mutantov K. lactis knq1∆ ani atr1∆ S. cerevisiae, čo vylučuje účasť produktu génu 

KNQ1 resp. ScATR1 vo vylučovaní uvedených látok z buniek. Zvýšená citlivosť sa 

pozorovala iba v prípade kmeňa K. lactis MW179-1D/yap1∆, čo naznačuje účasť 

transkripčného faktora KlYap1p v transkripčnej regulácií génov (iných ako KNQ1), ktoré 

udeľujú bunkám K. lactis rezistenciu voči mankozebu a benomylu (Tab. 2).  

kmeň                                 H3BO3(µg/ml)                 mankozeb (µg/ml) benomyl (µg/ml) 
 
K. lactis 
PM4-4B 
PM4-4B/knq1∆ 
PM4-4B/KNQ1 
MW179-1D 
MW179-1D/yap1∆ 
 
S. cerevisiae 
SCY2/ATR1 
SCY2/atr1∆ 
SCY2/KNQ1 

 
 

14 
9 
˃13 
˃8 
5 
 
 

˃35 
30 
˃35 

 
 

12 
12 
12 
12 
7 
 
 

˃20 
˃20 
˃20 

 
 

˃50 
˃50 
˃50 
˃40 
˃40 

 
 

˃30 
˃30 
˃30 
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 Výsledky difúzneho diskového testu potvrdili zmeny v citlivosti buniek K. lactis voči 

amfotericínu B a pimaricínu. Najvýraznejšie zmeny citlivosti na polyénové antibiotiká sa 

pozorovali u kmeňa K. lactis MW179-1D/yap1∆, čo naznačuje účasť transkripčného faktora 

KlYap1p v odpovedi buniek K. lactis voči vybraným polyénom. 

 Výsledky fenotypových analýz poukázali na účasť produktu génu KNQ1 v exporte 

bóru z buniek.  V ďalších experimentoch sme sa zamerali na analýzu expresie génu  KNQ1 v 

štandardnom kmeni K. lactis PM4-4B a jeho izogénnom delečnom mutantovi PM4-4B/knq1∆. 

Vybrané kmene sa pred izoláciou RNA kultivovali 1 hodinu v  prítomnosti 5mM kyseliny 

boritej. Úroveň expresie génu KNQ1 sa stanovila metódou relatívnej kvantifikácie transkriptu. 

U štandardného kmeňa sa za použitých experimentálnych podmienok nepozorovala žiadna 

výraznejšia zmena. U delečného mutanta  sa gén KNQ1 neexprimoval vôbec (Obr. 1.). 

 

 

Obr. 1 Expresia génu KNQ1 u štandardného kmeňa PM4-4B  a  delečného mutanta PM4- 4B/knq1∆  kvasinky 
K. lactis. 

 
 Kyselina boritá vplýva na štruktúru cytoskeletu v oblasti púčika a oslabuje deliace 

septum buniek S. cerevisiae. Po vystavení buniek kvasiniek 5mM kyseline boritej sa tvoria 

hrubé, na chitín bohaté septá, ktoré bránia separácií buniek po bunkovom delení, dôsledkom 

čoho sú tvoriace sa zhluky buniek v kultúre. U štandardného kmeňa K. lactis PM4-4B 

a izogénneho delečného mutanta PM4-4B/knq1∆ sa bunky inkubovali v neprítomnosti, resp. 

prítomnosti 5mM kyseliny boritej 1 hod a následne farbili kalkoflórovou bielou. Uvedeným 

postupom sa pozorovali malformácie v oblasti bunkovej steny a tvorba retiazok a zhlukov 

buniek K. lactis.  

 

 

BIOLÓGIA

771



Záver 

 Na základe získaných výsledkov možno predpokladať funkčnú homológiu ortológov 

KNQ1 K. lactis a  ScATR1 S. cerevisiae. Produkt génu KNQ1 sa podieľa na transporte bóru 

z buniek K. lactis a je pod transkripčnou kontrolou transkripčného faktora KlYap1p. 

Transkripčný faktor KlYap1p sa podieľa aj na regulácií odpovede buniek K. lactis voči 

polyénovým antibiotikám. Zmeny na úrovni  transkripcie génu KNQ1 za použitých 

podmienok neboli zaznamenané.  
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Abstract 

 Lapatinib, tyrosine kinase inhibitor of HER2, blocks downstream signaling pathways in HER2 positive 
breast cancer (BC) cell lines, tumor xenografts and HER2 positive breast tumours. However, pre-clinical and 
clinical studies have shown that HER2 positive BC can exhibit either innate or acquired lapatinib resistance. 
Previous data lab has shown that HCC1419 cells treated with 250 nM lapatinib ceased proliferation. After 6 
months of treatment, when lapatinib was removed from the media the cells slowly began proliferating again, after 
3 months of growth the cells were tested and found to exhibit the same sensitivity to lapatinib as lapatinib-naïve 
cells. Treatment of HCC1419 cells with 250 nM lapatinib for one week resulted in increased senescence-
associated β-gal staining and an increase in the expression of p15 and p27, two other putative markers of 
senescence. Afatinib and neratinib induce senescence as well as lapatinib. Removal of lapatinib reverse the 
senescence-like phenotype whereas removal of afatinib and neratinib does not result in complete reversal of β-gal 
staining. 
 
Key words: HCC1419; SKBR3; senescence; β-galactosidase assay; lapatinib. 

 

Introduction and aim formulation 

Cancer is a term given to a group of diseases characterised by abnormal cell growth, 

increased rate of cell proliferation and decreased cell apoptosis. Breast cancer is the most 

prevalent form of women cancer in the Western world [1]. It is sub-classified on the basis of 

cellular morphology and the presence or absence of several receptors, namely the oestrogen 

receptor (ER), progesterone receptor (PR) and the epidermal growth factor receptor 2 (HER2) 

[2]. In recent years, gene expression studies using DNA micro-arrays have been used to 

further classify breast cancer subtypes based on the gene expression pathways of several sets 

of genes [3]. The HER2-neu (c-ERBB-2) proto-oncogene encodes HER2, a 185-kilodalton 

glycoprotein associated with tyrosine kinase activity [4]. The epidermal growth factor family 

of transmembrane receptors (ERBB or HER) are potent mediators of normal cell growth and 

development. This family of receptors has four known members EGFR (HER1 or ERBB1), 

HER2 (ERBB2), HER3 (ERBB3) and HER4 (ERBB4). The receptors are composed of an 

extracellular ligand binding domain, an α-helical transmembrane domain and an intracellular 

protein tyrosine kinase domain [5]. HER receptors are activated by a number of ligands, 

which induces the formation of receptor homo- and heterodimers and the activation of the 
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intrinsic kinase domain, resulting in phosphorylation on specific residues within the 

cytoplasmic tail. Receptor dimerisation is essential for the function and signalling activity of 

these receptors. Heterodimers have a greater signalling potency than homodimers. The best 

characterised signalling pathways activated by the HER family are the phosphatidylinositol-3 

kinase/AKT (PI3K/AKT) and the Ras/mitogen-activated protein kinase (Ras/MAPK) 

pathways [6]. Targeted therapy is a newer type of cancer treatment that uses drugs or other 

substances to more precisely identify and attack cancer cells, usually with less damage to 

normal cells. Targeted therapy is a growing part of many cancer treatment regimens. The 

major classes of targeted therapeutic agents used in the treatment of HER2 positive breast 

cancer are, small molecule tyrosine kinase inhibitors (lapatinib, neratinib, afatinib) and 

monoclonal antibodies (trastuzumab). The effects of lapatinib, neratinib and afatinib treatment 

on HCC1419 cells are examined and the mechanism which enables the cells to survive long-

term lapatinib treatment without active proliferation is investigated. 

Cellular senescence is one of the most fundamental aspects of cell behavior, and is 

thought to play a critical role in regulating cellular lifespan both in vitro and in vivo. Primary 

somatic cells grown in vitro do not proliferate indefinitely. Instead, after a period of rapid 

proliferation, cell division rate slows, and ultimately ceases altogether, with the cells becoming 

unresponsive to mitogenic stimuli. This process is termed cellular senescence, and senescent cells 

have a well-defined accompanying phenotype - increased cell size, distinctive flat morphology, 

accumulated lipofuscin granules, wide changes in gene expression, and activity of senescence-

associated β-galactosidase. It is generally believed that cellular senescence reflects some of the 

changes that occur during the aging of organisms. In all of these studies, senescence was 

characterized by the appearance of senescence-associated β-galactosidase activity, in common 

with the senescent phenotype in vitro. Cellular senescence has become an increasingly important 

target in the development of novel therapeutics. Senescence may represent a tumor suppressor 

mechanism. The demonstration that tumor cells can be induced to undergo replicative senescence 

following the introduction of negative cell-cycle regulators, anti-telomerase peptides, or drug 

treatment suggests that induction of senescence can be exploited as a basis for cancer therapy [7]. 

The aim of this project is based on preliminary data generated in NICB laboratories 

which has shown that lapatinib treatment can induce a reversible senescent-like phenotype in 

the HER2-positive HCC1419 cells, which enables the cells to survive in the presence of drug 

and to recommence growth once the drug is removed. If this occurs in patients, it could lead to 

re-growth of tumours following cessation of lapatinib treatment. 
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Materials and Methods 

 Human HER2 breast cancer cell lines HCC1419 and SKBR3 were used in this study. 

The cell lines were routinely tested for the presence of mycoplasma, and found to be negative. 

The cells were maintained in RPMI 1640 plus 10% foetal calf serum (FCS).  

The activity of β-galactosidase was measured using a β-galactosidase staining kit (Cell 

Signalling Technology, #9860). Briefly, media was removed from the cells, followed by 2 

washes with PBS and cells were then incubated with fixative solution (containing 2% 

formaldehyde and 0.2% glutaraldehyde in ultra high purity (UHP) water for 15 minutes at 

room temperature. Following 2 washes with PBS, staining solution is added. The staining 

solution contains 40 mM citric acid/sodium phosphate (pH 6.0) , 0.15 M NaCl, 2 mM MgCl, 

to which 10 µl/ml of both 500 nM potassium ferrocyanide solution, 500 nM potassium 

ferricyanide solution and 50 µl/ml of 20 mg/ml X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-βD-

galactopyranoside powder) dissolved in N-N-dimethylformamide (DMF) was added. The 

volume of each fixative solution and staining solution required per flask was 2,5ml. The cells 

were incubated in staining solution at 37 °C overnight. After incubation cells were washed 

twice with PBS and then examined for the presence of blue staining within cells, indicating 

activity of β-galactosidase [8]. 

 

Results and Discussion 

HCC1419 cells overexpress HER2 and thus represent a cell line model of HER2 

positive breast cancer. HCC1419 cells are resistant to trastuzumab, but are sensitive to 

lapatinib, neratinib and afatinib. The concentrations selected for the experiments were based 

on IC50 values generated in laboratory. 

Induction of senescence in HCC1419 cells 

HCC1419 cells were seeded into 10 flasks: one flask was used as an untreated control, 

one was treated with the highest DMSO concentration used in treatments, lapatinib – 250 nM, 

afatinib – 25 nM, 50 nM, 100 nM, neratinib – 10 nM, 15 nM, 25 nM, 50 nM. Cells were 

incubated for 1 week and treated twice-weekly. Following treatment the HCC1419 cells 

appeared growth arrested and displayed morphological alterations compared to the control 

cells. Whether this arrested growth and the associated morphological changes were the result 

of lapatinib-induced cellular senescence was then investigated (Fig. 1). Senescence is 
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characterised most typically by specific morphological alterations, to flattened and enlarged 

cell shape, and the induction of senescence markers such as senescence-associated β-

galactosidase. β-gal is the most widely accepted marker of senescence. We used lapatinib 

treated cells as a positive control and both untreated flasks as negative controls. The results 

show, that 50 and 100 nM afatinib concentration induced senescence as well as 15, 25 and 50 

nM of neratinib compared to our positive control lapatinib. 
 

a) b) c)  

d) e) f)  

g) h) i)  

j)  

 
Fig. 1 Stained with β-galactosidase kit over night. Each concentration of drugs displayed senescence after 1 week 

treatment except controls. Induction of senescence HCC1419 a) Control, b) DMSO control c) Lapatinib – 250 
nM, d)-f) Afatinib – 25 nM, 50 nM, 100 nM, , g)-j) Neratinib – 10 nM, 15 nM, 25 nM, 50 nM 

 

Reversible/irreversible senescence like phenotype 

HCC1419 cells were treated with 250 nM lapatinib, afatinib – 25 nM, 50 nM, 100 nM 

and neratinib – 10 nM, 15 nM, 25 nM, 50 nM for 1 week. Drugs were then removed from the 

media and cells were cultured for a further week, after which time the cells were tested for β-
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gal activity. Removing lapatinib from the media of senescent HCC1419 cells reverses the 

senescent phenotype as indicated by the conditioned cells exhibiting a similar level of β-gal 

activity compared to control untreated cells. Afatinib and neratinib cells demonstrated a 

similar level of β-gal as that observed after 1 week of treatment (Fig. 1). There are some 

differences between the three TKIs tested. Lapatinib is a selective, reversible inhibitor of 

EGFR and HER2; it binds to the ATP binding site of both receptors preventing signal 

transduction through both the MAPK and PI3K/AKT pathways, leading to an increase in 

apoptosis and decrease in cellular proliferation. Neratinib is a second-generation tyrosine 

kinase inhibitor which is an irreversible inhibitor of EGFR and HER2. Neratinib inhibits 

HER2 phosphorylation and removal of neratinib from the cells does not restore 

phosphorylation of HER2, thus the inhibition is irreversible. Afatinib is also an irreversible 

inhibitor of EGFR, HER2, HER3 and HER4. 
 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  

j)  
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Fig. 2 Stained with β-galactosidase kit over night.  When drugs were  removed and incubated for another week 
neratinib, afatinib displayed senescence. Controls and lapatinib ( used as a reversal phenotype control) did not 

display senescence.Reversal of senescence a) Control, b) DMSO control, c) Lapatinib – 250nM, d)-f) Afatinib – 
25 nM, 50 nM, 100 nM, g)-j) Neratinib – 10 nM, 15 nM, 25 nM, 50 nM 

Conclusion 

 HCC1419 cells did not proliferate in the presence of 250 nM lapatinib, afatinib – 25 

nM, 50 nM, 100 nM and neratinib – 10 nM, 15 nM, 25 nM, 50 nM. Instead the lapatinib, 

afatinib and neratinib treatment induced a senescent-like phenotype in the cells, determined 

using an assay which detects activity of β-gal. All three TKIs induced this phenotype in 

HCC1419 cells following 1 week treatment. The lapatinib-induced senescent-like phenotype 

in HCC1419 cells was reversed when lapatinib was removed from the media.The 15nM, 

25nM and 50nM neratinib and 50nM and 100nM afatinib concentrations showed β-gal 

activity after 1 week treatment, but this phenotype was irreversible. 
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Abstrakt  
 Gene dosage is one of the key factors affecting overexpression of heterologous proteins. The target gene 
is usually inserted into a plasmid vector, hence gene dosage is affected by plasmid copy number. The use of 
high-copy-number vector increases the level of heterologous protein expression. However, it also poses 
a metabolic burden for the host cell, especially if products of plasmid-borne genes are toxic to the cell. This can 
lead to plasmid instability, reduced growth rate or even cell death.  Therefore it would be advantageous to use a 
plasmid with regulated copy number. Low number of plasmid copies during much of the growth cycle  reduces 
the metabolic load on the cell and increases plasmid stability. High copy number after induction results in high 
yield of target protein. The goal of our research is to create a system with arabinose-regulated plasmid copy 
number in bacterial host Escherichia coli, based on R1 origin of replication and coresponding regulation 
elements. 

 
Kľúčové slová: regulácia počtu kópií plazmidov; počiatok replikácie; cis a trans elementy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pri heterologickej expresii proteínov je väčšinou cieľom dosiahnuť čo najvyššie 

množstvo vyprodukovaného rekombinantného proteínu. Hladina expresie je okrem iných 

faktorov (sila promótora, stabilita mRNA, použitie kodónov) ovplyvnená aj počtom kópií 

heterologického génu – gene dosage. Keďže gén je väčšinou umiestnený na plazmidovom 

vektore, počet kópií génu je závislý na počte kópií plazmidu. Zvýšenie počtu kópií spravidla 

znamená väčšie množstvo výsledného produktu [1], ale zároveň predstavuje pre bunku 

metabolickú záťaž a spomaľuje jej rast [2]. Ak plazmid nesie gén pre toxický proteín, 

v dôsledku vysokého počtu kópií dochádza k jeho akumulácii do kritického množstva, a to aj 

v prípade nízkej bazálnej expresie. To môže negatívne ovplyvniť rast alebo prežitie 

hostiteľskej bunky. Bunky bez plazmidu majú selekčnú výhodu a po čase v kultúre prevládnu 

– dochádzka k strate plazmidu na úrovni populácie. Preto je niekedy výhodnejšie použiť 

plazmid s nižším počtom kópií, aj napriek zredukovanému množstvu želaného produktu [3]. 

Alternatívou je použitie plazmidu s regulovateľným počtom kópií. Nízky počet kópií počas 

väčšej časti rastu bunkovej kultúry by zmiernil metabolické zaťaženie bunky. Po indukcii by 

došlo k náhlej replikácii plazmidu, čo by zabezpečilo vysokú hladinu expresie 

heterologického proteínu. Počet kópií niektorých plazmidov sa dá regulovať napríklad 

zmenou teploty [4].  
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  V našom výskume sa venujeme konštrukcii replikónu s prvkami odvodenými od 

nízkokópiového plazmidu R1. Pre replikáciu R1 je potrebná väzba približne 20 kópií RepA 

proteínu na počiatok replikácie oriR1 [5, 6, 7]. RepA sa transkribuje z dvoch promótorov – P1 

a P2 a je translačne spojený s leadrovým peptidom tap [8]. Hlavným kontrolným elementom 

je antisense RNA CopA, ktorá je komplementárna k tap a inhibuje transláciu RepA. Ďalším 

prvkom je proteín CopB, ktorý reprimuje transkripciu z promótora P2 (obr. 1) [9]. 

 

 
 

Obr. 1 Elementy regulujúce počet kópií plazmidu s R1 počiatkom replikácie 
 

Cieľom našej práce je skonštruovať plazmid s regulovateľným počtom kópií, ktorý by 

niesol R1 počiatok replikácie (cis-element). Kontrolná oblasť (trans-element) bude vložená na 

iný replikón pod kontrolu L-arabinózou indukovateľného promótora PBAD. 

 

Materiál a metódy 

Použité hostiteľské kmene E.coli a plazmidy 

 
Tab. 1 Použité kmene E.coli, genotyp a zdroj 

 
 Hostiteľský kmeň 

E.coli 
Genotyp Zdroj 

DH5α 
F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG 
Φ80dlacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK

- mK
+), λ– 

Invitrogen 

BL21ai F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
- mB

-) araB::T7RNAP-tetA Invitrogen 

K12 RV308ai Su- lacX74, gal::ISII(OP308), araBAD::T7, RNAP, strA [10] 

RR1 
F- mcrB mrr hsdS20(rB

- mB
-) recA+ leuB6 ara-14 proA2 lacY1 

galK2 xyl-5 mtl-1 rpsL20(SmR) glnV44 λ– 
Life Technologies 

 

Tab. 2 Použité plazmidy, genotyp a zdroj 

 

Plazmid Genotyp Zdroj 

pR1A oriR1, R1 replikačná kazeta, bla(ApR) nepublikované dáta 

pLysS p15A ori, cat(CmR), T7 lysozyme Novagen 

pOriR1 oriR1, bla(ApR) predmet tejto práce 

pRepR1 p15A ori, R1 replikačná kazeta, cat(CmR) predmet tejto práce 
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Konštrukcia vektorov 

 DNA pre konštrukciu plazmidov bola amplifikovaná pomocou PCR reakcie s PfuUltra 

II HS Fusion DNA polymerase. DNA bola štiepená enzýmami EcoRI (Fermentas), Bsu36I 

a XbaI (Promega). Fragmenty boli ligované pomocou T4 DNA ligázy (Promega). DNA bola 

analyzovaná elektroforézou v 1 % (w/V) agarózovom géli. 

Elektroporácia kompetentných buniek 

 Kompetentné bunky boli skonštruovanými plazmidmi transformované pomocou 

elektroporátora GenePulser (BioRad). Nastavené parametre: kapacitancia 25 µF; napätie 2,5 

kV; odpor 200 Ω.  

Kultivačné médium 

 Bunky boli kultivované pri teplote 37° v LB (Luria-Bertani) médiu so zložením: 1 % 

(w/V) tryptón; 0,5 % (w/V) kvasničný extrakt; 1 % (w/V) NaCl; pH 7,2. Ako selekčné 

markery boli použité antibiotiká chloramfenikol (5 µg/ml) a ampicilín (25 µg/ml, 50 µg/ml).  

Izolácia plazmidovej DNA 

• Metódou podľa Birnboim & Doly, 1979 [11] 

• Pomocou komerčne dostupného kitu QIAprep Spin Miniprep Kit od firmy QIAGEN 

podľa užívateľského návodu 

 

Výsledky a diskusia  

Príprava konštruktov pOriR1 a pRepR1 

 Boli skonštruované dva plazmidy, ktoré sme nazvali pOriR1 a pRepR1 (obr. 2). 

Konštrukt pOriR1 s veľkosťou 1989 bp nesie cis-elementy potrebné pre replikáciu (oriR1) 

a selekčný marker (Ap rezistencia). Oblasť oriR1 (853 bp) bola amplifikovaná metódou PCR, 

pri ktorej bol ako templát použitý plazmid pR1A (skonštruovaný v našom laboratóriu na 

KMB; nepublikované dáta). Plazmid pR1A bol poštiepený restrikčnou endonukleázou EcoRI 

na dva fragmenty. Fragment s veľkosťou 1136 bp, obsahujúci gén pre ampicilínovú 

rezistenciu, sme ligovali s oriR1 pomocou T4 DNA ligázy. 

3767 bp konštrukt pRepR1 obsahuje trans-elementy regulujúce replikáciu pOriR1.  

Oblasť R1 zabezpečujúca reguláciu replikácie (1705 bp) bola amplifikovaná pomocou PCR 

z templátu pR1A. Plazmid pLysS bol poštiepený enzýmami Bsu36I a XbaI na dva fragmenty. 

2062 bp fragment s p15A počiatkom replikácie a génom pre chloramfenikolovú rezistenciu 

bol ligovaný s PCR produktom. 
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Obr. 2 Mapy plazmidov pOriR1 a pRepR1 

 
Transformácia buniek a izolácia plazmidov 

Bunky E.coli RR1 boli transformované konštruktom pRepR1 a pozitívne klony boli 

vyselektované na LB médiu s chloramfenikolom (obr. 3). 

 

 

 
Obr. 3 Plazmid pRepR1 izolovaný z RR1 

 

Po overení ich správnosti boli vybrané klony transformované konštruktom pOriR1 a 

vyselektované na LB médiu s chloramfenikolom a ampicilínom. Aj napriek tomu, že bunky 

vyrástli v kultivačnom médiu s ampicilínom, po izolácii plazmidovej DNA sa na agarózovom 

géli zobrazil len pRepR1. Dôvodom je pravdepodobne recA+ genotyp kmeňa RR1. Je možné, 

že klony s autonómne sa replikujúcim plazmidom pOriR1 vznikajú v značne nižšej miere ako 

klony, u ktorých došlo k nejakej nežiaducej rekombinácii pOriR1 do chromozómu skôr, ako 

sa plazmid stihol replikovať. Experiment sme preto zopakovali s E.coli kmeňom DH5α. 

Bunky sme transformovali plazmidom pRepR1 (obr. 4) a následne pOriR1. Po izolácii 
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plazmidovej DNA a agarózovej elektroforéze boli na géli viditeľné oba plazmidy (obr. 5). 

 

 
 

Obr. 4 Plazmid pRepR1 izolovaný z DH5α. 
 

 
 

Obr. 5 Plazmidy pRepR1 a pOriR1 izolované z DH5α 
 

  Po izolácii plazmidov z buniek DH5α pomocou kitu sme sa pokúsili znova 

transformovať bunky kmeňa RR1 oboma plazmidmi naraz. Transformácia už hotovým 

plazmidom pOriR1 značne zvýšila účinnosť selekcie požadovaných klonov oproti 

transformácii pôvodnou ligačnou zmesou. Následne sme overili, či systém funguje aj v 

budúcich produkčných kmeňoch BL21ai a RV308ai (obr. 6). Plazmidy vyizolované z týchto 

kmeňov boli v nižšej koncentrácii a kvalite, lebo v nich je prítomná endonukleázová aktivita. 

 

 
 

Obr. 6  Plazmidy pRepR1 + pOriR1 izolované z kmeňov RR1, BL21ai a RV308ai 
a) dráhy: 1. pUC19; 2.-4. izolácia z RR1; 5.-7. izolácia z BL21ai 

b) dráhy: 1. pUC19; 2.-6. izolácia z RV308ai 
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Záver 

Týmito experimentmi sa nám podarilo potvrdiť, že plazmid s R1 počiatkom replikácie 

je schopný sa replikovať aj v prípade, že sú regulačné gény (trans elementy) umiestnené na 

inú molekulu DNA. Významom oddelenia počiatku replikácie a regulačných elementov bolo 

minimalizovanie veľkosti pOriR1, čím sa uľahčí manipulácia s plazmidom, zvýši sa stabilita a 

efektivita replikácie. V ďalšej práci bude natívny P1 promótor pred regulačnými elementmi 

zamenený za L-arabinózou indukovateľný PBAD promótor a bude testovaná závislosť počtu 

kópií plazmidov od koncentrácie L-arabinózy. Následne bude kazeta s trans-elementmi 

integrovaná do chromozómu rôznych E.coli kmeňov.  
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Abstrakt 

 The microRNA (miRNA) is a type of short non-coding ribonucleic acid molecule. They are 
evolutionarily conserved, endogenous non-coding RNA. miRNAs are a group of post-transcriptional regulators 
at the level of mRNA. Mature miRNAs are generally long 19 - 25 nucleotides. miRNA are suitable for the 
development of new affinity diagnostic methods on principle of hybridization. In real samples miRNAs are 
difficult to quantify, because of their low concentration. This work describes the preparation of cDNA from one 
of the main onko-miR-21 and its chemical modification for possibility of miRNA detection. The total RNA from 
HeLa cells was isolated, subsequently the miR-21 cDNA was prepared using PCR with stem-loop primer. This 
cDNA was chemically modified at the 5´end by amino group. This 5´NH2-cDNA construct reacted with 
streptavidin magnetic microbeads. Initial hybridization experiments was measured with synthetic miRNA analog 
by combination capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis.  
 

Kľúčové slová: miRNA; cDNA; detekcia.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 MikroRNA sú malé nekódujúce RNA, negatívne regulujúce expresiu génov na post-

transkripčnej úrovni. MiRNA sa podieľajú na regulácii širokého okruhu biologických dráh 

vrátane rôznych ochorení, napr. rakoviny. V našom laboratóriu sa venujeme riešeniu širšieho 

problému regulácie angiogenézy cez interakcie VEGF a VEGF-R pri rakovinovom ochorení, 

čo zahrňuje aj reguláciu pomocou miRNA. Tieto sa pri ich nízkej koncentrácii a rýchlej 

degradácii ribonukleázami v reálnych vzorkách náročne kvantifikujú. V rámci miRNA sa  

zameriavame na hybridizáciu vybranej markerovej miRNA s komplementárnym 

oligonukleotidom a analýzu príslušného duplexu modernými analyticko-chemickými 

technikami. Pre kvantifikáciu miRNA na princípe afinitného procesu je nutné pripraviť 

hybridizačnú sondu s vhodne zvolenou sekvenciou a jej prípadnou modifikáciou. Objavenie 

rozdielov v expresii miRNA medzi zdravým a chorým tkanivom alebo medzi rôznymi druhmi 

ochorení, ich vývojového štádia a rozsahu, spolu s našimi znalosťami identifikácie miRNA, 
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podieľajúcich sa na vzniku a vývoji ochorenia, nám dávajú silnú zbraň v podobe miRNA 

markera pre diagnostiku a prognózu ochorenia [1]. 

 Cieľom práce bola:  

- príprava cDNA hybridizačnej sondy pre miR-21,  

- chemická modifikácia pripravenej hybridizačnej sondy pre imobilizáciu na magnetické 

mikro- a nanomateriály, 

- zistenie účinnosť hybridizácie pripravenej sondy s použitím syntetických analógov miRNA. 

 

Materiál a metódy 

Na prípravu hybridizačnej sondy reverznou PCR sme použili konštrukty uvedené 

v tab. 1.  

 

Tab. 1 Bunkové kmene, konštrukty, expresné vektory, primery 
 

syntéza cDNA SuperScript-First-Stand Synthesis System for RT-PCR 
stem-loop primer: 5´GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG GTA 

TTC GCA CTG GAT ACG ACT CAA CA 3´ 
Forward primer  5´ GCCCGCTAGCTTATCAGACTGATG 3´ 

Reverse primer 5´GTGCAGGGTCCGAGGT 3´ 

Invitrogen 
KRD, SR 

 
KRD, SR 
KRD, SR 

pJET 1.2 bla (ApR), eco471R s MCS, P lacUV5, rep.(pMB1) Fermentas 
E.coli TG1 SupE thi-1 (lac-proAB hsd (5 (F´traD36+proAB+lacIq IacIq lacZ (M15))) Fermentas 

 

 Syntéza cDNA z izolovanej celkovej RNA HeLa buniek bola uskutočnená podľa 

manuálu firmy Invitrogen (SuperScript-First-Stand Synthesis System for RT-PCR) s použitím 

gén špecifického stem-loop primeru pre miR-21. Reverzná transkriptáza v optimálnych 

podmienkach syntetizovala komplementárne vlákno k miR-21 (cDNA) so sekvenciou 5´- 

GTG CAG GGT CCG AGG TAT TCG CAC TGG ATA CGA CTG AAC ATC AGT CTG 

ATA AGC TAG CGG GC – 3’. Príslušná cDNA bola hneď po syntéze použitá na PCR, 

zvyšok sa uchoval pri -20°C.  

 Takto pripravenú cDNA sme ligovali do pJET1.2 klonovacieho vektora 

a transformovali do kompetentných buniek E.coli TG1. Bunky sme kultivovali na tuhom LB 

médiu s 0,1 M ampicilínom pri 37°C do OD = 0,5. 

  Na amplifikáciu klonovanej cDNA a kontrolu jej kvality sa použila PCR metóda. 

K master mixu pre PCR sa pridali 2 µl cDNA. PCR amplifikácia prebiehala v termocykléri 

Gene Amp® PCR System 9700 (Applied Biosystems) nastavenom na program pre krátke 

DNA podľa rozpisu v tab.2.  

 

 

BIOLÓGIA

786



Tab. 2 PCR program pre krátke DNA 
 

Krok teplota čas počet cyklov 
Počiatočná denaturácia 94°C 2 min. 1x 

Denaturácia 90°C 30 sec. 
40 x 

Polymerizácia 65°C 30 sec. 

 

 Pripravená cDNA bola modifikovaná diaminohexánom karbonyldiimidazolovou 

metódou [2] a následne 5´-aminoalkyl cDNA reagovala s vopred pripraveným NHS-biotínom 

[3] na 5´-biotinylovanú cDNA. Takto pripravený konštrukt cDNA sme imobilizovali na 

magnetické mikročastice pokryté streptavidínom.   

 Pripravený konštrukt cDNA hybridizoval v optimálnych podmienkach hybridizačného 

tlmivého roztoku TEN1000 (10 mM Tris, 1mM EDTA, 1 M NaCl) pri teplote 32°C 15 min. 

s DNA oligonukleotidovým analógom miRNA s čiastočnou sekvenčnou homológiou (Oligo-

MI : 5´ d(GGA CCC TGC AC) 3´.  

 Technikou kapilárnej izotachoforézy (pITP Villa Labeco s UV-VIS detektorom) sa 

analyzovala cDNA a duplexy cDNA:DNA-oligonukleotidy. 1 µl vzorky (cDNA: 2,8 µg/µl, 

Oligo-MI 3 µg/µl) bola nanášaná medzi vedúci elektrolyt (LE) (10 mM histidín, 10 mM 

histidín HCl, pH= 6,2) a zakončujúci elektrolyt (5 mM kys. glutámová, 10 mM histidín, pH= 

6,2). Pre separáciu vzorky totálnej RNA sa použil vedúci elektrolyt s prídavkom 0,6 % 

metylhydroxyetyl celulózy (mHEC) [4]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Úspešnosť prípravy cDNA a jej klonovanie v E.coli sme overili elektroforeticky po 

PCR reakcii s použitím gén špecifických primerov (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1 Elektroforeogram analýzy cDNA v 1,5 % agarózovom géli, vizualizácia s GelRed. 1. dráha – cDNA po 
syntéze reverznou transkriptázou a následnej PCR (32,3µg/ml), 2-4. cDNA izolovaná z buniek E.coli TG1 

s konštruktom cDNA po PCR (18,3- 20,1 µg/ml) 5. negatívna kontrola, 6. Low Range DNA Ladder (Fermentas) 
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Z výsledkov PCR s gén špecifickými primermi vyplýva, že hladina izolovanej cDNA 

z buniek E.coli TG1 s konštruktom pJET1.2/cDNA je síce nižšia ako pri priamej syntéze 

cDNA reverznou transkriptázou, ale touto cestou máme k dispozícii bunky s konštruktom 

príslušnej cDNA, ktoré je možné použiť priamo na amplifikáciu bez použitia reverznej 

transkriptázy. 

Na overenie čistoty a integrity sme použili experimentálnu metódu stanovenia 

nukleových kyselín kombináciou ITP-CZE s UV-VIS detektorom pri 260 a 280 nm.  

 

 
 

Obr. 2 Elektroforeogram ITP cDNA s prídavkom 0,6 % MHEC. UV-VIS detekcia pri λ = 260 nm. 
 

Z elektroforeogramu ITP-CZE analýzy cDNA pri 260 nm je vidieť jediný pík, ktorý 

odpovedá cDNA bez nešpecifických produktov, ktoré by negatívne ovplyvňovali výsledky 

ďalších hybridizačných analýz.   
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Obr. 3 Elektroforeogram ITP-CZE hybridizačného stanovenia (cDNA: oligoMI) s prídavkom 0,6% MHEC a 2 
mM Mg2+. UV-VIS detekcia pri λ = 260 nm, posun v osi X a Y. 

ssDNA hybridizácia 
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ITP-CZE technikou sme boli schopní analyzovať hybridizáciu ekvimolárnych 

koncentrácií cDNA a krátkej sekvencie DNA oligonukleotidu (Obr. 3) a rozlíšiť produkty 

hybridizácie. Hybridizácia nukleových kyselín prebiehala priamo v kolóne za vhodných 

podmienok (elektrolyty s prídavkom Mg2+ iónov) po zmiešaní cDNA a DNA oligonukleotidu 

po injektovaní do ITP-CZE bez ďalšej predúpravy vzorky.  

ITP-CZE technika sa ukazuje byť vhodná pre rutinné stanovenie nukleových kyselín 

v závislosti ceny a času analýzy a časom by mohla byť vhodným doplnením klasických 

elektroforetických techník poprípade byť využitá pri diagnostike ochorení na báze biomarkera 

nukleových kyselín. 

 

Záver 

 Z HeLa buniek sme izolovali totálnu RNA obsahujúcu miR-21, z ktorej sme technikou 

gén špecifického stem-loop primera pripravili príslušnú cDNA. Kvantitu a kvalitu cDNA sme 

potvrdili pomocou PCR s gén špecifickými primermi. Pripravenú cDNA sme klonovali 

v bunkách E.coli TG1 s konštruktom pJET1.2/cDNA. Úspešnosť klonovania sme potvrdili 

izoláciou cDNA z buniek E.coli TG1 s konštruktom obsahujúcim cDNA a následnou PCR. 

Nasyntetizovali sme aktivovaný NHS-biotín, ktorým sme postsynteticky značili príslušnú 

cDNA cez 5´-aminoalkyl-cDNA pripravenú diaminohexánkarbonyldiimidazolovou metódou. 

Takto pripravený konštrukt 5´-biotín cDNA sme imobilizovali na magnetické mikročastice 

pokryté streptavidínom a vykonali úvodné hybridizačné experimenty so syntetickým 

analógom miRNA technikou ITP-CZE s UV-VIS detekciou pri detekčnom limite 15 pM.  
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Abstract  

The aim of the present study was to investigate effect of antidepressant venlafaxine administered during 
sensitive functional brain development on selected brain metabolites after acute stressful stimulus in adult rats by 
in vivo localised 1H magnetic resonance spectroscopy (1H MRS).Stress may induce various metabolic pathways 
in different brain regions.1H MRS was measured in both brain hemispheres focused on hippocampus, cortex and 
striatum. The present study found changes in taurine, myo-inositol and N-acetyl aspartate (NAA) in venlafaxine  
group of animals compared to controls. Taurine is very important metabolite which relatesto immune system. 
Reduced level of this metabolite can  reflect disturbed imunite system. On the other hand, increased levels of 
NAA in venlafaxine group suggest protection of neurons against acute stress. These results arein accordance 
with the behavioral tests conducted.  
 

Keywords: 1H MRS, developing brain, venlafaxine, rat, cerebral metabolites. 

 

Introduction  

Of all pregnant women, approximately 15% have psychiatric problems, in particular 

depression and anxiety [1]. Effects of neurotransmitter reuptake inhibitors used as 

antidepressant during pregnancy on fetal and newborn neurodevelopment of neurotransmitter 

is highly discussed and have not been adequately studied. Pharmacotherapy of depression 

during pregnancy and lactation involves weighing potential developmental risks of 

antidepressants against adverse effects of untreat maternal depression on developing fetus and 

newborn [2].Maternal depression, if not treated, can lead to chronic or recurrent mood 

disorder in mother and disorders in behavior and cognitive development in the infant. 

Therefore pharmac therapy of depression and/or anxiety during pregnancy creates the clinical 

dilemma of exposing the unborn brain to psychoactive drugs [3]. 

Venlafaxine is frequently used antidepressant which is prescribed during pregnancy 

and lactation [2]. Venlafaxine is a serotonin and noradrenalin reuptake inhibitor (SNRI). It 
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affects three main monoamines, that are serotonin, noradrenaline as well as dopamine at 

higher doses.  The drug is known to cross human placenta, blood – brain barrier and milk. 

Thus may interfere with fetal brain development and represent a risk factor for development 

of behavioral, emotional and cognitive disorders [1]. These disorders may manifest under 

excessive stress inducing various metabolic pathways in different brain regions. The 

hippocampus, cortex, striatum and amygdala are brain structures that have been extensively 

studied with regard to stress, depression and the effects of antidepressants. Previous studies 

have revealed that the hippocampal formation is very susceptible to stress-induced functional 

and morphological alterations [5].   

The aim of the present study was to investigate the effect of venlafaxine administered 

during sensitive functional brain development on selected cerebral metabolites after acute 

stressful stimulus in adult rats offspring by in vivo localised 1H MRS. In vivo localized 1H 

MRS became a unique technique to non-invasively investigate brain metabolism of animals 

and humans. The main goal of 1H MRS is the reliable quantification of concentrations of 

metabolites (neurochemical profile) in a well-defined region of the brain. It has already been 

shown that brain metabolite concentrations can vary depending on the type of pathology. The 

usefulness of the neurochemical profile has been demonstrated in many brain disorders. 

This is the first study focusing on elucidation the effect of antidepressant on 

neurochemical profile after acute stressful stimulus in adult rats offspring. Proton MRS was 

applied to measure major brain metabolites such as the neuroaxonal marker NAA, glucose, 

lactate, alanine, creatine and phosphocreatine as important energy metabolites, choline-

containing compounds representing formation and degradation products of cell membranes 

such as glycerophosphocholine, phosphocholine and phosphoethanolamine,  myo-inositol as a 

marker for glial cells and taurineas an organic osmolyte, tissue-protective in many models of 

oxidant-induced injury and powerful regulator of the immune system [4, 5]. 

 

Materials and methods  

Adult male Wistar rats obtained from the Department of Toxicology and Animal 

Breeding  of the Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Slovak Academy of 

Sciences, Dobrá Voda, Slovak Republic (weight 300 – 350 g)  were kept at standard 

conditions (temperature 21 ± 2 °C, relative humidity 55 ± 5 %) with water and food provided 

ad libitum. They were treated via mothers with venlafaxine at a dose of 75 mg/kg from day 15 

of gestation to day 20post partum were divided into 4 groups (5 rats/group) – control non-
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stressed (C0), control stressed (CS), venlafaxine non-stressed (V0) and venolafaxine stressed 

(VS).  

Acute stress was induced by 10 min exposure of animals to forced swim. Immediately 

after that, the rats were dried and placed to the magnetic resonance (MR) equipment. The 

animals were anesthetized by isoflurane and the ambient temperature was maintained at 37 °C 

by warm air (SA instruments).  
1H MRS measurements were performed on 4.7T horizontal scanner (Agilent, Yarton, 

UK) equipped with 400mT/m gradient and console. Quadrature transmit/receive birdcage 

volume coil was used in combination with dual channel surface receiver. SPECIAL pulse 

sequence [6] with following parameters was used: TR/TE 4000ms/2.8ms and averages array 

8x64 (512), voxel size of 3 x 4 x 5mm placed in the left and right hemispheres focused 

onhippocampus and striatum. Shimming by FASTMAP resulted in unsuppressed water 

spectral linewidths of 7.5–9 Hz. The quatification of the spectra, the relative metabolite ratios 

to total creatine (PCr+Cr), were quantificated by means of LCModel software [7]. The 

LCModel method analyzes an in vivo spectrum as a Linear Combination of Model spectra of 

metabolite solutions. By using complete model spectra, rather than just individual resonances, 

maximum information and uniqueness are incorporated into the analysis. A constrained 

regularization method accounts for differences in phase, baseline, and lineshapes between the 

in vivo spectra, and estimates the metabolite concentrations and their uncertainties. LCModel 

is fully automatic in that the only input is the time-domain in vivo data [8]. 

 

Results and Discussion  

We investigated effect of developmental administration of venlafaxine on selected 

cerebral metabolites – NAA, taurine, total choline, myo-inositol, glutamate, glutamine and 

GABA in adult rat offspring [9]. Using 1H MRS method we wanted to determine if 

administration of antidepressant of venlafaxine in the prenatal and early postnatal period 

negatively affects  different regions of the brain in terms of its integrity after stressful 

stimulus.  

Most important finding of our study is that we demonstrated a significant decrease in 

taurine levels in VS and VO groups compared to control groups. In the left hemisphere the 

levels of taurine were significantly decreased (p<0.001) in the group of VO or VS rats 

compared to CS rats (Fig.2). Low concentrations of taurine could indicate an impairment of 

the immune system [10, 11]. 
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On the other hand we found an increase in thelevels of NAA in venlafaxine group of 

animals in a selected region of the brain (a significant increase of NAA (p<0.02) in the left 

hemisphere of VS group in comparison with the corresponding controls CS, (Fig.3-A)), which 

could suggest protection of these brain region against acute stress, but also could reflect some 

hyperactivity of rat brain. NAA is found only in neuroaxonal tissue of the adult brain and 

putatively indicates neuronal viability and function [5]. In the previous study, it has been 

shown that hippocampal NAA may be an underlying indicator of increased risk of learning 

and memory deficits in chronic depression. Many studies have reported memory deficits in 

depressed subjects (and also decreased NAA levels),whereas administration of venlafaxine in 

prenatal period could prevented such metabolite reductions [5]. 

In the right hemisphere a significant increase of myo-inositol (p<0.03) in the VS group 

in comparison with the controls were found (Fig.3-B). Venlafaxine might affect processes of 

cell proliferation finally resulting in altered metabolic pathways in reaction to stressful 

stimulus.  

The levels of a glutamate were equally changed (p<0.05) in the right hemisphere in 

VO/VS as well as in CO/CS groups (Fig.4-B). It is interesting that we have also measured and 

quantified a choline concentrations and is higher in the right hemisphere in comparison with 

the left hemisphere (p<0.05) in all used groups excepting rats from VS group (Fig.4-A) [5]. 

 

Fig. 1A. Image of the rat brain measured by magnetic resonance imaging showing left and right hemispheres 
used as a volume of our interest for magnetic resonance spectroscopy B. explanation of abbreviations. 
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Fig. 2 Taurine levels measured from left and right hemispheres of rat brain (Fig.1-A)  in 4 groups of animals (see 
abbreviation Fig.1-B) We found significant decrease in taurine levels in venlafaxine stressed and venlafaxine 
nonstressed groups compared to control group. In the left hemisphere the levels of taurine were significantly 
decreased (p<0.001) in the group of venlafaxine nonstressed or venlafaxine stressed rats compared to control  

stressed rats. 

Fig. 3 NAA and Myo-Inositol levels measured from left and right hemispheres of rat brain (Fig.1-A)  in 4 groups 
of animals (see abbreviation Fig. 1-B). In the right hemisphere a significant increase of myo-inositol (p<0.03) in 

the venlafaxine stressed group in comparison with the controls were found. 

 
Fig. 4 Choline and Glutamate levels measured from left and right hemispheres of rat brain (Fig.1-A)  in 4 groups 

of animals (see abbreviation Fig.1-B). The levels of a glutamate were equally changed (p<0.05) in the right 
hemisphere in venlafaxine nonstressed/venlafaxine stressed as well as in conrol nonstressed/control stressed 

groups. 
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Conclusions 

In the present study we found very interesting changes in the selected brain 

metabolites after acute stress in adult rats exposed  during brain development to venlafaxine. 

We suppose that especially the taurine level changes may be attributed to prenatal and early 

postnatal exposure of the brain to venlafaxine. Taurine acts as a cytoprotective against stress-

related neuronal damage in pathological conditions [9]. We conclude that localized proton 

MRS can be very usefull in studies targeted to examine the effect of psychoactive drugs on 

the developing brain.  
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Abstrakt 
 Candida parapsilosis can form biofilm that is usually resistant to conventional antifungal therapy. This 
species colonizes especially the low-weight newborns and patients with hematologic malignances. C. 
parapsilosis also produces biofilms on medical devices (e.g. peacemakers, dentures, artificial heart valves or 
joints). This work was focused on the quantification of biofilm and determination of its metabolic activity 
formed by C. parapsilosis isolates originating from patients. Results have shown existence of correlation in 
isolates with low intensity of biofilm formation. In isolates with medium and high intensity of biofilm formation 
correlation was not proved. Number of common isolates was 12 in those with low ability to form biofilm, 5 in 
medium intensity and only 2 in high intensity of biofilm formation. 

 
Kľúčové slová: C. parapsilosis; biofilm; kryštálová violeť; XTT redukčná metóda 

 

Úvod a formulácia cieľa 
 Candida parapsilosis je komenzál, vyskytujúci sa na povrchu ľudského tela.  V 

prípade, ak dôjde k porušeniu kože a slizníc, môže táto kvasinka vyvolať vážne ochorenia. 

Okrem toho je schopná tvoriť biofilm na povrchu katétrov a implantovaných pomôckach, 

pričom aj ruky nemocničného personálu môžu byť vektorom pre šírenie kandidózy [1]. C. 

parapsilosis často kolonizuje novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou, u ktorých môže 

spôsobiť invazívne ochorenia asociované s mortalitou. Ďalšími ohrozenými skupinami sú 

imunokompromitovaní jedinci, ako napríklad pacienti s AIDS, pacienti po transplantáciách a 

po operáciách gastrointestinálneho traktu, a taktiež aj pacienti vyžadujúci predĺžené použitie 

centrálnych venóznych katétrov, ako napríklad onkologickí pacienti [2]. 

 Biofilmy sú komunity mikroorganizmov asociovaných s biotickým alebo abiotickým 

povrchom, obklopené extracelulárnym matrixom. Tvorbe biofilmu predchádza adherencia, 

pričom dochádza k zmene v morfológii, ale aj fyziológii kvasiniek [3]. Na rozdiel od Candida 

albicans, C. parapsilosis produkuje menej štruktúrovaný biofilm. Netvorí pravé hýfy ako C. 

albicans, ale pseudohýfy, pričom však formuje hrubší biofilm ako iné druhy, ktoré zostávajú 

len v kvasinkovej forme [5]. Aj napriek menej komplexnej štruktúre je maturovaný biofilm 

formovaný C. parapsilosis podobne rezistentný, ako biofilm formovaný C. albicans, voči 

zaužívaným antifungálnym látkam ako sú azoly, amfotericín B a echinokandíny [6]. Na 

BIOLÓGIA

796



kvantifikáciu biofilmu sa využívajú najmä dve metodiky. Prvá z nich je farbenie kryštálovou 

violeťou (KV). Táto metodika poskytuje len kvantitatívny pohľad na biofilm, nakoľko 

kryštálová violeť farbí všetky záporne nabité štruktúry bunky, ale taktiež aj extracelulárny 

matrix. To znamená, že neodzrkadľuje celkovú kvantitu biofilmu. Druhou metódou je XTT-

redukčná metóda. Pomocou tejto metódy je možné určiť metabolickú aktivitu buniek. 

Princípom tejto metódy je reakcia XTT tetrazolovej soli (sodium3,3'-{-

[(phenylamino)carbonyl]-3,4-tetrazolium}-bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic 

acidhydrate, Serva, Nemecko) s mitochondriálnymi dehydrogenázami, pričom dochádza k 

transferu elektrónov z dehydrogenáz (sukcinátdehydrogenázy) na XTT za vzniku farebných, 

vo vode rozpustných produktov, formazánov, ktoré sú odčítateľné spektrofotometricky [7].

 Táto práca bola zameraná na porovnanie intenzity tvorby biofilmu a jeho metabolickej 

aktivity pri klinických izolátoch C. parapsilosis. Znalosť intenzity tvorby je dôležitá najmä 

pre ďalší výskum, nakoľko je potom možné vybrať kmeň so známou intenzitou tvorby 

biofilmu a študovať špecifické faktory virulencie, ktoré sú pre jeho tvorbu významné. 

 
Materiál a metódy 
 
Porovnanie intenzity tvorby biofilmu jednotlivých klinických izolátov 

V práci bol testovaný súbor 30 izolátov C. parapsilosis pochádzajúcich od pacientov 

z Grécka. Izoláty boli uchovávané v kryoprotektívnom médiu (600 µl YPD 1 % kvasničný 

autolyzát, 2 % mykologický peptón, 2 % glukóza, Biolife, Taliansko; 300 µl glycerol, 

LCHM-Labochem, Slovenská republika) a správnosť identifikácie druhu bola overená rastom 

na selektívnom agare CHROMagar® Candida Medium (Becton, Dickinson and Company, 

Nemecko) počas 24 h pri teplote 37 °C, na ktorom zástupcovia C. parapsilosis tvoria typické 

ružovkasté kolónie. Biofilmy boli pripravené podľa modifikovaného postupu Li et al. (2003) 

[8]. Kultúry boli očkované na YPD platne a  inkubované 24 h pri 37 °C. Z platní bolo jedno 

mikrobiologické očko inokulované do 20 ml tekutého YPD média a kultivované 16 - 18 h pri 

37 °C za neustáleho trepania 150 RPM. Vyrastená kultúra bola centrifugovaná (5 min, 3000 

g, 15 °C) a následne dvakrát premytá  3 ml tlmivého roztoku 1xPBS. Potom boli jednotlivé 

izoláty suspendované v  1xPBS. Následne bola upravená koncentrácia buniek na 1.106 

buniek/ml v RPMI 1640 médiu (Biowest, Francúzsko) s pridaním 0,165 M MOPS (4-

morpholinopropane sulphonicacid, Serva, Nemecko) a pH 7.0. Suspenzia buniek bola potom 

inokulovaná po 100 µl do ôsmich paralelných jamiek vysokoadherenčnej 96-jamkovej 

polystyrénovej mikrotitračnej platničky (Sarstedt, Nemecko). Po 90 min kultivácie pri 37 °C, 

ktorá zodpovedá adherenčnej fáze, boli jamky dvakrát premyté 170 µl roztoku 1xPBS 
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a doplnené 100 µl sterilného média RPMI 1640. Takéto platničky boli inkubované pri 37 °C 

počas 48 h. Po tejto dobe boli jamky trikrát premyté 170µl 1xPBS roztoku, čím boli 

odstránené neadherované bunky a zvyšky média. Intenzita biofilmu bola stanovená 

spektrofotometricky (Dynex MRX-TC Revelation, Dynex Technologies, USA) po farbení 0,1 

% kryštálovou violeťou alebo roztokom XTT ( 0,5 mg/ml, Sigma-Aldrich, USA). 

 

Kvantifikácia biofilmu farbením 0,1% KV 

 Použitý postup bol modifikáciou postupu Taniguchiet al. (2009) [9]. Po poslednom 

premývaní biofilmu sa platničky  nechali vyschnúť počas 30 min pri laboratórnej teplote. Do 

každej z ôsmich paralelných jamiek bolo pipetovaných 110 µl KV. Po 45 min bola KV 

odpipetovaná a jednotlivé jamky trikrát premyté sterilnou destilovanou vodou. Následne bol 

do jamiek pipetovaný 70 % etanol v množstve 200 µl na odfarbenie zafarbených kvasiniek, 

ktoré tvoria biofilm. Po 45 min bolo prenesených 110 µl etanolu do novej platničky a tá bolo 

spektrofotometricky vyhodnotená oproti čistému 70 % etanolu pri OD570. 

 

Kvantifikácia biofilmu XTT-redukčnou metódou 

Postup bol modifikovaný podľa Li et al. (2003) [8]. Po premytí biofilmu bol do 

ôsmich paralelných jamiek pridaný roztok XTT v menadione  v objeme 100 µl. Po inkubácii 

v tme (2 – 5 h) pri laboratórnej teplote bolo možné pozorovať  farebné zmeny, ktoré boli 

vyhodnotené spektrofotometricky pri OD490. 

 

Vyhodnotenie 

Testované izoláty boli rozdelené podľa schopnosti tvoriť biofilm na  slabo, stredne 

a silne tvoriace. Rozpätie pre kmene so slabou intenzitou tvorby boli stanovené pre KV aj 

XTT rovnako, do hodnoty OD 0,30; pre stredne tvoriace od 0,31 do 0,70 a pre silne tvoriace 

nad 0,71.  

 

Výsledky a diskusia 
Biofilm formovaný C. parapsilosis predstavuje v súčasnosti vážny medicínsky 

problém [10]. Preto je dôležité sa venovať jeho výskumu priamo na klinických izolátoch, 

ktoré majú schopnosť jeho zvýšenej tvorby. Takéto izoláty môžu byť využité  pri vytváraní 

konštruktov alebo mutantov, v ktorých je možné sledovať expresiu jednotlivých génov 

participujúcich v tvorbe biofilme. V našej štúdii sme porovnávali súbor 30 klinických izolátov 

C. parapsilosis. Prehľad rozdelenia kmeňov do jednotlivých kategórií vzhľadom na spôsob 
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kvantifikácie je v Tab. 1. Rovnakou farbou sú vyznačené kmene, ktoré spĺňali rovnaké 

kritéria pri stanovení oboma metódami. Pri XTT-redukčnej metóde bolo určených 13 izolátov 

so slabou, 12 so strednou a 5 so silnou intenzitou tvorby biofilmu, resp. metabolickou 

aktivitou. Pri použití metódy kvantifikácie pomocou KV bolo 17 izolátov so slabou, 7 so 

strednou a 6 so silnou intenzitou tvorby biofilmu. Z Tab. 1 je vidieť, že z izolátov slabo 

tvoriacich biofilm sa zhodovalo 12, zo skupiny stredne tvoriacich 5 a zo silne tvoriacich 2 

izoláty metódou farbenia KV aj pri použití XTT-redukčnej metódy, pričom najvyššia 

korelácia medzi celkovou biomasou biofilmu a jeho metabolickou aktivitou bola pozorovaná 

len v prípade izolátov so slabou intenzitou tvorby biofilmu.  

 Obr. 1 vyjadruje celkovú masu formovaného biofilmu vrátane extracelulárneho 

matrixu a Obr. 2 dokumentuje metabolickú aktivitu biofilmových buniek.  

 

 

Obr. 1 Intenzita tvorby biofilmu stanovená farbením kryštálovou violeťou 

 

 

Obr. 2 Intenzita tvorby biofilmu stanovená XTT-redukčnou metódou 
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Tab. 1 Rozdelenie kmeňov do troch skupín na základe kvantifikácie biofilmu 
 

 

XTT 

   

KV 

 Slabo Stredne Silne 

 

Slabo Stredne Silne 

≤ 0,3 

0,31 - 

0,70 ≥ 0,71 

 

≤ 0,3 0,31 - 0,7 0,7 - 1 

       3 1 45 21 1 20 

25 20 52 25 3 42 

36 21 53 36 53 45 

37 42 56 37 90 52 

46 43 59 43 103 56 

47 58 46 105 58 

55 66 47 119 

57 90 55 

76 95 57 

83 103 59 

107 105 66 

109 119 76 

110 83 

95 

107 

109 

110 

 
 

Ako je vidieť z výsledkov, stanovenie biofilmu farbením KV nemusí korelovať 

s celkovou biomasou biofilmu, nakoľko sa niektoré kmene líšia produkciou extracelulárneho 

matrixu, ale aj metabolickou aktivitou. Podobné výsledky pozorovali aj Chaieb a kol., (2011) 

a Zamperini a kol., (2010), ktorí taktiež sledovali tento fenomén [11 - 12]. 

 
 
 
 
Záver  

 Získané výsledky preukázali diverzitu v schopnosti jednotlivých izolátov formovať 

biofilm. Výsledky korelovali len v prípade izolátov so slabou intenzitou tvorby biofilmu. Aj 

tieto výsledky naznačujú, že pre objektívne poznanie schopnosti tvoriť biofilm je optimálne 

použiť obidve metódy. Zároveň sa niektoré kmene s vysokou schopnosťou tvoriť biofilm, 

testované v tejto práci, ukázali ako zaujímavé a budú zahrnuté do ďalších experimentov 

zameraných na štúdium faktorov virulencie, významných pre tvorbu biofilmu.      
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Abstrakt 

Candida glabrata, an opportunistic human pathogen, can develop secondary resistance to azole 
antimycotics through increased drug efflux. Its mechanism is based on the increased synthesis of membrane 
transporters due to mutations in transcriptional regulator CgPdr1p. Recently, it has been shown that deletion in 
the CgPDR16 gene leads to enhanced susceptibility to azole antifungals. The aim of this work was to prepare 
deletion mutants in the CgPDR16 gene in a laboratory strain and clinical isolates harboring gain-of-function 
mutations in CgPDR1. Deletion cassette CgPDR16::ScURA3 was synthesized in PCR reaction using PRODIGE 
primers, introduced into yeast cells and Cgpdr16∆ mutants were identified by Yeast Colony PCR. Analyses of 
the susceptibility to antimycotics revealed that the deletion of the CgPDR16 gene increased the susceptibility to 
azole antimycotics both in laboratory strain and hyperresistant clinical isolates without changes in the sensitivity 
to amphotericin B. This indicates that CgPdr16p could be a target for new chemosensitizing agents in pathogenic 
C. glabrata. 
 

Kľúčové slová: Candida glabrata; CgPDR16; delečné mutanty; klinické izoláty. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V priebehu minulých desaťročí bol zaznamenaný nárast výskytu všetkých foriem 

kandidózy a tiež rezistencie kvasiniek rodu Candida voči tradične používaným liečivám [1].  

Oportúnne patogénna kvasinka C.  glabrata je v súčasnosti po kvasinke C.  albicans 

druhým, resp. tretím najčastejšie sa vyskytujúcim pôvodcom kandidémie na svete [2]. 

C. glabrata disponuje prirodzene zníženou citlivosťou na niektoré antimykotiká [3, 4] a je 

schopná vyvinúť si aj sekundárnu rezistenciu voči najčastejšie používaným azolovým 

liečivám [5]. Mechanizmus získanej rezistencie voči azolom spočíva predovšetkým vo 

zvýšenej expresii génov, ktoré kódujú membránové transportné proteíny z rodiny ABC, 

odstraňujúce liečivo z bunky. Nadexpresia týchto génov býva často spôsobená zmenami v 

transkripčnom regulátore CgPdr1p, ktorý reguluje ich expresiu [5]. 

Proteín CgPdr1p reguluje aj expresiu génu CgPDR16, pričom absencia proteínu 

CgPdr16p v bunkách vedie k zvýšenej citlivosti C. glabrata na azolové antimykotiká [4, 6].  

Cieľom príspevku bolo pripraviť sériu delečných mutantov v štandardnom kmeni 
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a klinických izolátoch C. glabrata pre štúdium vplyvu prerušenia génu CgPDR16 na 

rezistenciu kvasiniek vyvolanú gain-of-function mutáciou v géne CgPDR1.  

Sledovanie účinku delécie génu CgPDR16 na vlastnosti hyperrezistentných kmeňov 

C. glabrata a objasnenie regulácie expresie tohto génu by mohli odhaliť potenciálne ciele 

nových antifungálnych látok, ktoré by účinkovali aj na odolné kmene C. glabrata. 

 

Materiál a metódy 

 

Použité mikroorganizmy 

Pri experimentoch boli použité nasledujúce kmene C. glabrata: štandardný laboratórny 

kmeň ∆HTU (his3∆, trp1∆, ura3∆ odvodený od kmeňa ATCC 2001) [7] a tri klinické izoláty 

DSY 562, DSY 565 (Cgpdr1-L280F) [8] a izolát č. 1 (Cgpdr1-H576Y) [9]. 

 

Príprava delečných mutantov 

Auxotrofné ura3 mutanty klinických izolátov sa selektovali rastom v prítomnosti 

kyseliny 5-fluoroorotovej [10]. Na prípravu delečnej kazety CgPDR16::ScURA3 stratégiou 

PRODIGE-PCR [11] boli použité primery CgPDR16_ScURA3for: 5´-

GCTAGACTATACAGTTAGCCAACCCAGAAGATTTAATTCTAAAAGAGGTAATCGAACGA

TGTCGAAAGCTACATATAAGG-3´; CgPDR16_ScURA3rev: 5´-

TAATTGAATGTTTATTAGTAATCATCCAAAAAAATACAAATAAATGGGATGATATAATCAT

TAGTTTTGCTGGCCGCATC-3´ (homologické oblasti k cieľovému génu CgPDR16  sú 

zvýraznené kurzívou, kodóny Štart a Stop markerového génu ScURA3 sú podčiarknuté) 

(Obr. 1A). Zloženie PCR zmesi: 1x tlmivý roztok pre polymerázu KOD, 0,2 mM MgSO4, 

1 µM PRODIGE primery, 0,2 mM dNTP, 0,03 U/µl KOD Hot Start DNA polymerázy 

(Novagen, Nemecko) a 1 ng/µl DNA templátu (vektor pYES2). Cyklus PCR reakcie bol 

nasledovný: 95 °C 15 min, [95 °C 1 min, 65 °C 1 min, 72 °C 1 min 15 sek] x 30 cyklov, 

72 °C 10 min. Veľkosť získaného PCR produktu a prítomnosť štiepnych miest pre restrikčné 

endonukleázy EcoRV a StuI (Obr. 1B) boli overené restrikčnou analýzou a elektroforézou v 

agarózovom géli. Delečná kazeta bola vložená do buniek transformáciou kvasiniek 

v prítomnosti LiAc [8]. 
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Obr. 1 Stratégia prípravy kazety na prerušenie génu CgPDR16.  

A) Schéma znázorňujúca dizajn PRODIGE primerov pre prípravu delečnej kazety CgPDR16::ScURA3 
amplifikáciou pomocou PCR metódy [11], 

B) Restrikčná mapa delečnej kazety CgPDR16::ScURA3. 
 

Overenie miesta integrácie delečnej kazety metódou Yeast Colony PCR [11] 

Na overenie prerušenia cieľového génu CgPDR16 bola použitá Yeast Colony PCR, 

ktorá využíva ako templát suspenziu buniek vystavenú lytickému enzýmu zymolyáze. Na 

kontrolu správneho miesta integrácie delečnej kazety boli použité primery CgPDR16uF: 5´-

GGTGCGATAGGTTGTTAATGC-3´, CgPDR16iR: 5´-CTGGAAGAGACTTGATTGGCT-

3´, ScURA3iR: 5´-CAGCAACAGGACTAGGATGAG-3´, a to vždy v dvojiciach: 

CgPDR16uF a CgPDR16iR alebo CgPDR16uF a ScURA3iR (Obr. 2). Zloženie PCR zmesi 

bolo nasledovné: 1x tlmivý roztok pre Dream Taq polymerázu, 1 µM primery, 0,2 mM dNTP, 

0,04 U/µl Dream Taq polymerázy (Fermentas, Litva) a 200 buniek opracovaných 

0,01 U/µl zymolyázy (Seikagaku corp., Japonsko). Cyklus PCR reakcie bol nasledovný: 95 °C 

8 min, [95 °C 1 min, 50 °C 1 min, 72 °C 1 min] x 25 cyklov, 72 °C 5 min. Získané PCR 

produkty boli overené elektroforézou v agarózovom géli. 

 

Analýza susceptibility buniek kvasiniek fenotypovými kvapkovými testami [6] 

Minimálna inhibičná koncentrácia antimykotika bola stanovená ako koncentrácia 

antimykotika, pri ktorom nebol pozorovaný rast kvasiniek v druhom najvyššom riedení 

suspenzie.  
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Obr. 2 Schéma znázorňujúca dizajn primerov pre overenie prerušenia cieľového génu CgPDR16 markerom 

ScURA3 pomocou Yeast Colony PCR [11]. 
 

Výsledky a diskusia 

 Amplifikáciou génu ScURA3 z vektora pYES2 primermi PRODIGE bol získaný PCR 

produkt o veľkosti 919 bp, ktorý obsahoval gén ScURA3 ohraničený oblasťami 

homologickými s promótorom a terminátorom génu CgPDR16, čím predstavoval kazetu na 

prerušenie génu CgPDR16. Veľkosť a štruktúra kazety CgPDR16::ScURA3 bola overená 

restrikčnou analýzou - nezávislým štiepením enzýmami EcoRV a StuI a následnou 

elektroforézou v agarózovom géli  (Obr. 3). 

 
Obr. 3 Overenie pripravenej kazety na prerušenie génu CgPDR16. 

A) Overenie veľkosti delečnej kazety (P: PCR produkt = delečná kazeta, L: FastRuler™ Middle Range DNA 
Ladder, Fermentas, Litva) 

B) Overenie prítomnosti restrikčných miest v pripravenej delečnej kazete (EcoRV: kazeta štiepená restrikčnou 
endonukleázou EcoRV – fragmenty 672 a 247 bp; StuI: kazeta štiepená restrikčnou endonukleázou StuI – 

fragmenty 495 a 424 bp; Mg: DNA marker molekulových hmotností – 572 bp) 
 

 Delečná kazeta bola vnesená do buniek vybraných kmeňov transformáciou, pričom 

transformanty boli selektované na prítomnosť markerového génu URA3. Klony prototrofné na 

uracil boli podrobené genotypovej analýze pomocou Yeast Colony PCR. Reakcia prebiehala 

s dvoma dvojicami primerov, v ktorej forward primer CgPDR16uF nasadal na promótorovú 

oblasť génu CgPDR16 a  reverse primer nasadal na vnútornú sekvenciu génu CgPDR16 

(CgPDR16iR), resp. na sekvenciu markerového génu ScURA3 (ScURA3iR). Objavenie sa 

PCR produktu o veľkosti 536 bp pri použití dvojice primerov CgPDR16uF a ScURA3iR 
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dokazovalo správnu substitúciu ORF génu CgPDR16 kazetou CgPDR16::ScURA3  (Obr. 4). 

 
Obr. 4 Overenie správnej integrácie delečnej kazety v Ura+ klonoch pomocou PCR reakcie. 

1, 3: výsledok PCR reakcie s primermi CgPDR16uF a CgPDR16iR - neprerušený gén CgPDR16 (572 bp). 
2, 4: výsledok PCR reakcie s primermi CgPDR16uF a ScURA3iR - gén CgPDR16 prerušený markerom ScURA3 

(Cgpdr16∆; 536 bp). 5: DNA marker molekulových hmotností (primermi CgPDR16uF a CgPDR16iR 
amplifikovaný neprerušený gén CgPDR16 z genomickej DNA štandardného kmeňa; 572 bp). 

 

Štandardný kmeň, klinické izoláty a ich deriváty s delečnou mutáciou Cgpdr16∆ boli 

ďalej podrobené fenotypovej analýze, pri ktorej sa stanovila ich citlivosť na antifungálne látky 

inhibujúce biosyntézu ergosterolu (azoly) alebo viažuce sa na ergosterol v membráne 

(amfotericín B) [12]. Výsledky analýz ukázali, že delécia v géne CgPDR16 zvyšuje citlivosť 

buniek C. glabrata na azolové antimykotiká, pričom tento efekt sa prejavil tak u štandardného 

kmeňa ako aj u hyperrezistentných klinických izolátov C. glabrata. Absencia CgPdr16p 

nemala vplyv na citlivosť buniek C. glabrata na amfotericín B (Tab. 1).  

 
Tab. 1 Minimálne inhibičné koncentrácie azolových antimykotík a amfotericínu B. 

Kmeň ∆HTU a jeho derivát boli testované na minimálnom YNB médiu, klinické izoláty a ich deriváty na 
komplexnom YPD médiu (FLU – flukonazol, MIK – mikonazol, AMB – amfotericín B). 

 

C. glabrata Genotyp 
 MIC (µg/ml)   

FLU  MIK  AMB  
∆HTU  wt 128 >2 0,5 
 Cgpdr16::ScURA3 8 0,0625 0,5 
DSY 562 wt 32 0,1 3,2 
 Cgpdr16::ScURA3 0,25 <0,0125 3,2 
DSY 565 Cgpdr1-L280F 256 0,6 3,2 
 Cgpdr1-L280F, Cgpdr16::ScURA3 4 <0,0125 3,2 
Izolát č. 1 Cgpdr1-H576Y 256 1 3,2 
 Cgpdr1-H576Y, Cgpdr16::ScURA3 8 <0,0125 3,2 

 

Tento poznatok je v súlade s predchádzajúcimi výsledkami získanými analýzou 

mutanta Cgpdr16∆ na genetickom pozadí kmeňa C. glabrata BG14 [4, 6]. Podobný efekt 

zvýšenia citlivosti výhradne na azoly pri delécii génu PDR16 bol zaznamenaný aj u evolučne 

BIOLÓGIA

806



príbuznej kvasinky Saccharomyces cerevisiae [13], čo poukazuje na súvislosť medzi Pdr16p a 

biosyntézou ergosterolu.  

 

Záver 

Delécia génu CgPDR16 viedla k zvýšeniu citlivosti štandardného kmeňa ako aj 

klinických izolátov C. glabrata na azolové antimykotiká, pričom ich citlivosť na amfotericín 

B ostala nezmenená. Pripravená séria delečných mutantov je použiteľná na analýzu regulácie 

expresie génu CgPDR16 a mechanizmov scitlivovania rezistentných buniek patogéna na 

klinicky používané antimykotiká. 
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Abstrakt 

The plant cell wall is an important cell feature that performs numerous essential functions. As the first 
barrier it prevents the input of toxic metals into the cell and plant organ, but this defense mechanism is still fully 
unknown. In this connection the effect of toxic cations on cell wall polysaccharides composition in roots of 
maize has been studied. 
 

Kľúčové slová: bunková stena; kadmium; Zea mays L. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bunková stena je najsilnejším mechanickým komponentom rastlinnej bunky, ktorý 

vytvára jej exoskelet [1]. Dáva bunke tvar a umožňuje udržiavať turgor. Zúčastňuje sa 

mnohých dôležitých procesov, napr. rastu, delenia a diferenciácie, adhézie, signalizácie medzi 

bunkami a obranných reakcií. Funguje ako prvá bariéra, ktorá zachytáva toxické katióny a 

bráni tak ich vstupu do bunky. 

Autori Carpita & Gibeaut [2] na základe štruktúry, zloženia a vzájomných väzieb 

medzi jednotlivými zložkami bunkovej steny vytvorili dva modely/typy bunkových stien a ich 

klasifikácia sa používa dodnes. Všetky dvojklíčnolistové a  jednoklíčnolistové rastliny, okrem 

radu lipnicotvarých (Poales), sa vyznačujú stavbou bunkových stien typu I, lipnicotvaré majú 

bunkové steny typu II, ku ktorým patrí aj kukurica siata. Základná architektúra bunkových 

stien oboch typov je veľmi podobná - celulózové mikrofibrily sú vnorené do siete, ktorú 

tvoria necelulózové polysacharidy (hemicelulózy a pektín). Súčasťou bunkových stien sú aj 

proteíny, fenolové látky a ďalšie organické aj anorganické komponenty [3]. 

Autori He et al. [4]; Sousa et al. [5]; Yang et al. [6] zistili, že ak sú rastliny vystavené 

pôsobeniu katiónov toxických kovov, tak väčšina z nich sa viaže práve v bunkových stenách 

koreňov. Najpravdepodobnejšie miesto väzby katiónov toxických kovov sú záporne nabité 

jednotky kyseliny galakturónovej v pektínovom polysacharide [7,8]. Ďalšie väzobné miesta 

môžu byť hydroxylové (celulóza, pektín, hemicelulózy, lignín), fenolové (lignín) a 

karbonylové skupiny (lignín) [9]. 

Cieľom našej práce je zistiť ako dlhodobé pôsobenie Cd2+ ovplyvňuje zloženie 
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bunkových stien koreňov kukurice siatej (Zea mays L.) a v ktorých polysacharidových 

frakciách sa Cd2+ akumulujú. 

 

Materiál a metódy 

 Rastliny kukurice siatej (Zea mays L.) hybrid Novania sme nechali naklíčiť na perlite 

a následne sme ich 10 dní kultivovali v Hoaglandovom roztoku bez prítomnosti Cd(NO3)2 

(kontrola) alebo v prítomnosti uvedeného roztoku v koncentrácii 5.10-5 M pri 16 hodinovej 

fotoperióde, s intenzitou svetla 130-140 µmol m-2 s-1 a 70% vlhkosti vzduchu.  

 Izoláciu bunkových stien sme robili pri nízkej teplote a vysokom tlaku pomocou 

aparatúry bunkovým dezintegrátorom X-Press. Na izoláciu polysacharidov bunkových stien 

sme použili modifikovanú metódu podľa autorov Capek et al. [10] a Ebringerová & 

Hromádková [11].  

Metódy, ktoré sme použili na stanovenie obsahu celkových sacharidov s fenolsírovou 

kyselinou, urónových kyselín s m-hydroxybifenylom,  proteínov metódou podľa Bradforda, 

fenolových látok s Folin-Ciocalteu činidlom  a Klason lignínu sú podrobne popísané v práci 

Košťálová et al. [12]. Monosacharidové zastúpenie v jednotlivých PS frakciách (extraktoch) 

sa stanovilo po totálnej hyfrolýze  vzoriek s 2M TFA následnou analýzou HPAEC-PAD na 

kolóne Carbo Pac PA-1 s mobilnou fázou 23mM NaOH.  

Obsah Cd2+ sme stanovili metódou atómovej absorpčnej spektrometrie.  

 

Výsledky a diskusia 

 Základnými analýzami sme zistili, že vyizolované bunkové steny koreňov rastlín tvorili 

hlavne sacharidy (73,9 a 75,9 %), menej proteíny (10,1 a 9,2 %) a Klason lignín (11,0 a 15,3 

%) (tab. 1). Zatiaľ čo  obsah  sacharidov a  proteínov  sa vplyvom Cd2+  štatisticky nemenil, 

 

Tab. 1 Základná charakteristika surovej frakcie bunkových stien 

 

Kontrola 5,3 10,1 11,0 73,9 n.d.

Kadmium 9,1 9,2 15,3 75,9 2029,6

n.d. nedetekované

vlhkosť           
[%]

obsah 
proteínov [%]

Klason             
lignín [%]

obsah           
sacharidov [%]

obsah Cd
2+                            

[mg.kg
-1

]

 

 

BIOLÓGIA

809



obsah Klason lignínu sa zvýšil o 4,3 %. Toto zvýšenie môže súvisieť so zakladaním 

suberínovej lamely v bunkových stenách endodermy, ktorú tvorí najmä lignín. Rastliny 

vystavené stresu z katiónov toxických kovov zakladajú suberínovú lamelu bližšie k apexu 

koreňa [13]. 

Postupnými extrakciami (1. horúca voda 70 °C, 2. 1M NaOH 60 °C, 3. 1M NaOH 

25 °C, 4. 4,2M KOH 60 °C) sme vyizolovali jednotlivé polysacharidové frakcie, ktoré sme 

následne charakterizovali metódami uvedenými vyššie. 

Polysacharidovú frakciu extrahovanú horúcou vodou tvoril najmä arabinoxylán (tab. 

2), ktorý je typickým polysacharidom obilnín, teda bunkových stien typ II [14]. Táto frakcia 

obsahuje aj pektínovú zložku- rhamnogalakturonan s bočnými reťazcami galaktánu 

a arabinogalaktánu. Glukomanán a/alebo galaktoglukomanán sú tiež pravdepodobne prítomné 

[14].  

Základnú zložku polysacharidovej frakcie extrahovanej alkáliami tvorí glukuróno-

arabinoxylán (GAX), ktorý v bunkovej stene tráv patrí k najviac zastúpeným 

hemicelulózovým polysacharidom [14]. Hlavný reťazec polysacharidu - β-(1-4)-xylánu je 

substituovaný jednotkami kyseliny glukurónovej a jednotkami arabinózy.   

 Zbytkový materiál pozostával najmä z celulózového komplexu, ktorý tvorila najmä 

celulóza (43,68 a 42,94 %), arabinoxyloglukán (AXG) (19,13 a 14,10 %) a lignín (2,08 

a 7,14 %) (obr. 1).  

Cd2+ výrazne ovplyvnil zastúpenie jednotlivých polysacharidov bunkovej steny. Zatiaľ 

čo obsah polysacharidov extrahovaných horúcou vodou klesol, stúpol obsah polysacharidov 

extrahovaných alkáliami, najmä NaOH (obr. 1). Rovnako sa menilo aj zastúpenie 

celulózového komplexu. Vplyvom Cd2+ sa zvýšil obsah lignínu a klesol obsah AXG. Obsah 

celulózy sa nemenil. 
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Tab. 2 Analytické zloženie polysacharidových frakcií získaných postupnou extrakciou extrakčnými činidlami  
(1. horúca voda 70°C, 2. 1M NaOH 60°C, 3. 1M NaOH 25°C, 4. 4,2M KOH 60°C). 

 
 

 

 
Man

Kontrola H2O 2,5 n.d. 14,6 0,9 2,5 7,4 3,5 14,7 22,0 15,8 4,4 32,1

Kadmium H2O 1,8 10 437 12,8 0,9 2,9 4,8 4,7 15,6 20,4 17,7 5,6 31,3

Kontrola NaOH 14,2 n.d. 8,6 1,2 3,7 0,9 1,1 16,3 10,1 8,7 0,0 62,9

Kadmium NaOH 21,1 4 681 9,1 1,4 3,0 0,3 0,7 18,8 10,7 6,0 0,0 63,4

Kontrola NaOH 8,6 n.d. 7,2 0,9 3,7 1,0 1,1 19,3 12,0 6,9 0,0 59,8

Kadmium NaOH 21,4 6 559 8,6 1,6 3,7 0,3 0,6 18,5 12,0 11,7 0,0 56,8

Kontrola KOH 13,8 n.d. 4,6 0,4 4,0 0,8 1,1 13,5 13,4 18,5 0,8 55,0

Kadmium KOH 14,0 568 5,1 0,6 4,3 0,6 0,8 13,0 9,1 15,6 0,0 60,9

urónové kyseliny 
[wt%]

obsah monosacharidov [wt%]

Rha Fuc

n.d. nedetekované

Ara Gal Glc XylPolysacharidové frakcie
výťažok        
[wt%]

obsah Cd
2+ 

[mg.kg
-1

]
proteíny       
[wt%]

fenolové látky 
[wt%]
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2,40%

13,89%

8,43%

7,93%

2,08%

19,13%

43,68%

A

 

1,79%

20,67%

20,97%

7,14%5,67%

14,10%

42,94%
PS HW

PS NaOH I.

PS NaOH II.

PS KOH

PS celulózový komplex

B

 
 

Obr. 1 Zloženie bunkových stien koreňov rastlín kukurice siatej, hybrid Novania  
A- kontrola, B- kadmium 

 

 Z výsledkov atómovej absorpčnej spektroskopie vyplýva, že najväčšie množstvo Cd2+ 

sa naviazalo v polysacharidových frakciách extrahovaných NaOH (obr. 2). Najnižšia 

akumulácia Cd2+ bola v polysacharidovej frakcii extrahovanej KOH. 

 

6,30%

32,52%

46,23%

1,52%
13,43%

PS HW

PS NaOH I.

PS NaOH II.

PS KOH

PS celulózový komplex

 

 
Obr. 2 Akumulácia Cd2+ v jednotlivých polysacharidových exktraktoch 

 

Záver 

 Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že bunková stena koreňov rastlín kukurice 

neslúži len na zachytávanie Cd2+, ale sa aj štrukturálne mení. Vplyvom Cd2+ dochádza 

k výraznému zvýšeniu alkáliami extrahových polysacharidov a klesá obsah polysacharidov 

extrahovaných horúcou vodou, zatiaľ čo obsah celulózy sa nemení. Mení sa tiež obsah 

proteínov, fenolových látok, neutrálnych a kyslých monosacharidov v polysacharidových 

frakciách. Predpokladáme, že výsledné zmeny zloženia bunkovej steny môžu súvisieť 

s obranným mechanizmom rastlín voči Cd2+. 
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Abstrakt 

 Cancer research highly focuses on hypoxia-regulated proteins, including the transmembrane protein 
carbonic anhydrase IX (CA IX). CA IX is a hypoxia-induced catalytically active carbonic anhydrase isoform, 
involved in pH regulation and control of cell adhesion. It´s extracellular domain (ECD) can be shed to 
extracellular space. Posttranslational cleavage, shedding is highly regulated process with typical ability to 
modulate cellular characteristics such as migration, adhesion and proliferation. We have prepared C-33 and 
MDCK eukaryotic cell lines expressing mutant non-shed CA IX form (NS-CA IX) and compared it with the same 
cell lines constitutively expressing the full-length form of the protein (FL-CA IX). In real-time settings we were 
able to demonstrate that NS-CA IX cells exhibit faster migration compared with FL-CA IX cells. We confirmed 
increased migration rate in normoxic and hypoxic conditions using xCELLigence and wound-healing assays. 
This finding points to the important physiological role of CA IX shedding, which is likely to be relevant in the 
context of metastasis. 
 

Kľúčové slová: karbonická anhydráza IX; posttranslačné štiepenie; migrácia nádorových buniek. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nedostatočný prísun kyslíka – hypoxia je v súčasnosti jednou z najintenzívnejšie 

skúmaných charakteristík solídnych nádorov. Výskum sa pritom zameriava najmä na 

hypoxiou regulované proteíny, medzi ktoré zaraďujeme aj karbonickú anhydrázu IX (CA IX). 

CA IX je hypoxiou indukovanou [1], katalyticky aktívnou izoformou karbonických anhydráz, 

ktorá je exprimovaná v prevažnej väčšine solídnych nádorov [2]. Ide o transmembránový 

proteín funkčne aktívne zapojený do dvoch fenoménov dôležitých pre vývin nádorového 

fenotypu - regulácie pH [3,4] a bunkovej adhézie [5]. Jeho extracelulárna doména (ECD) je 

posttranslačne odštiepovaná v prísne regulovanom procese označovanom pojmom „shedding“ 

[6,7]. 

Shedding je dôležitým mechanizmom regulácie mnohých transmembránových 

receptorových a adhezívnych proteínov. Spôsobuje významné zníženie množstva proteínu na 
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bunkovom povrchu, vedúce k inhibícii jeho funkcie spojenej s touto lokalizáciou. Okrem toho 

je uvoľňovaná aj solubilná ektodoména s efektorovým potenciálom a shedding môže byť aj 

predpokladom pre spustenie funkcií cytoplazmatickej časti proteínu v signálnej transdukcii. 

Ide o metaloproteázami sprostredkovaný proces reagujúci na rôznorodé fyziologické stimuly, 

podliehajúci prísnej kontrole. Shedding je typický schopnosťou modulovať bunkové procesy 

ako migrácia, adhézia a proliferácia [8].  

Výskumom sheddingu ECD CA IX bolo dokázané, že mu podlieha asi 10% molekúl 

membránovo viazaného proteínu, a že miera sheddingu môže byť výrazne zvýšená v 

podmienkach prísnej hypoxie, indukciou bunkovej smrti ako aj pôsobením špecifických 

modulátorov fosforylačnej signalizácie. Potvrdená bola aj úloha metaloproteinázy 

TACE/ADAM-17 v tomto procese [9]. Užitočným prístupom, ako poodhaliť význam 

štiepenia CA IX proteínu pre bunkovú biológiu sa javí byť skúmanie vlastností buniek 

neschopných odštiepiť ECD CA IX.  

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie 

V experimentoch boli využité eukaryotické bunkové línie MDCK (Madin-Darby 

Canine Kindney, psia obličková epiteliálna bunková línia) a C-33 (ľudská epiteliálna bunková 

línia odvodená z cervikálneho nádoru). Z oboch boli pripravené tri typy stabilne 

transfekovaných bunkových línií – prvý exprimujúci CA IX proteín v plnej dĺžke (full-length; 

FL-CA IX), druhý s konštitutívnou expresiou skráteného, neodštiepovaného variantu proteínu 

s deléciou 10 aminokyselín v juxtamembránovej oblasti (non-shed; NS-CA IX; del393-402aa 

CA IX) a tretím typom boli kontrolné bunkové línie transfekované čistým plazmidom nesúcim 

neomycínovú rezistenciu (neo). CA IX-pozívne bunky boli pri príprave stabilných 

transfektantov oddelené imunomagnetickou bunkovou selekciou s využitím monoklonálnej 

protilátky (MAb) M75 (VÚ SAV). 

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) 

Využitý bol variant sendvičového ELISA testu v 96-jamkových platničkách. V prvom 

kroku bola na dno platničiek imobilizovaná MAb V/10 (10 µg/ml, VÚ SAV), cez noc (ON), 

pri izbovej teplote (RT). Nasledovalo vysýtenie roztokom 1 % BSA (bovínny sérový albumín) 

v PBS a premývanie roztokom 0,05 % Tween-20 v PBS. Na takto pripravenú platničku boli 

pridané bunkové lyzáty alebo kultivačné médiá riedené v PBS a inkubované 2h pri RT. Po 

premytí bol takto naviazaný antigén inkubovaný 2h pri RT so zmesou biotinylovaných MAb 
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M75+IV/18 (200 ng/ml; VÚ SAV) riedených v roztoku 1 % BSA. Po premytí a následnej 1h 

inkubácii so streptavidínom konjugovaným s peroxidázou (Pierce) a pridaní substrátu OPD 

(orthophenylene diamine, Sigma-Aldrich) bolo množstvo naviazaných detekčných protilátok 

určené zmeraním absorbancie pri 492nm (Synergy HT, BioTek) 

FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) 

Sledované bunky boli po uvoľnení a suspendovaní v kultivačnom médiu (DMEM + 

10 % FCS; fetal calf serum) inkubované 10 min pri RT s primárnou MAb M75 (1µg/ml, VÚ 

SAV). Protilátka bola odstránená centrifugáciou buniek a premytím 0,02 % roztokom EDTA 

v PBS. V ďalšom kroku boli bunky inkubované 10 min pri RT so sekundárnou anti-myšou 

Alexa Fluor 488 protilátkou (Invitrogen) riedenou 1:3000 v kultivačnom médiu. Po premytí 

0,02 % roztokom EDTA v PBS bola membránová expresia CA IX stanovená analýzou na 

prietokovom cytometri Guava easyCyte 6HT (Millipore). 

Imunobloting 

Bunky založené v hustote 50 000 buniek/cm2 boli inkubované 48h  pri 37°C 

v podmienkach normálnej koncentrácie kyslíka (normoxia) alebo v hypoxických podmienkach 

(2 % O2, Ruskin Technologies). Následne boli z buniek extrahované proteíny pomocou 

lyzačného roztoku RIPA. Takto pripravené bunkové lyzáty boli centrifugované (10 min, 

13000 rpm) a celková koncentrácia proteínov v supernatantoch bola stanovená v BCA teste 

(Pierce). Vzorky s koncentráciou proteínov 50µg boli separované v 10 % SDS-

polyakrylamidovom géle a elektroforeticky prenesené na PVDF membránu (Millipore). Pred 

imunodetekciou bola membrána vysýtená v PBS s 5 % obsahom odtučneného mlieka a 0,2 % 

Nonidet P-40. Nasledovala inkubácia 1h pri RT s Mab M75 v médiu (VÚ SAV) riedenou 1:2 

vo vysycovacom roztoku. Potom bola membrána premytá, inkubovaná 1h pri RT s 

peroxidázovanou sekundárnou anti-myšou protilátkou (Sigma-Aldrich) a po ďalšom premytí 

vyvolaná ECL detekčným systémom a exponovaná na film.  

xCELLigence – proliferačná a migračná assay 

 Na sledovanie bunkovej proliferácie a migrácie bol využitý systém xCELLigence 

RTCA DP (Roche). Tento systém je založený na meraní elektrickej impedancie. Tá bola 

meraná v E-Plates 16 platničkách pre sledovanie proliferácie a v CIM-Plate 16 platničkách pre 

sledovanie rýchlosti migrácie buniek. Experimenty boli dizajnované na základe odporúčaní 

výrobcu. Pri migračných testoch bol chemotaktický signál pre bunky zabezpečený 10 % FCS 

pridaným do kultivačného média len v spodnej časti platničky. Impedancia bola meraná 

každých 15min počas trvania experimentu. 
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Výsledky a diskusia 

 V snahe odhaliť, v ktorom mieste dochádza k štiepeniu CA IX, sme pripravili sériu 

mutantných foriem proteínu s deléciami rôzne dlhých úsekov v rámci jeho juxtamembránovej 

oblasti, ktorá je typickou oblasťou sheddingu proteínov. Analýzou sheddingu týchto foriem 

CA IX sme zistili, že delécia 10 aminokyselín v oblasti 393-402aa CA IX prakticky úplne 

znemožňuje odštiepovanie proteínu. Je otázne, či táto delécia zahŕňa prirodzené štiepne 

miesto ADAM-17 metalloproteinázy alebo spôsobuje konformačnú zmenu CA IX proteínu, 

ktorá stéricky znemožní prístup príslušných proteináz. 

 Na stanovenie hladiny sheddingu CA IX sme využili sendvičový ELISA test. Touto 

metódou sme potvrdili, že v bunkových líniách exprimujúcich NS-CA IX je miera 

uvoľňovania ECD CA IX do média blízka nule. Takto inhibovaný je nielen bazálny, ale aj 

aktivovaný shedding CA IX (indukcia PMA) a to v normoxických a rovnako aj v hypoxických 

podmienkach. Množstvo CA IX-pozítívnych buniek v sledovaných bunkových líniách sme 

stanovili prietokovou cytometriou. 

 

 

 

Obr. 1 Charakterizácia NS-CA IX bunkových línií – a) ELISA test, výsledky sú zobrazené ako % z celkového 
množstva CA IX proteínu v bunkových lyzátoch (NO - normoxia; PMA - forbol 12-myristát 13-acetát); b) 

Imunobloting; bunkové lyzáty z C-33 buniek, dráhy: 1/2 – neo NO/HY; 3/4 - FL-CA IX NO/HY; 5/6 – NS-CA 
IX NO/HY; c) Imunofluorescencia; MDCK NS-CA IX bunky; MAb VII/20 (VÚ SAV) + Alexa Fluor 488 

(Invitrogen), Zeiss LSM 510, zväčšenie 40x. 
  

Skrátenie vznikajúceho proteínu v NS-CA IX variante sme potvrdili imunoblotingom. 

Imunofluorescenčne sme zasa overili správnu membránovú lokalizáciu mutantnej formy CA 

IX proteínu. (Obr. 1) 

a) b) 

c) 

BIOLÓGIA

817



 Migračno-invazívne vlastnosti buniek s expresiou NS-CA IX proteínu sme zhodnotili 

metódami zachytávajúcimi zmeny v reálnom čase. Takto sa nám podarilo dokázať, že obe 

NS-CA IX bunkové línie migrujú rýchlejšie v porovnaní s FL-CA IX bunkovými líniami. 

Rozdiely v migrácii s rovnakým trendom sme pritom potvrdili wound-healing analýzou aj 

xCELLigence analýzou (Obr. 2), a to v normoxických i hypoxických podmienkach. Zatiaľ nie 

je známe, v dôsledku čoho tieto zmeny vznikajú. Príčinou môže byť zvýšené množstvo CA IX 

proteínu na membráne, keďže jeho hladina nemôže byť kontrolovaná sheddingom, ale aj 

absencia potenciálnej funkcie solubilnej ECD CA IX. 

 

 

 
 

Obr. 2 Migračný test xCELLigence Grafické znázornenie relatívnej zmeny nameranej elektrickej impedancie 
(Cell Index). Migrácia MDCK (hore) a C-33 (dolu) bunkových línií. Červené krivky predstavujú bunkové línie 
exprimujúce NS-CA IX, zelené krivky bunkové línie FL-CA IX a modré krivky kontrolné vzorky s bezsérovým 

médiom (SF) v spodnej časti platničky. Obe uvedené merania prebiehali v normoxických podmienkach. 
Jednotlivé krivky znázorňujú priemer z meraní v štyroch jamkách. 

  

Narušenie sheddingu CA IX by mohlo teoreticky ovplyvňovať aj pH reguláciu a 

hladinu niektorých iných proteínov súvisiacich s epiteliálno-mezenchymálnou tranzíciou 

buniek. Tieto a ďalšie potenciálne špecifické vlastnosti NS-CA IX bunkových línií sú 

momentálne predmetom nášho výskumu. 

 

Záver 

To, že je CA IX proteín významne asociovaný s nádorovým fenotypom buniek, ho 

predurčuje k intenzívnemu výskumu. Medzi skúmané fyziologické vlastnosti patrí aj 
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posttranslačné štiepenie extracelulárnej domény proteínu. Príprava nesheddujúcej formy 

proteínu nám umožnila sledovať dopady odštiepovania CA IX na vlastnosti buniek spojené s 

nádorovou progresiou. Potom, čo sa nám podarilo pripraviť a imunodetekčnými metódami 

charakterizovať eukaryotické bunkové línie stabilne exprimujúce neštiepený variant CA IX, 

sme pristúpili k analýzam určeným na sledovanie migračno-invazívnych vlastností buniek. 

Metódami wound-healing a xCELLigence sme potvrdili, že bunky neschopné odštiepiť CA IX 

migrujú rýchlejšie v porovnaní s bunkami, v ktorých je CA IX proteín sheddovaný. Toto 

zistenie poukazuje na dôležitú úlohu sheddingu CA IX v bunkovej fyziológii, ktorá môže byť 

relevantná aj v kontexte metastázovania nádorových buniek.  
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Abstrakt  
 Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) was discovered in Slovakia in 1976. Study of this virus has 

led to many important findings regarding gammaherpesviral properties in general. MHV-68 is universal model 

used for detailed studies to determine pathogenetic, immunological and molecular aspects of oncogenesis in 

analogy to Epstein-Barr virus (EBV) and Kaposi΄s sarcoma-associated virus (KSHV). The aim of this study was 

to detect changes of karyotype in tumor cells NB-78 and NB-M4del. Changes compared with normal murine 

karyotype were observed in NB-78 in 50% of cells and in NB-M4del in 62% of cells. We have tried to find 

differences in expression of selected genes (cMyc, Rb, p53, TRT and TERC) between tumor cells and non-tumor 

cells. We have found higher expression of all observed genes in non-tumor cells lines, except Rb gene, whose 

expression was higher in the tumor cells NB-M4del. 

 

Kľúčové slová: murid herpesvirus 68, NB-78, NB-M4del, gene expression, karyotype 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 Myšací herpetický vírus 68 (MHV-68) je prírodný patogén infikujúci voľne žijúce 

drobné myšovité hlodavce. Prvýkrát bol izolovaný v roku 1976 na Slovensku z hlodavca 

druhu Myodes glareolus [1]. Na základe analýzy genómu bol tento vírus zaradený do 

podčeľade Gammaherpesvirinae, kam je tiež zaraďovaný vírus Epsteina a Barrovej (EBV) 

a vírus asociovaný s Kaposhiho sarkómom (KSHV), teda pôvodcovia niektorých 

lymfoproliferatívnych ochorení človeka [2].  

 Patogenetické štúdie ukázali, že MHV-68 spôsobuje u laboratórnych myší produktívnu 

infekciu alveolárnych epitelových a mononukleárnych buniek [3]. Po akútnej infekcii vírus 

naďalej latentne pretrváva v B-lymfocytoch, pričom môže dochádzať v dôsledku 

imunosupresie k jeho reaktivácii a vzniku lymfoproliferatívnych ochorení [4,5]. 

 MHV-68 sa stal celosvetovo uznávaným  modelom pre štúdium patogenézy 

gammaherpesvírusov, pretože je fylogeneticky príbuzný s EBV a KSHV a na rozdiel od 

ostatných gammaherpesvírusov je schopný replikácie a produktívnej infekcie v rôznych 

bunkových kultúrach [6].  
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 Cieľom našej práce bolo zistiť zmeny v karyotypoch u dvoch nádorových bunkových 

línií NB-78 a NB-M4del v porovnaní s bežným myšacím karyotypom – bunky Mus musculus 

domesticus obsahujú 40 akrocentrických chromozómov (19 autozomálnych párov a 1 

pohlavný pár) [7]. Ďalším cieľom bolo zistiť rozdiely v expresii vybraných génov (cMyc, 

TRT, TERC, p53 a Rb) u nádorových bunkových línií latentne infikovaných myšacím 

herpetickým vírusom (NB-78 a NB-M4del), u myšacej línie, ktorá neobsahuje latentný 

vírusový genóm, ani nebola derivovaná z nádoru, avšak v priebehu dlhodobého pasážovania 

získala malígny fenotyp (L929) a nenádorovej myšacej bunkovej línie (NIH 3T3). 

 

Materiál a metódy 

 Použité bunkové línie: 

NB-78 – nádorová bunková línia derivovaná z lymfómu cervikálnych lymfatických uzlín 

vytvoreného u BALB/c myši infikovanej MHV-78 

NB-M4del – nádorová bunková línia derivovaná z lymfómu krčných lymfatických uzlín 

vytvoreného u BALB/c myši infikovanej MHV-68 s deléciou v géne M4 

L929 – myšacia adherentná fibroblastová bunková línia 

NIH 3T3 - myšacia adherentná fibroblastová bunková línia 

 Príprava bunkových línií NB-78 a NB-M4del #1-4 na karyotypizáciu – Založili sme 

Petriho misku s bunkami NB-78 a Petriho misku s bunkami NB-M4del. Po vyrastení 

bunkovej jednovrstvy sme do média v Petriho miskách pridali 5 µl kolchicínu (koncentrácia 

10 µl/ml) a nechali pôsobiť 9 hodín. Médium sme odsali, bunky opláchli horúcim PBS 

a trypsinizovali. Bunky sme rozsuspendovali v 5 ml média a centrifugovali 10 min. pri 1000 

ot./min. Médium sme odsali, usadené bunky rozsuspedovali v 1 ml PBS, rozdelili do 2 

eppendorfových skúmaviek a centrifugovali 2 min. pri 2000 ot./min. Odstránili sme PBS, 

bunkový sediment rozsuspendovali v 500 µl 0,56% KCl a nechali 15 min. pri izbovej teplote. 

Stočili sme eppendorfové skúmavky 2 min. pri 2000 ot./min., odsali KCl, pelet 

rozsuspendovali v 200 µl roztoku MeOH:kys. octovej (3:1), nechali 10 min. na ľade a 

následne scentrifugovali 2 min. pri 3000 ot./min. Supernatant sme odsali a pelet 

rozsuspendovali v 200 µl MeOH:kys. octovej (3:1). 

 Karyotypizácia bunkových línií NB-78 a NB-M4del – Z výšky 20 cm sme nad parným 

kúpeľom  kvapli 10 µl pripravenej bunkovej suspenzie na naklonené podložné sklíčko (uhol 

60°), nechali odpariť metanol a sklíčko úplne vysušiť na vzduchu. Následne sme sklíčka 

farbili 30 minút v roztoku Giemsa a opláchli v destilovanej vode. Po vysušení sklíčok sme 

mikroskopicky pozorovali chromozómy. 
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 Izolácia RNA z bunkových línií NB-78, NB-M4del, L929 a NIH 3T3 a jej prepis na 

cDNA – pomocou TRI Reagentu (Sigma-Aldrich, USA) sme z jednotlivých bunkových línií 

izolovali totálnu bunkovú RNA. Izolované RNA sme prepísali na cDNA  podľa protokolu 

kitu Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific 

Inc.). 

 Quantitative Real-time PCR – pomocou tejto metódy sme analyzovali získané cDNA 

z jednotlivých bunkových línií – analyzovali sme expresiu vybraných génov (cMyc, TRT, 

TERC, p53 a Rb). Analýza prebiehala v Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems), pričom sme použili Thermo Scientific Maxima SYBR 

Green/ROX qPCR Master Mix (2X) (Thermo Fisher Scientific Inc.) a nasledovné primery:  

 

 Tab. 1 Použité primery 

Gén Primer Sekvencia primeru 

β-aktín 
q-mACT-b-Fw TGC GTG ACA TCA AGG AGA AG 

q-mACT-b-Rv GCT CGT TGC CAA TAG TGA TG 

cMyc 
q-m-cMyc-Fw TGA TGT GGT GTC TGT GGA GAA 

q-m-cMyc-Rv AGT TGT GCT GGT GAG TGG AGA 

TRT 
q-mTRT-Fw TGC TGC TGG ACA CTC AGA CT 

q-mTRT-Rv TGA CAC TTC AAC CGC AAG AC 

TERC 
q-mTERC-Fw TTA GCT GTG GGT TCT GGT CTT T 

q-mTERC-Rv CGC TGC AGG TCT GGA CTT T 

P53 
q-m-p53-Fw AAC CGC CGA CCT ATC CTT AC 

q-m-p53-Rv GCA CAA ACA CGA ACC TCA AA 

Rb 
q-m-Rb-Fw CGA TGA AGC AGA TGG GAG TAA 

q-m-Rb-Rv TCC TCC TTG TTT GAG ACA TCC T 

 

Výsledky a diskusia 

1. Karyotypizácia bunkových línií NB-78 a NB-M4del: 

Mikroskopicky sme zisťovali  počet chromozómov (Obr.1 A a B) v 20-tich bunkových 

jadrách sledovaných bunkových línií a výsledky sme štatisticky vyhodnotili (viď Tab. 2 

a Obr. 2): 
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Obr. 1 (A) Chromozómy jednej bunky NB-78; (B) chromozómy jednej bunky NB-M4del 

 

Tab. 2 Počet chromozómov v 20 bunkových jadrách 

Karyotyp NB-78 
NB-

M4del 
NB-78 

NB-

M4del 
NB-78 

NB-

M4del 
NB-78 

NB-

M4del 
NB-78 

NB-

M4del 

počet 

chromozómov 
37 38 39 40 41 

počet jadier 

s daným 

počtom 

chromozómov 

0 1 4 3 5 6 10 8 1 3 

percentuálne 

vyjadrenie 
0% 5% 20% 14% 25% 29% 50% 38% 5% 14% 

 

 

 
Obr. 2 Počet chromozómov v 20 bunkových jadrách 

A B 
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 Po zrátaní chromozómov v 20 bunkových jadrách sme zistili, že karyotyp v prípade 

bunkových línií NB-78 a NB-M4del  v porovnaní s normálnym myšacím karyotypom varíruje 

od 38 do 41, resp. od 37 do 47 chromozómov.  

 

2. Quantitative Real-time PCR : 

 Expresia vybraných génov (TRT, TERC, Rb, cMyc a p53) je vyjadrená ako 

normalizovaná hodnota ∆∆CT. Hodnoty boli normalizované voči housekeeping génu pre β-

aktín.  

Z obrázku č. 3 je zrejmé, že bola zaznamenaná výrazne vyššie expresia Rb génu, čo je 

tumor supresorový gén, v bunkách NB-M4del, ktoré obsahujú latentný vírusový genóm 

s deléciou M4 génu. Expresia vybraných génov v línii NB-78 bola vo všeobecnosti nižšia ako 

u ostatných sledovaných bunkových línií. 

 

 

Obr. 3 Expresia vybraných génov v rôznych bunkových líniách 

 

Záver 

 V porovnaní s normálnym myšacím karyotypom (40 akrocentrických chromozómov) 

karyotyp bunkovej línie NB-78 varíroval v rozmedzí od 38 do 41 chromozómov, pričom 50% 

buniek obsahovalo identický počet chromozómov ako normálny myšací karyotyp. V prípade 

bunkovej línie NB-M4del karyotyp varíroval v rozmedzí od 37 do 41 chromozómov, pričom 

sa od bežného myšacieho karyotypu odlišovalo 62% buniek. 
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 V porovnaní expresie génov (TRT, TERC, Rb, cMyc a p53) sme zistili najvyššiu 

expresiu génu pre tumor supresorový retinoblastómový proteín Rb (gén Rb) u nádorovej 

bunkovej línie NB-M4del. To by mohlo poukazovať na možnú funkciu M4 proteínu ako 

represora, ktorý blokuje vírusový induktor expresie Rb. Keďže v NB-M4del je M4 gén 

deletovaný, chýba M4 proteín a tým pádom predpokladný vírusový induktor môže spúšťať 

expresiu Rb. Doposiaľ bola popísaná iba imunomodulačná funkcia M4 proteínu, avšak 

predpokladá sa aj jeho možné zapojenie v procese onkogenézy [8, 9]. Expresia ostatných 

sledovaných génov však bola nižšia ako u myšacích bunkových línií neobsahujúcich latentný 

MHV genóm.  

Vyššia hladina expresie komponentov enzýmu telomerázy (gén TRT a TERC) bola 

u nenádorových bunkových línií L929 a NIH 3T3 (najmä expresia TERC u línie NIH 3T3), 

podobne aj expresia transkripčného faktoru Myc (gén cMyc) a tumor supresoru p53 (gén 

p53). 
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Abstrakt 

Murid herpesvirus 4 (MuHV-4) originally isolated from different species of free-living murid rodents 
serves nowadays as an important animal model to study human gammaherpesviruses as EBV and KSHV. The 
most recent molecular studies have shown that ticks may play a role in the transmission of MuHV-4 from 
infected rodents to other animals living in the same biotope. The presence of strain MHV-68 was found in ticks 
Ixodes ricinus vector of e.g. tick-borne encephalitis virus. MuHV-4 thus became the second DNA virus 
classified among arboviruses. The aim of this study was to investigate MuHV-4 presence in ticks Dermacentor 
reticulatus occurring in Slovakia. We tested 312 wild ticks (females and males) trapped in Vojka under Danube 
in 2011-2012. We identified the presence of MuHV-4 in 125 ticks using nested PCR method. Specificity of PCR 
products containing sequence of the ORF 50 we confirmed by RFLP analysis and sequencing as well. Two ticks 
were identified as positive for MHV-72, the strain originally isolated in 1980, thus proving that this strain is still 
circulating in nature. 

 

Kľúčové slová: MuHV- 4; incidencia; Dermacentor reticulatus; nested PCR. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi gammaherpesvírusy spôsobujúce významné infekcie prirodzených hostiteľov, 

patrí aj Myší herpetický vírus (MuHV-4) infikujúci hlavne voľne žijúce hlodavce [1]. 

Protilátky proti MuHV-4 (kmeň MHV-68) zistené v krvi zvierat, ktoré žili v rovnakom 

biotope ako myši infikované týmto vírusom, poukázali na to, že jeho vektorom by mohli byť 

kliešte. Okrem prototypového kmeňa MHV-68 boli z myšovitých hlodavcov odchytených na 

Slovensku a v Čechách izolované aj ďalšie kmene tohto vírusu: MHV-60 a MHV-72 z 

Myodes glareolus a MHV-76, MHV-78, MHV-Šumava, MHV-4556 a MHV-5682 z 

Apodemus flavicollis. V súčasnosti je MHV-72 druhým najštudovanejším kmeňom MuHV-4. 

Parciálnou analýzou sekvencie jeho genómu sa zistili mutácie, ktoré ho odlišujú od MHV-68. 

Jednou z nich je mutácia v géne M3 v nukleotide 6417, ktorá okrem iného vytvára aj nové 

restrikčné miesto pre enzým BglI, špecifické pre kmeň MHV-72 [2]. V roku 2011 bola 

dokázaná prítomnosť MuHV-4 v kliešťoch druhu Ixodes ricinus, ktoré sú vektormi rôznych 

patogénov, ako je napríklad vírus kliešťovej encefalitídy (TBEV), lymská borelióza, vírus 
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afrického moru ošípaných (ASFV) a iné [3]. Všetky tieto vírusy, s výnimkou ASFV, patria 

medzi RNA vírusy. MuHV-4 teda bol v tejto práci identifikovaný ako druhý DNA vírus v 

skupine arbovírusov. Cieľom našej práce bolo zistiť prítomnosť vírusu MuHV-4 v kliešťoch 

druhu Dermacentor reticulatus, ktoré sa často vyskytujú najmä v strednej aj východnej 

Európe. Metódou nestovanej PCR sme testovali prítomnosť MuHV-4 v skupine 312 

dospelých voľne žijúcich kliešťov Dermacentor reticulatus zozbieraných na západnom 

Slovensku (Vojka nad Dunajom). V skupine vybraných kliešťov sme testovali prítomnosť 

kmeňa MHV-72.  

 

Materiál a metódy 

 Miesto štúdie a kliešte: Testovali sme 312 dospelých voľne žijúcich kliešťov 

Dermacentor reticulatus (156 ♂ a 156 ♀) z oblasti Vojka nad Dunajom na západnom 

Slovensku (47º 58´ 35´´ N, 17º 22´50´´ E). Z tejto skupiny bolo 144 kliešťov (84 ♂ a 60 ♀) 

odchytených na jeseň v roku 2011 a 168 kliešťov ( 71 ♂ a 96 ♀) na jar v roku 2012.  

 Izolácia DNA: DNA z kliešťov sme izolovali metódou podľa Rijpkema a spol. [4]. 

Množstvo DNA vo vzorkách sme stanovili meraním na spektrofotometri (Eppendorf, 

Biophotometer Plus). 

 Nestovaná PCR špecifická pre ORF 50: Všetky vzorky sme analyzovali nestovanou 

PCR špecifickou pre ORF 50 MuHV-4. Amplifikáciou vonkajšími primermi F1 a R1 vzniká v 

1. PCR produkt o veľkosti 586 bp a použitím vnútorných primerov F2 a R2 v nestovanej PCR 

produkt o veľkosti 382 bp. PCR reakcia obsahovala 250 ng DNA izolovanej z kliešťa. Ako 

templát pre nestovanú PCR sme použili 1 µl z prvej PCR. Amplifikácia v oboch PCR 

prebiehala za podmienok publikovaných Weckom a spol. [5]. PCR produkty nestovanej PCR 

sme vizualizovali elektroforézou v 1,5 % agarózovom géli s farbičkou Good View (SBS 

Genetech).  

 Nestovaná PCR špecifcká pre ORF M3: Deväť vzoriek, identifikovaných ako 

pozitívne nestovanou PCR špecifickou pre ORF 50, sme overovali nestovanou PCR 

špecifickou pre gén M3. Amplifikáciou vonkajšími primermi F1 a R1 vzniká produkt o 

veľkosti 520 bp. PCR reakcia obsahovala 200 ng DNA kliešťa za podmienok publikovaných 

Belvončíkovou a spol. [2].   

 Purifikácia PCR produktov z gélu, RFLP analýza a sekvenovanie: Vybrané PCR 

produkty obsahujúce fragment ORF 50 alebo ORF M3 MuHV-4 sme purifikovali pomocou 

GenElute gel extraction kit alebo GenElute PCR clean-up kit (Sigma Aldrich). Špecificitu 

produktov sme overovali RFLP analýzou štiepením s PstI alebo BglI. Sekvenciu vybraných 
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PCR produktov špecifických pre ORF 50 sme preverovali sekvenovaním s využitím 

komerčného dodávateľa (BITCET).  

 

Výsledky a diskusia 

V skupine 312 voľne žijúcich dospelých kliešťov D. reticulatus zozbieraných na 

západnom Slovensku v lokalite Vojka nad Dunajom sme v dvoch rôznych časových 

obdobiach (jar, jeseň) pomocou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 identifikovali 125 

kliešťov (40 %) pozitívnych na prítomnosť MuHV-4 (Tab. 1) (Obr. 1, dráha 2); (Obr. 2, dráhy 

3-5); (Obr. 3, dráhy 1-3, 6-8, 10, 12); (Obr. 4, dráhy 1, 2, 6-8, 11, 12).  

Incidencia MuHV-4 u kliešťov odchytených na jar bola v porovnaní s jeseňou oveľa 

vyššia (66 % vs 9,7 %), pravdepodobne v dôsledku zvýšenej aktivity kliešťov aj ich 

hostiteľov v tomto ročnom období. Výsledky ukázali, že incidencia vírusu bola u samičiek 

vyššia ako u samčekov kliešťov, a to ako na jar (74 % vs 55 %), tak aj na jeseň (11,7 vs 8,3 

%). Zaujímavým výsledkom je, že vyššia incidencia vírusu u samičiek v porovnaní so 

samčekmi bola na jar a na jeseň porovnateľná (1,40 vs 1,34-násobná). 

 

Tab. 1 Molekulárna detekcia prítomnosti Myšieho herpetického vírusu v dospelých kliešťoch D. reticulatus 
odchytených v lokalite Vojka nad Dunajom na jar v roku 2011 a na jeseň v roku 2012  

 

 
Jeseň 
2011 
♂ 

Jeseň 
2011 
♀ 

Spolu 
♂,♀ 

Jar 
2012 
♂ 

Jar 
2012 
♀ 

Spolu 
♂, ♀ 

Všetky 
vzorky 

Počet kliešťov 
MuHV-4 

pozitívnych / 
testovaných 

7/84 7/60 14/144 40/72 71/96 111/168 125/312 

Incidencia 
MuHV-4 

(%) 
8,3% 11,7% 9,7% 55% 74% 66% 40% 

 

 

 
 

Obr. 1 Identifikácia MuHV-4 v 12 voľne žijúcich samičkách kliešťov D. reticulatus odchytených na jeseň 
v roku 2011 pomocou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 

Dráha 1-12: Kliešte 1-12 samičky; dráha 13: 100 bp Ladder (Fermentas); dráha 14: MHV-68 BAC DNA 
(pozitívna kontrola 1. PCR); dráha 15: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola nestovanej PCR); dráha 16: 
nestovaná PCR bez templátu (H2O) (negatívna kontrola nestovanej PCR); dráha 17: PCR bez templátu (H2O) 

s nestovanými primermi (negatívna kontrola PCR) 
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Obr. 2 Identifikácia MuHV-4 v 12 voľne žijúcich samčekoch kliešťov D. reticulatus odchytených na jeseň 
v roku 2011 pomocou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 

Dráha 1-12: Kliešte 1-12 samčekovia; dráha 13: 100 bp Ladder (Fermentas); dráha 14: MHV-68 BAC DNA 
(pozitívna kontrola 1. PCR); dráha 15: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola nestovanej PCR); dráha 16: 
nestovaná PCR bez templátu (H2O) (negatívna kontrola nestovanej PCR); dráha 17: PCR bez templátu (H2O) 

s nestovanými primermi (negatívna kontrola PCR) 

 

 
 

Obr. 3 Identifikácia MuHV-4 v 12 voľne žijúcich samičkách kliešťov D. reticulatus odchytených na jar v roku 
2012 pomocou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 

Dráha 1-12: Kliešte 1-12 samičky; dráha 13: 100 bp Ladder (Fermentas); dráha 14: MHV-68 BAC DNA 
(pozitívna kontrola 1. PCR); dráha 15: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola nestovanej PCR); dráha 16: 
nestovaná PCR bez templátu (H2O) (negatívna kontrola nestovanej PCR); dráha 17: PCR bez templátu (H2O) 

s nestovanými primermi (negatívna kontrola PCR) 

 

 
 

Obr. 4 Identifikácia MuHV-4 v 12 voľne žijúcich samčekoch kliešťov D. reticulatus odchytených na jar v roku 
2012 pomocou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 

Dráha 1-12: Kliešte 1-12 samčekovia; dráha 13: 100 bp Ladder (Fermentas); dráha 14: MHV-68 BAC DNA 
(pozitívna kontrola 1. PCR); dráha 15: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola nestovanej PCR); dráha 16: 

nestovana PCR bez templátu (H2O) ( negatívna kontrola nestovanej PCR); dráha 1: 1. PCR bez templátu (H2O) 
s nestovanými primermi (negatívna kontrola PCR) 

 

Špecificitu PCR produktov pre ORF 50 amplifikovaných u kliešťov pozitívnych na 

vírus sme overili RFLP analýzou s PstI, ktorá štiepi fragment ORF 50 na dva fragmenty o 

veľkosti 180 a 202 bp (Obr. 5, dráha 3-5). Okrem štiepenia sme špecificitu PCR produktov 

amplifikovaných z 18 kliešťov (8 ♀ a 10 ♂) potvrdili sekvenovaním. Výsledky ukázali 100% 
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homológiu všetkých z testovaných vzoriek v sekvencii 313 bp dlhého fragmentu ORF 50 s 

týmto úsekom genómu MHV-68 kmeňa WUMS (Acc No U97553) (údaje nedokumentované). 

 

 
 

Obr. 5 RFLP analýza PCR produktov nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 použitím PstI enzýmu 
Dráha 1: Neštiepený PCR produkt amplifikovaný z MHV-68 BAC DNA; dráha 2: Alikvot PCR produktu z 
MHV-68 BAC DNA štiepený enzýmom PstI; dráha 3-5: Alikvot PCR produktu amplifikovaný zo samčekov 

kliešťov D. reticulatus štiepený enzýmom PstI; dráha 6: 100 bp Ladder (Fermentas) 
 

Na základe poznatku o prítomnosti mutácie v géne M3 u kmeňa MHV-72 sme vo 

vybraných pozitívnych kliešťoch analyzovali prítomnosť tohto kmeňa RFLP analýzou PCR 

produktov amplifikovaných v PCR reakcii špecifickej pre gén M3. Mutáciou v tomto kmeni 

dochádza v PCR produkte (520 bp) k vzniku štiepneho miesta pre BglI. V dvoch vybraných 

vzorkách kliešťov pozitívnych na prítomnosť MuHV-4 sme identifikovali dva fragmenty o 

veľkosti 239 a 281 bp, a teda prítomnosť kmeňa MHV-72 (Obr. 6, dráha 2). Tento kmeň sme 

detekovali u 1 samičky (Obr. 6, dráha 1, 2) a u 1 samčeka kliešťa (nedokumentované). PCR 

produkty ďalších takto testovaných kliešťov fragment M3 génu enzým BglI neštiepil a teda s 

najväčšou pravdepodobnosťou je u kliešťov prítomný kmeň MHV-68 (Obr. 6, dráhy 1, 3-5).  

 

 
 

Obr. 6 Identifikácia kmeňa MHV-72 RFLP analýzou PCR produktov nestovanej PCR špecifickej pre M3 s BglI 
Dráha 1: PCR produkt amplifikovaný zo samičky kliešťa D. reticulatus č.1 neštiepený; dráha 2-5: PCR produkty 
amplifikované zo samičiek kliešťov D. reticulatus č. 1 - 4 štiepené s BglI; dráha 6: 100 bp Ladder (Fermentas) 

 

Z našich výsledkov, ktoré dokumentujú až 40 % priemernú incidenciu MuHV-4 u 

dospelých kliešťov druhu Dermacentor reticulatus vyplýva, že tieto kliešte môžu byť 
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vektorom, okrem iných patogénov, aj vírusu MuHV-4. Možno teda usúdiť, že kliešte tohto 

druhu cicajúce na rôznych druhoch cicavcov, ktoré obývajú rovnaký biotop, môžu výrazne 

ovplyvniť šírenie MuHV-4 v prírode.  

Ďalším cieľom našej práce bude na základe známych kmeňovo špecifických odlišností 

v sekvencii genómu jednotlivých kmeňov MuHV-4 [6, 7] identifikovať, či tieto kmene v 

súčasnosti prostredníctvom vektora Dermacentor reticulatus cirkulujú v prírode.  

 

Záver 

V tejto práci sme dokázali prítomnosť vírusu MuHV-4 u voľne žijúcich dospelých 

kliešťov Dermacentor reticulatus na území Slovenska. Výskyt vírusu v testovaných kliešťoch 

bol celkovo nečakane vysoký (40 %), pričom incidencia bola výrazne vyššia na jar (66 %) 

ako na jeseň (9,7 %). Z výsledkov tejto práce vyplýva, že výskyt vírusu bol aj na jar, aj na 

jeseň vyšší u samičiek ako u samčekov (50 % vs 30 % alebo 78/156 vs 47/156). Na základe 

semikvantitatívnej analýzy predpokladáme, že počet kópií MuHV-4 u jednotlivých kliešťov 

varíruje v rozmedzí minimálne dvoch rádov. Ukázali sme, že v prírode prostredníctvom 

dospelých kliešťov Dermacentor reticulatus, okrem prototypového kmeňa MHV-68, cirkuluje 

aj kmeň MHV-72. 
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Abstrakt 

 In this study we investigated the variability of mitochondrial DNA (mtDNA) of fourteen Saccharomyces 
cerevisiae strains isolated from different microclimatic conditions. Using the restriction fragment length 
polymorphism and sequencing of selected mtDNA loci, we identified four haplotypes, which form two separate 
clusters in phylogenetic analysis. Our results also demonstrate that investigated strains generate respiratory 
deficient mutants with strikingly different frequencies. 
 

Kľúčové slová: genetická variabilit; mitochondriálna DNA; Saccharomyces cerevisiae 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Mitochondrie sú semiautonómne organely eukaryotických buniek. Obsahujú 

mitochondriálnu DNA (mtDNA), ktorá nesie gény pre ribozomálne a transferové RNA a 

niektoré proteíny esenciálne pre oxidatívnu fosforyláciu a transláciu v mitochondriách. 

Mitochondriálne genómy rôznych druhov kvasiniek sa líšia nielen veľkosťou ale aj 

usporiadaním génov, počtom intrónov či dĺžkou medzigénových oblastí. 

 Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je dôležitým modelom pre štúdium biogenézy 

a funkcie mitochondrií, ako aj mitochondriálnej dedičnosti. Okrem jednoduchej manipulácie 

poskytuje výhodu v tom, že strata či poškodenie mtDNA nie je pre bunku letálna. Respiračne 

deficitné (petite) mutanty sú viabilné a možno ich ľahko detegovať.  

 Polymorfizmy v mtDNA sa využívajú na charakterizáciu kmeňov v pivovarníckej a 

vinárskej praxi pomocou analýzy RFLP (restriction fragment length polymorphism). 

Štúdium vnútrodruhovej variability mtDNA kvasiniek tiež môže prispieť k pochopeniu 

molekulárnych mechanizmov mitochondriálnej dedičnosti, čo môže byť dôležité aj 

v súvislosti s ľudskými ochoreniami spôsobenými mutáciami v mtDNA.  

 Cieľom tejto práce bola charakterizácia prírodných izolátov kvasinky S. cerevisiae 

z údolia v pohorí Karmel v Izraeli, tzv. Evolučné údolie. Severný svah (north-facing slope, 

NFS) tohto údolia vytvára tienisté, vlhké prostredie, zatiaľ čo na južnom svahu (south-facing 

slope, SFS) sa vytvorila savana v dôsledku 200- až 800-krát vyššej intenzity dopadajúceho 
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slnečného žiarenia [1]. Izoláty kvasiniek z Evolučného údolia predstavujú unikátny model, 

ktorý umožňuje študovať genetickú variabilitu a stabilitu mtDNA. 

 

Materiál a metódy 

 V našej práci sme skúmali 14 diploidných kmeňov S. cerevisiae označených ako EC 

kmene (Tab.1), z ktorých 7 pochádza z NFS a 7 zo SFS Evolučného údolia. Kvasinky z oboch 

svahov boli izolované z troch typov mikroprostredia: slnečné, tienisté a povrch listu. Kmene 

poskytol Eviatar Nevo z Univerzity v Haife (Izrael). 

 MtDNA bola izolovaná z buniek pestovaných v YPDG médiu (1% kvasničný extrakt, 

2% peptón, 0,1% glukóza, 3% glycerol) podľa protokolu Defontaine a kol. [2]. Pre RFLP 

analýzu boli použité restrikčné endonukleázy EcoRV a HinfI, ktoré v referenčnej sekvencii 

kmeňa FY1879 [3] rozpoznávajú 19, resp. 92 štiepnych miest. 

 Polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) bol amplifikovaný úsek génu cox2 

a medzigénová oblasť cox1-atp8 s primermi 5´-GATGTACCAACACCTTATG-3´ (forward) 

a  5´-GACACCTTCTCTTTGAATTA-3´ (reverse) [cox2] a 5´-ACCAGCTGTACAATCTTA-

3´ (forward) a 5´-GGAACTAATTGTGGCATT-3´ (reverse) [cox1-atp8]. Produkty PCR boli 

separované v 1% agarózovom géli a purifikované kitom NucleoSpin extract II (Macherey-

Nagel). Sekvencie DNA boli stanovené dideoxy-terminátorovou metódou spoločnosťou 

Macrogen (Kórea) pomocou forward primeru pre cox2 a reverse primeru pre cox1-atp8. 

Bioinformatické analýzy boli uskutočnené programom Geneious (Biomatters, Nový Zéland). 

Fylogenetický strom bol skonštruovaný algoritmom PhyML zo sekvencií lokusu cox1-atp8. 

Miera nukleotidovej diverzity Π bola vypočítaná podľa vzťahu [I.], kde πij je množstvo 

odlišných nukleotidov medzi i-tym a j-tym typom DNA sekvencie a xi, xj sú percentá ich 

zastúpenia v skupine všetkých 14 sekvencií. 

 

     ∑=Π
ij

ijji xx π                                                             [I.] 

 
 Stabilita mtDNA bola skúmaná u buniek ovplyvnených etídiumbromidom (EtBr). 

Bunky boli rozpestované v YPG médiu (1% kvasničný extrakt, 2% peptón, 3% glycerol), 

zaočkované do SD média (0,67% kvasinkový dusíkatý základ + síran amónny, 2% glukóza, 

50mM K-fosfátový tlmivý roztok, pH 6,6) s obsahom EtBr (2 mg/ml) a kultivované 2 hodiny. 

Po ovplyvnení bola kultúra premytá vodou a bunky boli vysiate na pevné YPDG média. Po 4 

dňoch kultivácie boli spočítané kolónie a zastúpenie petite mutantov, ktoré vytvárali malé 
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nerespirujúce kolónie. Na štatistické vyhodnotenie, či jednotlivé skupiny kmeňov tvoria petite 

mutanty s odlišnými frekvenciami, bol použitý dvojvýberový t-test podľa vzťahu [II.] 
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Výsledky a diskusia 

 Výsledky RFLP analýzy mtDNA odhalili genetickú variabilitu medzi skúmanými 

kmeňmi. Štiepenie mtDNA s enzýmami EcoRV a HinfI umožnilo odlíšiť 4 typy profilov 

restrikčných framentov (i až iv, Obr. 1). Výsledky analýzy sú zhrnuté v Tab. 1. 

 

 

 

Obr. 1 Charakteristické profily restrikčných fragmentov mtDNA štyroch skupín EC kmeňov. A: Profily po 
štiepení s EcoRV. i: EC3, ii: EC13, iii: EC36, iv: EC63. B: Profil po štiepení s HinfI. i: EC3, ii: EC60, iii: EC57, 

iv: EC63. Ako štandard (št.) bol použitý 1kb DNA ladder (Thermo Scientific) 
 

 Sekvencie produktov PCR zo všetkých 14 kmeňov boli zarovnané s referenčnou 

sekvenciou. V kódujúcej oblasti cox2 sme v porovnaní s referenčným kmeňom odhalili 5 

substitúcií. Všetky sa nachádzajú v 3. pozícii tripletov a ani jedna nemení sekvenciu 

aminokyselín v Cox2p. Z toho 3 substitúcie sa vyskytujú u všetkých kmeňov a 2 sa vyskytujú 

iba u niektorých z nich. Kmene sme tak mohli rozdeliť do troch skupín na základe typu 

sekvencie cox2:  α. 74051C, 74381T,  β. 74051C, 74381C a  γ. 74051T, 74381T (Tab. 1). 

 V medzigénovej oblasti cox1-atp8 sme oproti referenčnému kmeňu identifikovali 26 

substitúcií. Z toho 20 z nich je prítomných u všetkých 14 kmeňov a 6 je prítomných iba 
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u niektorých kmeňov (pozície 26975, 27098, 27184, 27204, 27297 a 27463). Na základe 

týchto pozícií, v  ktorých sa  kmene líšia medzi sebou, ich  možno rozdeliť  do štyroch skupín:  

I. GTGCGA, II. ATCCAG, III. TTGCGA, IV. TCGTGA (Tab. 1). Okrem substitúcií sa tu 

vyskytuje aj 14 inzercií a delécií dĺžky 1 až 16 nt a u kmeňa EC63 aj inzercia 42 nt dlhého 

úseku bohatého na GC páry. Fylogenetická analýza odhalila, že skúmané kmene vytvárajú dva 

klastre (Obr. 2). Jeden tvoria kmene s RFLP profilom ii, typom α sekvencie cox2 a typom II 

sekvencie cox1-atp8, druhý klaster tvoria všetky ostatné kmene. Rozdelenie kmeňov do týchto 

dvoch klastrov má 100% podporu metódou bootstrap.  

 

 

 

Obr. 2 Fylogenetický strom EC kmeňov skonštruovaný na základe sekvencií lokusu cox1-atp8. Ako outgroup 
bola použitá sekvencia mtDNA kvasinky Saccharomyces paradoxus [4] 

 

 Miera sekvenčnej diverzity Π bola v prípade sekvencie lokusu cox2  0,00045, zatiaľ čo 

pre sekvenciu cox1-atp8  Π = 0,00134, čo je trikrát vyššia hodnota ako u cox2. Tento rozdiel 

je pravdepodobne spôsobený tým, že úsek cox2 kóduje proteín, ktorého funkcia je esenciálna 

pre respiráciu. Na jedince s mutáciou, ktorá spôsobuje stratu funkcie Cox2p, pôsobí negatívna 

selekcia. Na druhej strane, oblasť medzi génmi cox1 a atp8 obsahuje nekódujúcu sekvenciu, 

ktorá môže akumulovať mutácie vo vyššej miere ako kódujúca sekvencia génu cox2. 

 Kmene z Evolučného údolia tvoria petite mutanty spontánne s frekvenciou menšou 

ako 1% (nepublikované výsledky). Pre porovnanie stability mtDNA medzi kmeňmi sme preto 

zvýšili frekvenciu tvorby petite mutantov pôsobením EtBr. Naše výsledky ukázali, že 

skúmané kmene majú rozdielnu stabilitu mtDNA (Obr. 3). Podľa frekvencie tvorby petite 
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mutantov po pôsobení  EtBr  sme kmene rozdelili do troch skupín: 1. 100-70%, 2. 69-30% a 

3. 29-0% (Tab. 1). 

 

 

 

Obr. 3 Frekvencie tvorby petite mutantov po ovplyvnení EtBr  
  

 Ak kmene rozdelíme do dvoch skupín podľa svahu, z ktorého boli izolované (NFS a 

SFS), testovacie kritérium t = 0,89, čo nepresahuje kritickú hodnotu tkrit = 2,02 (p = 0,05). Z 

toho vyplýva, že kmene izolované zo SFS, resp. NFS netvoria petite mutanty s významne 

odlišnou frekvenciou. Ak však uvažujeme mikroprostredie, z akého boli kmene izolované 

(slnečné, resp. tienisté) v takom prípade t = 2,74, čo je viac ako tkrit = 2,05. V tomto porovnaní 

boli zanedbané kmene izolované z povrchu listu, pretože nevieme, z ktorej strany listov 

(slnečná alebo tienistá) boli kmene izolované. Naše výsledky naznačujú, že frekvencia tvorby 

petite mutantov je s 95% pravdepodobnosťou odlišná u týchto dvoch skupín EC kmeňov. 

Kmene zo slnečného mikroprostredia vytvárajú petite mutanty s priemernou frekvenciou 

75,2% a sú voči EtBr citlivejšie ako kmene z tienistého miesta, ktoré tvoria petite mutanty s 

priemernou frekvenciou 44,6%.  

 Z výsledkov zhrnutých v Tab. 1 vyplýva, že rozdelenie kmeňov na základe typu 

sekvencie lokusu cox1-atp8 (I až IV) sa zhoduje s rozdelením na základe restrikčných profilov 

(typy i až iv). Rozdelenie kmeňov podľa sekvencie cox2 sa u typov β a γ zhoduje s rozdelením 

podľa RFLP a sekvencie cox1-atp8, ale typ α sekvencie cox2 obsahujú kmene s RFLP typu 

i aj ii a cox1-atp8 typu I aj II, čo pravdepodobne vyplýva z nízkej variability sekvencie lokusu 

cox2.  

  So sekvenčnou variabilitou koreluje aj citlivosť voči EtBr. Všetky kmene, ktoré tvoria 

BIOLÓGIA

836



petite mutanty s frekvenciou menej ako 30% sa nachádzajú v klastri kmeňov typu ii, α, II. Na 

druhej strane, klaster tvorený zvyšnými tromi typmi je tvorený výlučne kmeňmi citlivými voči 

EtBr, ktoré tvoria petite mutanty s frekvenciou viac ako 70%. 

 
Tab. 1 Súhrn výsledkov analýzy variability a stability mtDNA kmeňov z Evolučného údolia 

 

Kmeň Prostredie 
RFLP 
profil 

Typ sekvencie 
cox2  

Typ sekvencie 
cox1-atp8 

Citlivosť na EtBr 

EC35 SFS slnko ii α II 2 

EC34 SFS tieň ii α II 3 

EC13 NFS list ii α II 3 

EC59 NFS tieň ii α II 3 

EC14 NFS list ii α II 1 

EC60 NFS tieň ii α II 2 

EC33 SFS tieň ii α II 1 

EC23 SFS tieň i α I 1 

EC5 SFS list i α I 1 

EC3 SFS list i α I 1 

EC63 NFS slnko iv γ IV 1 

EC58 NFS slnko iii β III 1 

EC36 SFS slnko iii β III 1 

EC57 NFS slnko iii β III 1 

 

Záver 

Analýzou polymorfizmov mtDNA sme identifikovali štyri genotypy, ktoré sa 

vyskytujú u skúmaných kmeňov z Evolučného údolia. Fylogenetická analýza ukázala, že 

kmene vytvárajú dva klastre, z ktorých jeden tvorí sedem kmeňov s jedným genotypom 

a druhý je tvorený ostatnými siedmimi kmeňmi. Zistili sme, že kmene izolované zo slnečného 

prostredia po ovplyvnení EtBr strácajú mtDNA s vyššou frekvenciou ako kmene izolované 

z tienistého prostredia.  
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Abstrakt 

The aim of this in vitro experiment was to investigate the effects of cereal-derived substrates enriched 
with fungus Cunninghamella echinulata (Ce) and brewer’s grains (M) on fermentation parameters and number of 
ciliated protozoa in the rumen of sheep in vitro. Wheat bran (P), corn meal (K), barley flakes (O) without or with 
brewer’s grains and preferment with Ce were used as substrates and incubated with the buffered rumen fluid at 39 
± 0.5°C using an in vitro gas measuring technique during 24 h of incubation. The nutrient composition (dry 
matter, acid-detergent and neutral-detergent fibre) with Ce enriched substrates were improved, although the 
values of in vitro dry matter digestibility (IVDMD) were lowered for substrates with Ce (P ˂ 0.01). The 
concentration of n-butyrate was decreased in all substrates enriched with Ce. The fortification of P, PM, O, OM 
with Ce had negative effect on the count of Entodinium spp. (P = 0.028).  
 

Kľúčové slová: Cunninghamella echinulata; pivovarské  mláto; ciliáty; in vitro. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lipidy obsiahnuté v obilninách, ktoré tvoria základ kŕmnej dávky prežúvavcov, sú 

deficitné na polynenasýtené mastné kyseliny. Tento nedostatok môže mať priamy zdravotný 

dopad na zviera a nepriamy dopad na konzumenta. Efektívny spôsob ako zvýšiť podiel 

zdraviu prospešných polynenasýtených mastných kyselín v produktoch živočíšneho pôvodu je 

modifikácia bachorovej fermentácie a metabolizmu prostredníctvom skrmovania obohatených 

krmív.    

Je známe, že huby patriace do triedy Zygomycetes, ako Mortierella, Cunninghamella, 

Mucor, Thamnidium, Pythium a Thraustochytrium sú považované za producentov 

polynenasýtených mastných kyselín [1]. Mucor mucedo a Cunninghamella echinulata dokážu 

pri vhodných podmienkach vyprodukovať viac ako 30 mg kyseliny γ-linolénovej na g mycélia 

[2], navyše nedávne výskumy poukazujú na možnosť prípravy cereálnych substrátov 

obohatených nielen o polynenasýtené mastné kyseliny, ale aj o pigmenty [3]. Schopnosť húb 

utilizovať polynenasýtené mastné kyseliny na rôznych agroindustriálnych produktoch 

prostredníctvom fermentácie na pevnej fáze poskytuje nové možnosti v dietetike 

hospodárskych zvierat. Avšak existuje len minimálne množstvo informácii o efektivite 
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obohatených cereálnych substrátov v metabolizme prežúvavcov.  

Cieľom nášho experimentu bolo určiť vplyv cereálnych substrátov obohatených 

o Cunninghamellu echinulatu a pivovarské mláto v in vitro experimente sledovaním zmien 

fermentačných parametrov a protozoálnej populácie.  

 

Materiál a metódy 

Príprava inokula – bachorová tekutina bola získaná od 6 fistulovaných baranov 

(zošľachtená valaška, priemerná hmotnosť 45,0 ± 2,5 kg). Denná kŕmna dávka baranov, 

pozostávajúca z 960 g sušiny lúčneho sena a 240 g sušiny mletého jačmeňa, bola rozdelená na 

dve kŕmenia. Bachorová tekutina slúžila po precedení cez 4 vrstvy gázy a zmiešaní s 

McDougallovým pufrom [4] v pomere 1:1 ako inokulum. Do fermentačných fliaš s vopred 

naváženým substrátom bolo inokulum dávkované po 35 ml.  

Experimentálne diéty a fermentácia in vitro – pšeničné otruby (P), kukuričný šrot 

(K) a jačmenné vločky (J) boli testované samotné, zmiešané s pivárskym mlátom v pomere 

3:1 (PM, KM, JM) alebo predfermentované (PCe, KCe, JCe, PMCe, KMCe, JMCe)   

použitím fermentácie na pevnej fáze s hubou Cunninghamella echinulata CCF 2591 (Culture 

Collection of Fungi, Charles University, Prague, Czech Republic,) [5]. Takto získané 

substráty boli preosiate a uskladnené v tmavých nádobách. Experimentálne diéty pozostávali z 

jednotlivých substrátov v množstve 0,125 g a lúčneho sena v rovnakom množstve. Samotná in 

vitro inkubácia prebiehala pri teplote  39 ± 0,5 °C počas 24 hodín. Pokus prebiehal v dvoch 

opakovaniach počas dvoch po sebe nasledujúcich dňoch a pre každý substrát boli použité 3 

replikáty. Slepé vzorky pozostávali iba z inokula. 

Chemické merania a štatistické analýzy – nutričné zloženie substrátov a lúčneho 

sena (sušina, dusík, dusíkaté látky, acid-detergentná a neutrál-detergentná vláknina, popol) 

bolo stanovené v triplikátoch [6]. Po ukončení inkubácie bola stanovená stráviteľnosť in vitro 

[7]. Koncentrácia kyseliny octovej, propiónovej, n-maslovej a celková koncentrácia 

krátkoreťazcových mastných kyselín boli stanovené plynovým chromatografom Perkin - 

Elmer Clarus 500 (Perkin - Elmer, Inc. Shelton, Connecticut, USA) s použitím kyseliny 

krotónovej ako interného štandardu. Bolo stanovené množstvo amoniakálneho dusíka [8]. 

Koncentrácia metánu bola analyzovaná na plynovom chromatografe Perkin - Elmer Clarus 

500 a hodnoty sú vyjadrené percentuálne na 1 ml plynu. Vzorky slúžiace na mikroskopické 

stanovenie počtu bachorových ciliát  boli odobraté po 24 hodinách v duplikátoch [9]. Získané 

výsledky boli štatistický vyhodnotené použitím jednocestnej analýzy variancie  (Graphpad 
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Instat, Graphpad Software Inc., San Diego, CA, USA) a Tukeyho post-testu, pričom 

individuálne rozdiely medzi substrátmi boli signifikantné pri P < 0,05.  

 

Výsledky a diskusia 

Nutričné zloženie použitých substrátov je zobrazené v tabuľke č. 1. Obohatenie diét 

o Ce signifikantne zvýšilo hodnotu sušiny, acid-detergentnej vlákniny, netrál-detergentnej 

vlákniny a popola vo všetkých substrátoch (P ˂ 0,001).  Prídavok pivovarského mláta k 

substrátom zvýšil hodnotu dusíka, dusíkatých látok, acid-detergentnej a neutrál-detergentnej 

vlákniny (P ˂  0,001) oproti substrátom bez tohto prídavku. Napriek zvýšenej hodnote sušiny 

bol zaznamenaný výrazný pokles in vitro stráviteľnosti (obr. 1, 2, 3) v substrátoch 

obohatených o Ce v porovnaní so substrátmi bez Ce. Z týchto výsledkov vyplýva znížená 

efektívnosť predfermentovaných substrátov v bachorovej tekutine in vitro.  Zistené výsledky 

sú v súlade s výsledkami Laha a kol. [10], ktorí sledovali vplyv huby Thamnidium elegans na 

fermentačné parametre v bachor simulujúcom zariadení RUSITEC.  

Získané fermentačné parametre po 24 hod inkubácie sú uvedené v tabuľke č. 2. 

Výrazné zmeny v celkovej koncentrácii krátkoreťazcových mastných kyselín,  kyseliny 

octovej a propiónovej boli zaznamenané hlavne pri kukuričnom šrote. Koncentrácia n-

butyrátu poklesla vo všetkých substrátoch obohatených o Ce a MCe a bola sprevádzaná aj 

poklesom počtu ciliát [11]. Fermentácia substrátu  KMCe mala pravdepodobne pozitívny 

vplyv na amoniak - produkujúce baktérie, keďže koncentrácia amoniaku bola signifikantne 

zvýšená. Koncentrácia metánu nebola ovplyvnená testovanými substrátmi.  

Počet bachorových ciliát rodu Entodinium spp. bol redukovaný pri substrátoch  s 

pšeničnými otrubami (PCe, PMCe) a jačmennými vločkami (JCe, JMCe, tabuľka č. 2). 

Zistený negatívny vplyv pravdepodobne súvisí s antiprotozoálnym vplyvom huby 

Cunninghamella echinulata. Prídavok pivovarského mláta nemal vplyv na protozoálnu 

populáciu, čo je v súlade s výsledkami Miyazawu a kol. [12], ktorí nepozorovali vplyv 10% 

náhrady jadrového krmiva  mlátom na bachorové ciliáty.   
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Tab. 1 Nutričné zloženie substrátov (hodnoty sú priemery meraní, n=6)  
 

 
Sušina 
 (g/kg) 

Dusík 
(g/kg sušiny) 

Dus. látky 
(g/kg sušiny) 

ADF 
(g/kg sušiny) 

NDF 
(g/kg sušiny) 

Popol 
(g/kg sušiny) 

P 915a 30,6a 191a 141a 448a 61,9a 

PCe 956b 30,1a 188a 239b 614b 77,4b 

PM 918a 33,9b 211b 163c 419c 61,4a 

PMCe 952b 35,5b 222b 265d 569d 77,8b 

SEM 2,2 0,62 2,6 2,4 4,1 1,81 

K 906a 10,3a 63,9a 30,9a 66,1a 11,5a 

KCe 941b 18,8b 118b 113b 372b 37,0b 

KM 906a 16,0b 100c 66,0c 92,9c 21,3a 

KMCe 944b 29,6c 185d 104b 375b 54,7c 

SEM 2,1 0,51 1,93 2,11 4,12 2,13 

J 899a 16,1a 101a 36,0a 75,3a 16,1a 

JCe 934b 26,5b 166b 117b 245b 27,8b 

JM 912c 26,7b 167b 124b 232b 38,1b 

JMCe 943d 30,9b 193c 184c 281c 52,0c 

SEM 2,2 0,77 3,1 1,60 4,62 1,58 

P, pšeničné otruby; K, kukuričný šrot; J, jačmenné vločky; Ce, Cunninghamella echinulata; M, pivovarské 
mláto; ADF, acid-detergentná vláknina; NDF, neutral-detergentná vláknina; SEM, štandardná chyba priemeru; 

Superskripty (a,b,c,d) vyjadrujú rozdiely medzi substrátmi v rámci jednej skupiny. 

 

Tab. 2 Fermentačné parametre substrátov po 24 fermentácie in vitro (hodnoty sú priemery meraní, n=6) 
 

 
SCFA 

(mmol/l) 
Acetát 
(mol%) 

Propionát 
(mol%) 

nButyrát 
(mol%) 

NH3-N 
(mg/l) 

Metán 
(%) 

Ento. spp 
(103 n/ml) 

P 50,0 65,4 16,9 12,5a 203 6,90 34,1a 

PCe 47,0 66,1 16,6 11,5b 218 5,84 23,1b 

PM 48,9 63,7 17,1 12,1a 207 6,94 34,3a 

PMCe 47,8 66,4 16,7 11,2b 223 6,39 27,2b 
SEM 0,74 0,65 0,18 0,12 8,1 0,298 2,31 

K 54,3a 64,6ac 18,1b 14,2a 101a 7,37 32,8 

KCe 51,2b 64,0c 18,4b 12,6b 152b 7,62 30,2 

KM 51,5b 65,4ab 17,5a 12,7b 169b 7,57 40,3 

KMCe 50,3b 65,8b 17,6a 11,6c 229c 6,67 37,6 

SEM 0,62 0,18 0,12 0,16 3,9 0,72 3,27 

J 54,8 65,7 17,0 12,6a 183a 6,50 42,9a 

JCe 53,8 66,7 16,7 11,9b 219b 6,54 27,1b 

JM 53,1 65,5 17,1 12,1ab 217b 6,58 40,3a 

JMCe 52,3 66,1 17,4 11,9b 223b 6,35 30,3 b 

SEM 1,94 0,50 0,34 0,14 5,8 0,304 2,50 

P, pšeničné otruby; K, kukuričný šrot; J, jačmenné vločky; Ce, Cunninghamella echinulata; M, pivovarské 
mláto; SEM-štandardná chyba priemeru; Ce, Cunninghamella echinulata; SCFA, krátkoreťazcové mastné 

kyseliny; Ento, Entodinium spp.; Superskripty (a,b,c,d) vyjadrujú rozdiely medzi substrátmi v rámci jednej skupiny. 
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Obr. 1 In vitro stráviteľnosť - pšeničné otruby. Hodnoty predstavujú priemery (n=6) ± SEM (štandardná
chyba priemeru); priemery s rôznymi superskriptami  (a, b) sú štatisticky významne rozdielne (P<0,05),

st
rá

vi
te
ľ
no

sť
 s

uš
in

y 
(g

/k
g)

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

Kukuri čný šrot (K)

K+Cunninghamella echinulata

K+mláto

K+mláto+C. echinulata

a
ab ab

b

Obr. 2 In vitro  stráviteľnosť - kukuri čný šrot. Hodnoty predstavujú priemery (n=6) ± SEM (štandardná
chyba priemeru); priemery s rôznymi superskriptami  (a, b) sú štatisticky významne rozdielne (P<0,05).
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Obr. 3 In vitro stráviteľnosť - jačmenné vločky. Hodnoty predstavujú priemery (n=6) ± SEM (štandardná chyba
priemeru); priemery s rôznymi superskriptami  (a, b) sú štatisticky významne rozdielne (P<0,05).

st
rá

vi
te
ľ
no

sť
 s

uš
in

y 
(g

/k
g)

 
  

 

 

BIOLÓGIA

842



Záver 

 Cereálne substráty obohatené hubou Cunninghamella echinulata boli v porovnaní  

s neobohatenými substrátmi menej stráviteľné, pravdepodobne v dôsledku vyššieho obsahu 

vlákniny v týchto substrátoch. Taktiež bol zaznamenaný negatívny vplyv obohatených 

substrátov na protozoálnu populáciu.  
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Abstrakt 
 Cytogenetic and molecular cytogentic analysis are an important component of prenatal diagnostics.  
Prenatal testing is limited at the basic most common aneuploidies 13,18,21 and sex chromosomes or on 
investigation indicated according to the morphological changes. Therefore it is necessary to introduce diagnostic 
sensitive and robust methodology of molecular biology that detailed analysis of common chromosomal 
aneuploidies,  as well as other relevant syndromes. One such methodology is the Multiplex Ligation-depend 
Probe Amplification (MLPA), that can analyzes up to 50 sequencies in one reaction. This article  focus on use 
MLPA method in prenatal diagnostics. It compares cytogenetic and MLPA findings. Advantages, limitations and 
future perspectives of these novel methods are also discussed. 

Kľúčové slová: prenatálna diagnostika; aneuploídie; MLPA; 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Prenatálna diagnostika (PDG) je navrhnutá tehotným ženám, ktoré mali zvýšené riziko 

chromozómových aneuploidií po prenatálnom skríningu. Ženám u ktorých sa vyskytli 

chromozomálne zmeny v predchádzajúcich tehotenstvách, alebo v rodine a ženám starším ako 

35 rokov. Štandardne využívané metódy  v PDG sú karyotypovanie, fluorescenčná in situ 

hybridizácia (FISH) a multiplexová kvantitatívna fluorescenčná polymerázová reťazová 

reakcia (QF-PCR). Využíva sa aj metóda MLPA,  ktorá zatiaľ nepatrí medzi bežne používané 

metódy v PDG.  

 MLPA je semi- kvantitatívna na PCR založená molekulárna technika, pôvodne 

vyvinutá Schoutenom a kol. v roku 2002. Slúži na detekciu zmien v počte kópií až do 50 

cieľových sekvencií v jednej reakcii [3]. Dokáže detegovať numerické zmeny, delécie 

a amplifikácie. V porovnaní s FISH metódou je cielená na veľmi malé sekvencie (50-70 

nukleotidov), umožňuje zachytiť jednonukleotidové aberácie, ktoré sú pre FISH veľmi malé. 

MLPA nie je celogenómovou skríningovou metódou, ale je vhodnou alternatívou array – 

CGH (Komparatívna genómová hybridizácia) metódy. Vyžaduje 20- 250 ng ľudskej 

templátovej DNA, rôzneho pôvodu, izolovaná z kostnej drene, periférnej krvi, plodovej vody, 

choriových klkov, tkaniva, parafínových bločkov (FFPE) [2]. Využíva sa aj v prenatálenj 
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diagnostike, ako rýchla metóda na detekciu aneuploídií, ale aj mikrodelečných 

a mikroduplikačných syndrómov. Zvyšuje možnosti pre multiplexovú analýzu počtu kópií 

v rutinnom laboratóriu.  

Princípom MLPA reakcie je hybridizácia MLPA sond k cieľovej sekvencii DNA na 

základe komplementarity. Každá MLPA sonda je zložená z dvoch oligonukleotidov, jedného 

krátkeho syntetického oligonukleotidu a jedného dlhého oligonukleotidu pochádzajúceho 

z fága M13. Krátky syntetický oligonukleotid obsahuje cieľovo špecifickú sekvenciu dlhú 21- 

30 nt a univerzálnu sekvenciu komplementárnu  k PCR primeru X. Dlhý oligonukleotid sa 

skladá z cieľovo špecifickej sekvencie dlhej 25- 43 nt, sekvencie s variabilnou dĺžkou 

(stuffer) (19- 370 nt) a univerzálnej sekvencie komplementárnej k PCR primeru Y (Obr.1). Po 

hybridizácii na cieľové miesto sú obidve sondy spojené ligázou. Iba spojené sondy sú po 

denaturácii amplifikované pomocou klasickej PCR reakcie, použitím dvojice univerzálnych 

primerov X a Y. Namnožené sondy sú rozdelené kapilárnou elektroforézou na základe ich 

rôznej dĺžky. Získané výsledné dáta sa vyhodnocujú pomocou  komerčne dostupných 

softvérov a základom je pomer relatívneho množstva amplifikovanej DNA u testovanej 

vzorky ku kontrolnej vzorke zdravých jedincov [4]. Všeobecne platí, že hodnoty pod 0,7 sú 

interpretované ako delécie a hodnoty nad 1,3 ako amplifikácie 

Hlavným cieľom predloženej práce je zaviesť metódu MLPA do praxe, porovnať 

cytogenetické a MLPA nálezy, určiť výhody a nevýhody metódy MLPA pri diagnostike 

geneticky podmienených ochorení človeka. 

 
 

Obr.1: MLPA sonda. A- syntetický oligonukleotid pozostávajúci z cieľovo špecifickej, hybridizačnej sekvencie 
(modrá) a sekvencie komplementárnej k PCR primeru (sivá). B- dlhý M13 derivovaný oligonukleotid 

pozostávajúci z cieľovo špecifickej, hybridizačnej sekvencie (modrá), stuffer sekvencie (zelená) a sekvencie 
komplementárnej k PCR primeru (sivá);  upravené podľa [2]. 

 
Materiál a metódy 

MLPA 

 Metódu MLPA sme si vybrali ako skríningovú metódu, ktorá zachytí v jednej reakcii 

až 50 chromozómových aberácii. Na vyšetrenie sme použili kit: SALSA MLPA P290  

Prenatal microdeletion probemix (MRC-Holland), obsahuje sondy pre niekoľko 
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chromozomálnych oblastí a génov, ktoré majú diagnostický význam v prenatálnej 

diagnostike: 13, 18, 21, X, Y, 1p36 delečný syndróm, 15q24 delečný syndróm, 17q21 

mikrodelécia, 22q13 / Phelan-McDermid, Cri du Chat syndróm, DiGeorge syndróm 22q11, 

Langer-Giedion syndróm, 8q, Miller-Dieker syndróm, 17p, Prader-Willi / Angelman, MECP2 

/ Xq28 duplikácia, Smith-Magenis syndróm, WAGR syndróm, Williams syndróm ,Wolf-

Hirschhorn syndróm. Na analýzu dát sme využili počítačový program Coffalyser.NET™. 

 Použili sme vyizolovanú DNA z plodovej vody.  

Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH) 

 Metódu FISH sme použili na overenie a porovnanie výsledkov, ktoré sme 

získali pomocou metódy MLPA. 

 

Výsledky a diskusia 

Kazuistika I: Gravidná žena, narodená v roku 1988, vyšetrená na odd. gynekológie. 

Pri biochemickom skríningu boli hodnoty biochemických markerov v norme 

(ultrasonografický marker- Nuchálna translucencia NT= 1mm, /1MoM/ multiples of median), 

vypočítané nízke riziko Downovho syndrómu aj rázštepu nervovej trubice, izolované hodnoty 

biochemických markerov neboli abnormálne.  

 V 22.týždni  pri ultrazvukovom vyšetrení plodu bola zistená intrauterínna rastová 

retardácia plodu IUGR, oligohydramnion, hypertelorizmus, suspektné vývojové chyby  

centrálnej nervovej sústavy (CNS)- stredne závažná ventrikulomegália, plávajúce plexus 

chorioideus, abnormálna štruktúra cerebella, hypoplázia vermis cerebelli, suspektná agenéza 

corpus callosum, suspektná vývojová chyba srdca (VCC)- kardiomegália s hydroperikardom, 

hypoplastický hrudník. 

 Cytogenetika (Oddelenie lekárskej genetiky, Žilina): FISH aneuploidný test 

chromozómov 13, 18, 21, X, Y, DiGeorge, Williams-Beuren syndróm (vždy pri srdcových 

chybách)- všetky sú negatívne. Karyotyp- nekvalitný. 

 MLPA analýza (Oddelenie lekárskej genetiky, Bratislava, Medirex): Zistená delécia 

5p13.3 (TERT-3, CLPTM1L-2), nález zodpovedá syndrómu Cri du Chat (mačacieho plaču). 

Odporučené potvrdiť nález FISH analýzou. Následne bol MLPA výsledok potvrdený FISH 

sondou Cri-du-Chat Region Probe - LSI EGR1 SpectrumOrange/LSI D5S23, D5S721  

Oddelením klinickej genetiky v Žiline.  

 Medzičasom bola pani na ďalšom vyšetrení, kde sú opisované ľavostranné srdcové 

štruktúry aj aorta o niečo málo menšie, ale bez dokázanej jednoznačnej hypoplázie, 
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hypertrofia oboch komôr, perikardiálny výpotok. Pacientka bola konzultovaná klinickým 

genetikom, po dôkladnej konzultácii sa rozhodla  v tehotenstve pokračovať. 

Tab.1 Výsledok MLPA analýzy urobenej zo vzorky  plodovej vody, použitý SALSA MLPA P290. 

 

Oblasť na chromozóme Gén Výsledok MLPA 

5p15.33 TERT-3 Delécia 

5p15.33 CLPTM1L-2 Delécia 

 

 

Obr.2 Graf MLPA analýzy, vzorka pacientky, výsledkom analýzy je porovnanie vzorky pacienta ku kontrolnej 
vzorke (zdravej). 

 

 
 
Obr.3 Fotky z fluorescenčného mikroskopu A- hybridizácia lokusovo špecifickej próby k interfáznym jadrám, 
červený signál špecifický pre 5 chromozóm (5q31), kontrola; zelený signál špecifický k oblasti 5p15.2. B- 

hybridizácia lokusovo špecifickej próby k metafáznym chromozómom, červený signál- kontrola, zelený signál 
špecifický k oblasti 5p15.2 FISH obrázky  poskytlo Oddelenie lekárske genetiky, Žilina. 

 

Kazuistika II: Gravidná žena, narodená v roku 1987, vyšetrená na odd. gynekológie. Pri 

biochemickom skríningu boli hodnoty v norme, nízke riziko Downovho syndrómu aj rázštepu 

nervovej trubice. 

 Pri ultrasonografickom vyšetrení v 11+4 týždni gravidity zistená vrodená vývinová 

chyba srdca (VVCH) - Fallotova tetralógia. Klinický genetik odporučil genetické testovanie 

na DiGeorgov syndróm a molekulovo genetické vyšetrenie submikroskopických zmien 

metódou aCGH. 

A B 
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 MLPA analýza (Oddelenie lekárskej genetiky, Bratislava, Medirex): Zistená delécia 

22q11.21 (CLDN-5, GP1BB-2, SNAP29-5), nález zodpovedá DiGeorgovmu syndrómu. 

 

Tab.2 Výsledok MLPA analýzy urobenej zo vzorky  plodovej vody, použitý SALSA MLPA P290. 

 

Oblasť na chromozóme Gén Výsledok MLPA 

22q11.21 CLDN5-1 Delécia 

22q11.21 GP1BB-2 Delécia 

22q11.21 SNAP29-5 Delécia 

 

 

Obr.3 Graf MLPA analýzy, vzorka pacientky, výsledkom analýzy je porovnanie vzorky pacienta ku kontrolnej 
vzorke (zdravej). 

 

 MLPA analýza sa javí ako vhodná skríningová metóda pre prenatálnu diagnostiku. Je 

dôležité detegovať anomálie plodu, či už z hľadiska psychickej prípravy rodičov alebo 

skorým rehabilitačným a vzdelávacím zásahom, ktoré zlepšujú prognózu aj sociálne 

prispôsobenie pacientov. U kazuistiky I, sa štandardne vyšetrili len najčastejšie sa vyskytujúce 

aneuploídie 13,18,21,X,Y, DiGeorge, Williams-Beuren syndróm, bežne testované pri daných 

morfologických zmenách, pomocou FISH vyšetrenia. MLPA analýzou bola zistená delécia 

5p15.33, čo zodpovedá Cri du Chat syndrómu (CdCS). V tejto oblasti boli deletované dva 

gény TERT a CLPTM1L. TERT, gén pre telomerázovú reverznú transkriptázu je dôležitý, 

chod limitujúci, komponent pre telomerázovú aktivitu, ktorá je nevyhnutná pre udržiavanie 

dĺžky telomér a trvalú proliferáciu buniek [5], prispieva k heterogénnemu fenotypu CdCS. 

Delécia oblasti 5p15.3 sa spája s typickým plačom a oneskorením reči [6] [7]. Následne boli 

oddelením klinickej genetiky v Žiline použité FISH sondy pre CdCS, ktoré potvrdili MLPA 

výsledok. 

 U kazuistiky II sa vyšetrili bežné aneuploidie 13,18,21, X, Y a submikroskopické 

aberácie pomocou MLPA analýzy. Bola zistená delécia 22q11.21, čo zodpovedá 
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Digeorgovmu syndrómu (DGS). V danej oblasti boli deletované tri gény CLDN, GP1BB 

a SNAP29.  Tieto gény nie sú úplne preskúmané v spojitosti s DGS, keďže v oblasti 22q11.2  

sa nachádza až 40 génov, ale sú spájané s variabilným fenotypom DGS. Charakteristickými 

symptómami sú vrodené srdcové vady, rázštepy podnebia, mierne rozdiely v tvárových 

črtách, poruchy učenia, opakujúce sa infekcie. 

 

 Záver 

 Prenatálne vyšetrenie je obmedzené len na základné najčastejšie sa vyskytujúce 

aneuploidie, alebo vyšetrenia indikované podľa morfologických zmien. Je preto potrebné do 

diagnostiky zavádzať senzitívnejšie a robustnejšie metodiky molekulárnej biológie, ktoré 

nezachytávajú len základné aberácie, ale aj iné, relevantné syndrómy. Jednou z takýchto 

metodík je MLPA. Zavedenie tejto modernej technológie významným spôsobom posúva 

citlivosť určovania genetických zmien, lebo práve použitím MLPA techniky je možné 

analyzovať niekoľko desiatok sekvencií v jednej reakcii, pričom deteguje genomické zmeny 

od bodových mutácií až po veľké chromozomálne delécie a duplikácie. Ide tiež o rýchlu 

diagnostickú metódu. 
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Abstrakt 

Photodynamic therapy (PDT) is using light sensitive compounds - photosensitizers, which cause 
destruction of malignant cells after illumination. In our study we used PDT to activate the photosensitiser – 
hypericin (Hyp), which has cytostatic and antiangiogenic effects. Hyp is an extract of plant Hypericum 
perforatum. Chorioallantoic membrane of avian embryo (CAM) can be used as a model for testing PDT and the 
study of tumor angiogenesis and antivascular therapy. To assess the effect of Hyp on CAM vasculature we used 
ex ovo CAM of Japanese quail (Coturnix japonica). We placed spheroids (U87MG human glioma cells) on CAM 
surface on embryonic day 7 (ED7) and on ED10 we applied Hyp (79 µM) to assess Hyp penetration into the 
CAM and tumor cells. For better Hyp transport we used transport system of LDL molecule. Hyp:LDL – 100:1 
had better intensity fluorescence after application on CAM but the intensity decreased during 6 hour observation 
time. Fluorescence intensity of Hyp alone increased over time, probably change from aggregated inactive form to 
monomeric, biologically active form.  
 

Kľúčové slová: hypericín; chorioalantoická membrána; sféroid; LDL; PDT. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom liečby nádorových ochorení je čo najefektívnejšie zničiť nádorové bunky s čo 

najmenším poškodením zdravého tkaniva. Novou veľmi perspektívnou liečebnou metódou sa 

zdá byť fotodynamická terapia (PDT). PDT využíva tri základné komponenty, ktorých 

vzájomná interakcia zohráva kľúčovú úlohu pri terapii – fotosenzibilizátor, svetlo, kyslík. 

Ako liečivo sa využíva látka nazývaná fotosenzibilizátor (PS), ktorá je za tmy inaktívna 

a netoxická. Po absorbcii fotónov svetla vhodnej vlnovej dĺžky a intenzity, za prítomnosti 

kyslíka sa PS aktivuje a následne reaguje komplexom reakcií typu I (vznikajú voľné radikály) 

alebo typu II (vzniká vysoko reaktívny singletový kyslík). Obe reakcie majú za následok 

deštrukciu nádorových buniek [1]. 

V našom prípade využívame ako fotosenzibilizátor hypericín (Hyp), prírodný extrakt 

z rastliny Hypericum perforatum. Po aktivácii svetlom má antiproliferačné vlastnosti 

a cytotoxický efekt na nádorové bunky. Dôležitým mechanizmom deštrukcie nádorov je aj 

antiangiogénny efekt a následná ischémia tkaniva. Kombinovaným pôsobením na tkanivo 

spolu s nízkou toxicitou za tmy, relatívne vysokou selektivitou pre nádorové tkanivá, rýchlym 
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vyplavovaním sa z organizmu a schopnosťou tejto molekuly prechádzať hematoencefalickou 

bariérou [2], robia z Hyp sľubnú molekulu pre PDT nádorových ochorení [3].  

Perspektívnym modelom na testovanie fotosenzibilizátorov je chorioalantoická 

membrána (CAM) vtáčieho embrya. CAM je extraembryonálna membrána, ktorá tvorí 

primárny respiračný a exkrečný orgán embrya. I keď je tenká a priehľadná, je tvorená hustou 

kapilárnou sieťou, ktorá ponúka množstvo možností pre výskum. CAM je výborným 

experimentálnym modelom pre štúdium angiogenézy, na sledovanie antivaskulárnej terapie, 

pre štúdium nádorovej angiogenézy [4] ale aj pre testovanie fotodynamickej terapie (PDT) 

[5].  

Za účelom zvýšenia selektivity a efektivity PDT sú študované transportné molekuly, 

ktoré môžu stabilizovať molekuly PS v krvi, podporiť akumuláciu PS v cieľovom tkanive a 

tiež uľahčiť jeho prenikanie cez bunkovú membránu a zvýšiť tak akumuláciu v nádorovej 

bunke. Lipoproteíny krvnej plazmy sa využívajú ako prenášače PS, pričom využívané sú 

najmä lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL). Nepolárne jadro LDL predstavuje vhodný 

priestor pre lipofilné PS a chráni ich tak pred redistribúciou v priebehu transportu [6]. 

Nádorové bunky majú vyššiu expresiu LDL receptorov, čo podporuje využitie LDL ako 

nosičov lipofilných PS. Pre sledovanie selektívnej retencie Hyp v nádorovom tkanive sme 

aplikovali na CAM nádorové bunky U87MG (ľudské gliómové bunky) vo forme sféroidov. 

Doposiaľ nebola realizovaná žiadna štúdia, kde by sa sledoval účinok 

fotosenzibilizátorov na prepeličiu CAM. Práve preto v našom výskume na sledovanie vplyvu 

fotoaktivovaného Hyp používame ex ovo model chorioalantoickej membrány embrya 

prepelice japonskej (Coturnix japonica).  

 

Materiál a metódy 

Na experimenty sme použili embryá prepelice japonskej (Coturnix japonica) z 

chovnej kolónie ÚBGŽ SAV, Ivanka pri Dunaji. Oplodnené vajíčka sme inkubovali pri 

teplote 37°C a relatívnej vlhkosti 50-60%. Na prípravu in vivo CAM modelu sme vajíčka na 

ED3 (3. embryonálny deň) povrchovo dezinfikovali 70% etanolom. V sterilnom laminárnom 

boxe po otvorení vajec sme embryá preniesli do šesť jamkových kultivačných platničiek 

(TPP, Švajčiarsko) a inkubovali ďalších 5 dní. Na ED 7 alebo ED 8 sme zahájili jednotlivé 

experimenty. 

Bunky U87MG vo forme sféroidov sa kultivovali v 96-jamkovej platničke (TPP, 

Švajčiarsko) s počtom 500 buniek na jamku. Kultivácia prebiehala dva týždne v inkubátore 
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pri teplote 37°C s obsahom 5% CO2. Na ED7 sa sféroidy aplikovali na CAM, embryá sa 

inkubovali ďalšie tri dni. Na ED10 sme aplikovali terapeutický roztok Hyp (79 µM Hyp v 

10% PEG-400) na CAM. Intenzita fluorescencie Hyp v tkanive CAM a vo sféroidoch bola 

snímaná digitálnym fotoaparátom (Canon EOS 5D II) s objektívom Canon MP-E 65 mm f/2.8 

a kruhovým bleskom Canon MR-14EX, alebo pod modrým excitačným svetlom (LED lampa 

UFPh-630-01- Biospec). Po 5 hod inkubácii Hyp sme CAM so sféroidmi odseparovali od 

embrya a zafixovali v 4% paraformaldehyde, zmrazili v médiu OCT Compound (Sakura, 

Japonsko) a následne sme krájali tenkovrstvové rezy (10 µm) v zmrazovacom mikrotome 

(Leica, Nemecko). Pripravené preparáty boli farbené hematoxylínom a eozínom alebo 

toulidínovou modrou. Ofarbené rezy boli vyhodnocované pomocou Leica DM 5500 

mikroskopu, kamery Leica DFC 340 FX a softvéru Leica microsystem LAS AF 6000.  

Pre lepší transport Hyp do tkaniva sme využili transportný systém LDL (Calbiochem 

USA). Na ED8 sme aplikovali 79 µM Hyp s LDL v pomere Hyp:LDL - 100:1, 200:1, samotný 

79 µM Hyp a 0,395 µM LDL a inkubovali 6 hod. V hodinových intervaloch sme monitorovali 

fluorescenciu Hyp a jeho penetráciu do tkaniva. Digitálne snímky boli spracované softvérom 

ImageJ (http://imageh.nih.gov/ij/). Intenzita fluorescencie bola meraná v oblasti silikónového 

krúžku. Hodnoty sú vyjadrené ako pomer intenzity v červenom a modrom spektrálnom pásme 

fluorescenčného obrazu. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri fotosenzibilizátoroch v PDT sa očakáva, že budú selektívne vychytávané 

nádorovým tkanivom. Preto sme aplikovali sféroidy U87MG (bunky ľudského glioblastómu) 

o veľkosti 0,5 mm na vymedzenú časť plochy CAM embrya prepelice japonskej (Obr. 1). 

Naše predpoklady, že Hyp bude viacej penetrovať do nádorového tkaniva sa potvrdili, 

výsledky preukazujú vyššiu penetráciu Hyp v tkanive sféroidu (Obr.2-B). Očakávali sme, že 

po 72 hod inkubácii sféroidu na CAM zaznamenáme nádorovú angiogenézu, čo sme však na 

histologických preparátoch nevideli (Obr. 3). Štúdie sféroidov na kuracej CAM preukázali, že 

vysoký angiogénny potencial U87MG sféroidov bol dosiahnutý až po implantácii tumoru vo 

veľkosti aspoň 1 mm [7]. Preto plánujeme vykultivovať väčšie sféroidy, alebo ich aplikovať 

na CAM v ED 5 a tým predĺžiť čas na rast a tvorbu nádorovej angiogenézy. 
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Obr.1 Prepeličie embryo na ED8. Terapeutický roztok alebo sféroidy boli aplikované do silikónového krúžku na 

povrchu (označený šípkou). V tejto vymedzenej ploche bola sledovaná intenzita fluorescencie. 
 

     

 
Obr.2 A- implantované 2 sféroidy U87MG buniek (označené šípkou) na povrch CAM B- aplikovaný 

terapeutický roztok Hyp na povrch CAM (do silikónového krúžku).Po 6 hod inkubácie bola zaznamenaná 
intenzita fluorescencie CAM a tumoróznych sféroidov. 

 

 

 
Obr. 3 Histológia priečneho rezu CAM s implantovaným sféroidom U87MG buniek. Sféroid bol kultivovaný na 

CAM 72 hod a následne histologizovaný. Pripravené 10 µm rezy sa farbili H&E. Zväčšenie 100x. 
 

Iba fluorescenčná monomérna forma molekuly Hyp dokáže vyprodukovať dostatočnú 

fotodynamickú aktivitu [8]. Hyp je lipofilná molekula nerozpustná vo vodnom prostredí, kde 

dominantne agreguje. Využitím transportného systému LDL molekúl, je možné ochrániť Hyp 

pred redistribúciou na iné proteíny krvného séra. LDL častice môžu byť naplnené stovkami 

molekúl Hyp, čo vedie k zvýšeniu bunkového záchytu Hyp [9]. I keď Hyp:LDL vykazoval 

A B 
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veľkú intenzitu fluorescencie po aplikácii na CAM, najmä pomer 100:1, časom sa intenzita 

znižovala (Obr. 4). Preukázalo sa, že po aplikácii samotného Hyp na CAM sa intenzita 

fluorescencie v čase zvyšovala, čo môže byť následok postupnej monomerizácie 

agregovaného Hyp v proteínových a lipidických štruktúrach buniek. Predpokladáme, že pri 

aplikácii roztoku Hyp:LDL na CAM s tumoróznym sféroidom bude vyššia akumulácia látky 

v tumore, vďaka vyššej expresii LDL receptorov v nádorových bunkách. Taktiež 

predpokladáme, že ak znížime pomer Hyp:LDL napríklad 50:1, zvýšime tým intenzitu 

fluorescencie ktorá je ukazovateľom monomérnej, aktívnej formy Hyp. 

 

 

 
Obr. 4 Intenzita fluorescencie po aplikácii hypericínu (Hyp), lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL) a komplexu 

Hyp:LDL v čase 0 (aplikácia roztoku) až 6 hod inkubácie. Hodnoty sú vyjadrené ako pomer intenzity v červenom 
a modrom spektrálnom pásme fluorescenčného obrazu. Priemerné hodnoty ±SEM, n=5. 

 

Záver 

Vyššia selektivita fotosenzibilizátora pre nádorové tkanivá je kľučová pre 

efektívnejšiu PDT. Po aplikácii Hyp na CAM sme zaznamenali vyššiu intenzitu fluorescencie 

Hyp práve v nádorovom tkanive sféroidov buniek U87MG. Ukazovateľom biologickej 

aktivity Hyp je jeho fluorescencia, pretože iba monomérna forma Hyp fluoreskuje 

a zúčastňuje sa fotodynamickej reakcie s tvorbou kyslíkových radikálov. Pre efektívnejší 

transport Hyp do tkaniva sme použili LDL častice. I keď intenzita fluorescencie po aplikácii 

na CAM bola vysoká, najmä pri pomere Hyp:LDL- 100:1, po čase sa znižovala. Oproti tomu 

voľný Hyp penetroval do tkaniva s následným zvyšovaním intenzity fluorescencie, 

pravdepodobne v dôsledku viazania Hyp na tkanivo a zmeny na neagregovanú, aktívnu formu. 

BIOLÓGIA

854



Predpokladáme, že po aplikácii roztoku Hyp:LDL aj na CAM s implantovaným sféroidom, 

nádorové tkanivo bude viac vychytávať roztok vďaka vyššej expresii LDL receptorov.  
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Abstrakt 

 Neuropeptide oxytocin is released in different regions of the brain, where it acts as a neurotransmitter or 
neuromodulator. Mounting evidence associate its involvement with the regulation of various types of behavior. 
In this study, we evaluated the effect of administration of oxytocin on gene expression of cytoskeletal proteins 
and growth factors in the hippocampus, and behavior in object recognition test. Osmotic minipump was 
subcutaneously implanted to adult Wistar rats‘s midscapular region of the body with intracerebroventricular 
cannula extending into the lateral cerebral ventricle. The animals were divided into two experimental groups, (1) 
minipump containing saline or (2) oxytocin. These substances were released to cannula for 7 days at 0.5 ml/h. 
Administration of oxytocin significantly increased gene expression of growth factors and cytoskeletal proteins. 
Ability of rats to recognize unknown object was higher under influence of oxytocin. Oxytocin results in changes 
of parameters related to brain plasticity and has a functional effect on behavior related to memory processing.  
 

Kľúčové slová: oxytocín; správanie; hipokampus; rastové faktory; cytoskeletové proteíny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Neurohormón oxytocín sa tvorí v hypotalame, odkiaľ sa prostredníctvom axónov 

transportuje do neurohypofýzy. Zo zadnej časi hypofýzy sa vylučuje do krvného obehu 

a pôsobí na periférne orgány, kde vykonáva svoje najznámejšie s reprodukciou spojené 

funkcie. Okrem toho je dokázané, že oxytocín uvoľňovaný najmä, ale nie len neurónmi 

hypotalamu pôsobí na rôzne oblasti mozgu, kde sa svojimi neuromodulačnými účinkami 

podieľa na regulácii správania. Predchádzajúce štúdie naznačujú, že oxytocín reguluje 

mozgovú plasticitu a tým zlepšuje učenie a pamäť závislé na hipokampe [1]. Autori iných 

štúdií zistili, že oxytocín môže stimulovať tvorbu novovytvorených neurónov v hipokampe 

[2]. Okrem toho bolo zistené, že oxytocín môže prispievať k udržaniu dlhodobej potenciácie, 

ktorá sa vo všeobecnosti pokladá za synaptický mechanizmus podčiarkujúci formovanie 

pamäte [3].  

 Na regulácii mozgovej plasticity sa podieľajú mnohé vplyvy, no vo veľkej miere sa na 

nej zúčastňujú najmä rastové faktory a niektoré cytoskeletové proteíny. V predkladanej štúdii 

sme hodnotili vplyv podania oxytocínu do mozgu potkanov na génovú expresiu rastových 
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faktorov („brain-derived neurotrophic factor“ - BDNF a „nerve growth factor“- NGF) 

a cytoskeletových proteínov (nestín a „microtubule - associated protein 2“ - MAP2), ako 

parametrov zmenenej mozgovej plasticity. Rastové faktory vo všeobecnosti regulujú rast, 

prežitie, diferenciáciu neurónov centrálnej nervovej sústavy, synaptický prenos a tiež majú 

vplyv na reguláciu neurogenézy. Mikrotubulové proteíny plnia mnohé funkcie vrátane 

stabilizácie mikrotubulov a regulácie transportu organel pozdĺž výbežkov neurónov. 

Fosforylačné zmeny MAP2 môžu spôsobiť zmeny v dynamike cytoskeletu počas neuronálnej 

plasticity, ktoré môžu viesť k tvorbe pamäťových stôp. Nestín je exprimovaný predovšetkým 

v deliacich sa bunkách počas skorých fáz vývinu centrálnej nervovej sústavy. Úloha nestínu 

spočíva v regulácii intermediárnych filamentov, ktoré sa zúčastňujú na zmenách štruktúrnej 

organizácie bunky. V predkladanej práci sme hodnotili aj pamäť zvierat v teste rozpoznávania 

objektov („object recognition test“), pretože zmeny v mozgovej plasticite sú fyziologickým 

podkladom pre pamäť. 

 Cieľom predkladanej štúdie je vyhodnotiť vplyv intracerebroventrikulárneho podania 

oxytocínu na génovú expresiu vybraných rastových faktorov a cytoskeletových proteínov, 

a na správanie v teste rozpoznávania objektov. 

 

Materiál a metódy 

V experimentoch boli použité dospelé samce potkanov kmeňa Wistar. Zvieratám bola 

podkožne implantovaná osmotická minipumpa do skapulárnej časti tela s vývodom 

intracerebroventrikulárnej kanyly, ktorá zasahovala do bočnej mozgovej komory. Minipumpa 

obsahovala buď fyziologický roztok alebo oxytocín (20ng/µl), ktoré sa uvoľňovali do kanyly 

počas 7 dní v množstve 0,5 µl/hod. Na šiesty deň po zákroku boli potkany habituované v teste 

otvoreného poľa. Na siedmy deň bol vykonaný test rozpoznávania objektov, ktorý hodnotí 

schopnosť zvierat pamätať si známy objekt a zároveň rozpoznávať nový objekt v prostredí. 

Vo všeobecnosti  behaviorálny test pozostáva z troch fáz: habituácia, familiarizáca (prvý trial) 

a testovacia fáza (druhý trial). Habituácia bola vykonaná v rámci testu otvoreného poľa, počas 

ktorého potkan exploroval arénu v neprítomnosti objektov. Nasledujúci deň nastala druhá 

fáza, počas ktorej bolo zviera umiestnené po dobu 5 minút do otvoreného poľa. Počas tejto 

fázy boli v rohoch arény už prítomné dva objekty: a1 – kovová fľaša a a2 – plastová fľaša. Po 

piatich minútach bol potkan umiestnený do domácej klietky. Po hodine bolo každé zviera 

znovu premiestnené do otvoreného poľa s dvoma objektami, kedy nastala testovacia fáza. 

Počas tejto fázy bolo zviera vystavené počas 5 minút už známemu objektu z druhej fázy (a3 – 

kovová fľaša) a novému objektu (b – sklenená fľaša). Doba kontaktu (čas v sekudách) bola 
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vyhodnocovaná manuálne. V predkladanej práci boli hodnotené parametre v teste 

rozpoznávania objektov nasledovné: relatívna explorácia nového objektu voči pôvodnému 

korigované o celkovú exploračnú aktivitu (d2) a relatívna explorácie nového objektu k 

celkovej aktivite (d3). Okrem toho, boli hodnotené aj parametre: celková exploračná aktivita 

objektov (e) a absolútny rozdiel explorácie nového objektu voči pôvodnému (d1), ale nie sú 

súčasťou výsledkov predloženej práce. 

Po dekapitácii bol zvieratám odobraný hipokampus, z ktorého bola následne izolovaná 

RNA. Celková RNA bola reverzne transkribovaná do cDNA pomocou Thermo  Scientific 

Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR (Thermo Scientific, USA). 

Kvantitatívna RT-PCR bola vykonaná pomocou Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR 

Master Mix (Thermo Scientific, USA) a vyhodnotená bola génová expresia rastových 

faktorov a cytoskeletových proteínov v hipokampe. Množstvo génu bolo normalizované na 

referenčný gén S18 a kvantita génovej expresie bola vypočítaná Livakovou metódou. 

Štatistické vyhodnotenie bolo vykonané pomocou Studentového t-testu. 

 

Výsledky a diskusia 

 Účinok oxytocínu sa prejavil na správaní potkanov v teste rozpoznávania objektov, a to 

signifikantným zvýšením oboch sledovaných parametrov: relatívna explorácia nového objektu 

voči pôvodnému k celkovej aktivite (d2) a relatívna explorácia nového objektu k celkovej 

aktivite (d3) (Obr. 1). Zvýšený rozdiel explorácie nového objektu oproti pôvodnému značí 

schopnosť zvierat pamätať si známy objekt a zároveň rozpoznať nový objekt v prostredí [4]. 

Pre správne fungovanie pamäti pre rozpoznávanie a priestorovej pamäti je nevyhnutná 

činnosť mediálneho temporálneho laloku, a najmä hipokampu. Z uvedených výsledkov 

možno konštatovať, že oxytocín mohol regulovať hipokampálnu plasticitu a tým aj zlepšovať 

kognitívne funkcie zvierat závislé na hipokampe. Úloha oxytocínu je lepšie preskúmaná v 

teste sociálneho rozpoznávania, pričom bolo dokázané, že zlepšuje reakcie na sociálne 

rozpoznávanie [5]. Bolo zistené, že aj vazopresín – neuropeptid štruktúrne podobný oxytocínu 

po centrálnom podaní tiež uľahčuje pamäť pre sociálne rozpoznávanie potkanom [6]. Avšak 

presné mechanizmy, ktorými neuropeptidy zlepšujú pamäť pre rozpoznávanie zostávajú zatiaľ 

neznáme. 
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Obr. 1 Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu signifikantne zvýšilo hodnotené parametre d2 a d3 v teste 
rozpoznávania objektov. Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM (n = 5 – 6). Signifikantné zmeny sú označené 

* p<0,05. 
 

 Podanie oxytocínu signifikantne zvýšilo hladiny mRNA pre oba rastové faktory 

a cytoskeletové proteíny (Obr. 2). V iných štúdiách autori pozorovali zvýšené hladiny NGF 

v hypotalame po infúziách oxytocínu do cirkulácie [7]. 

 

 

 

 
Obr. 2 Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu signifikantne zvýšilo relatívnu génovú expresiu BDNF, 

NGF, nestínu a MAP2 v pravom hipokampe. Údaje sú vyjadrené ako relatívna expresia mRNA voči 
referenčnému génu S18. Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM (n = 5 – 6). Signifikantné zmeny sú označené 

** p<0,01. 
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 Vzhľadom k tomu, že v predkladanej práci bol oxytocín podávaný do komorového 

systému mozgu, je pravdepodobné, že rovnaký účinok má na tkanivá hipokampu aj 

hypotalamu. Autori iných štúdii pozorovali zvýšenie génovej expresie BDNF a NGF 

v hipokampe pod vplyvom vazopresínu [8]. Ďalšia štúdia zistila výrazne zvýšené hladiny 

mRNA BDNF a NGF u neuroblastómových buniek, ktoré boli inkubované s oxytocínom aj 

jeho antagonistom. U glioblastómových buniek inkubovaných v prítomnosti oxytocínu bola 

výrazne zvýšená génová expresia BDNF, a zvýšené hladiny mRNA NGF boli pozorované u 

glioblastómových buniek inkubovaných spolu s oxytocínom aj jeho antagonistom. V 

spomenutej štúdii boli zistené aj zvýšené hladiny mRNA MAP2 u neuroblastómových buniek, 

ktoré boli inkubované spolu s oxytocínom aj jeho antagonistom. Podobný trend bol sledovaný 

aj v génovej expresii nestínu [9]. 

 
Záver 

 Výsledky predkladanej práce preukazujú funkčnosť intracerebroventrikulárneho 

podania oxytocínu potkanom. Z výsledkov predkladanej práce tiež možno usúdiť, že oxytocín 

môže pravdepodobne participovať na regulácii génovej expresie vybraných cytoskeletových 

proteínov a rastových faktorov, a teda aj na štrukturálnych zmenách cytoskeletu a zmenách 

dĺžky výbežkov neurónov. Zvýšená preferencia nového objektu voči pôvodnému a stimulácia 

parametrov mozgovej plasticity poukazujú na to, že oxytocín má vplyv na mozgovú plasticitu 

môže zlepšovať kognitívne funkcie zvierat, čo dokazuje jeho funkčný vplyv na správanie. 
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Abstrakt 

A proper regulation of ion homeostasis is critical for many cell processes. Potassium (K+) as the most 

abundant intracellular cation, has strong effect on mitochondrial morphology and dynamics. Moreover, in 

budding yeast Saccharomyces cerevisiae changes in K+ concentration affect proteins required for stability of 

chromosome ends – telomeres. Nuclear genes MTC2, MTC4 and MTC6 were identified as the potential players 

which interlink these two processes. Nevertheless, the function and the intracellular localization of the 

corresponding proteins is generally not known. This work is focused on phenotypic analysis of gene deletion 

strains ∆mtc2, ∆mtc4 and ∆mtc6. We also examine intracellular localization of Mtc2p, Mtc4p and Mtc6p fused 

with green fluorescent protein (GFP). The preliminary results suggest that the proteins are involved in 

mitochondrial potassium homeostasis.  

 

Kľúčové slová: Saccharomyces cerevisiae; teloméra; ionofór; valinomycín 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Typickou črtou eukaryotických organizmov je prítomnosť lineárnych chromozómov v 

bunkovom jadre. Na ich koncoch sú lokalizované špecifické nukleoproteínové komplexy 

zvané teloméry, čím sa odlišujú od dvojvláknových zlomov rozpoznávaných DNA opravnými 

mechanizmami [1]. Keďže semikonzervatívna replikácia nemôže zabezpečiť kompletnú 

syntézu 5’ konca dvojvláknovej DNA, po každom kole bunkového cyklu by tak malo dôjsť 

k jej skracovaniu. U väčšiny eukaryotov rieši uvedený problém telomeráza, špecializovaný 

enzým s aktivitou reverznej transkriptázy [2]. 

Proteín Cdc13 viažuci sa na jednovláknové telomérické prečnievania chráni konce 

chromozómov kvasinky Saccharomyces cerevisiae pred aktivitou nukleáz a zároveň pôsobí 

ako regulátor dĺžky telomér [3,4]. Asociáciami s rozdielnymi proteínovými partnermi 

podmienenými posttranslačnými modifikáciami Cdc13p, telomerázu inhibuje alebo stimuluje, 

čím prispieva k predlžovaniu, resp. skracovaniu telomérických repetícií [4,5,6].   

U S. cerevisiae vedie delécia jedného z jadrových génov MTC2, MTC4 a MTC6 

ku zníženiu životaschopnosti buniek, ktoré majú dôsledkom mutácie v CDC13 (alela cdc13-1) 
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problém s ochranou telomér pred nukleolytickou aktivitou [7]. V súčasnosti je o funkcii a 

vnútrobunkovej lokalizácii uvedených Mtc proteínov k dispozícii minimum informácií.   

Zmienka o týchto génoch sa však vyskytla v skríningu delečných mutantov 

zameraného na identifikáciu kmeňov so zmenenou citlivosťou k draslíkovým ionofórom 

(valinomycín a nigericín), ktoré v S. cerevisiae pôsobia selektívne na vnútornej 

mitochondriálnej membráne [8]. Prevládajúcim vnútrobunkovým katiónom je draslíkový 

katión a narušenie jeho fyziologickej koncentrácie v cytosole, resp. matrixe mitochondrie má 

výrazný vplyv na morfológiu tejto organely [9].          

Našim cieľom preto bolo stanovenie lokalizácie Mtc2p, Mtc4p a Mtc6p 

prostredníctvom ich fúzie so zeleným fluorescenčným proteínom (GFP) a analýza fenotypov 

delečných mutantov ∆mtc2, ∆mtc4 a ∆mtc6.  

 

Materiál a metódy 

Gény MTC2, MTC4 a MTC6 boli amplifikované bez alebo so stop kodónom 

z genómovej DNA kmeňa S. cerevisiae W303-1A použitím PCR a klonované do vektorov 

pUG35 a pUG36 (J. Hegemann, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Nemecko) nesúcich 

gén pre GFP. Kmeň S. cerevisiae GG595 bol transformovaný zhotovenými konštruktmi [10] 

a transformanty kultivované na selektívnom médiu bez uracilu boli analyzované 

fluorescenčným mikroskopom Olympus BX51.  

Fenotypová analýza štandardného kmeňa S. cerevisiae BY4741 a z neho odvodených 

delečných kmeňov ∆mtc2, ∆mtc4 a ∆mtc6 (zbierka EUROSCARF, Frankfurt, Nemecko) bola 

uskutočnená kvapkovým testom. Na médium boli jednotlivé kmene aplikované v 3 µl vody 

obsahujúcich  104, 103, 102 a 101 buniek. Kultivácia prebiehala za rôznych podmienok 

(teplota, typ médií, koncentrácia solí, draslíkové ionofóry), ako je uvedené v časti Výsledky a 

diskusia.  

Použité média: YPD a YPG [1% (w/v) kvasničný extrakt, 2% (w/v) peptón, 2% (w/v) 

agar a 2% (w/v) D-glukóza, resp. 3% (v/v) glycerol ], SD, SG a sSG [0,67% (w/v) kvasničný 

dusíkatý základ, 2% (w/v) agar a 2% (w/v) D-glukóza, resp. 3% (v/v) glycerol, resp. 0,1% 

(w/v) kvasničný extrakt s 3% (v/v) glycerolom]. Do minimálnych médií boli aplikované 

príslušné aminokyseliny a dusíkaté bázy. 

 

Výsledky a diskusia 

Keďže o jadrových génoch MTC2, MTC4 a MTC6 kvasinky S. cerevisiae nie sú 

v súčasnosti k dispozícii takmer žiadne informácie, sledovanie a porovnanie rastu delečných 
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kmeňov ∆mtc2, ∆mtc4, ∆mtc6 so štandardným typom mohlo viesť k zisku ďalších cenných 

poznatkov.  

V prípade kultivácie kmeňov za rôznych teplôt (28 a 37°C) bol na komplexných 

médiách YPD, YPG a minimálnom SD médiu u všetkých kmeňov pozorovaný rovnaký rast. 

Delečné kmene vykazujú v YPD pri 15ºC spomalený rast oproti štandardnému typu. Po 

následnej nočnej kultivácii pri 28ºC sa však ich rast zintenzívnil (Obr. 1). Prispôsobenie sa 

nízkej teplote môže súvisieť so zmenami v metabolizme lipidov a v redoxnej homeostáze 

[11], čo by podporovalo hypotézu o mitochondriálnom defekte u kmeňov ∆mtc2, ∆mtc4 a 

∆mtc6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Porovnanie rastu príslušných kmeňov Saccharomyces cerevisiae na komplexnom YPD médiu pri teplote 

28ºC a 15ºC. Doba kultivácie 4 dni pri teplote 28 alebo 15ºC, alebo 4 dni pri 15ºC a 1 deň pri 28ºC (15ºC  28ºC). 

(Pozn.: ∆2 – S. cerevisiae BY4741∆mtc2, ∆4 – S. cerevisiae BY4741∆mtc4, ∆6 – S. cerevisiae BY4741∆mtc6, 

WT - S. cerevisiae BY4741; 104, 103, 102, 101 – počet vysiatych buniek). 

 

Valinomycín a nigericín patria medzi draslíkové ionofóry, ktoré u S. cerevisiae 

zabezpečujú selektívny transport draslíkových katiónov cez vnútornú mitochondriálnu 

membránu. Za normálnych okolností sú na uvedené ionofóry bunky S. cerevisiae citlivé, na 

médiu obsahujúce glycerol ako jediný zdroj uhlíka neprežijú, pretože dochádza k defektom v 

respirácii. Štandardný i delečné kmene sú citlivé k nigericínu (16 µg/ml), v prítomnosti nižšej 

koncentrácie valinomycínu (10 µg/ml) však rastie štandardný kmeň horšie ako delečné 

kmene. V prípade vystaveniu valinomycínu s koncentráciou v médiu 25 µg/ml bol štandardný 

kmeň citlivý a ∆mtc2, ∆mtc4 a ∆mtc6 rezistentné (Obr. 2). 
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Obr. 2 Stanovenie rezistencie/citlivosti príslušných kmeňov Saccharomyces cerevisiae voči valinomycínu a 

nigericínu. Valinomycín bol aplikovaný do výslednej koncentrácie 10 alebo 25 µg/ml, nigericín do výslednej 

koncentrácie 16 µg/ml (Pozn.: ∆2 – S. cerevisiae BY4741∆mtc2, ∆4 – S. cerevisiae BY4741∆mtc4, ∆6 – S. 

cerevisiae BY4741∆mtc6, WT - S. cerevisiae BY4741; 104, 103, 102, 101 – počet vysiatych buniek). 

 

Keďže delečné kmene rastúce na nefermentovateľnom médiu sú rezistentné voči 

valinomycínu, ktorý vplýva na iónovú homeostázu mitochondrií, predpokladali sme, že sa od 

štandardného kmeňa môžu líšiť v schopnosti prežívať v podmienkach so zmenenými 

iónovými pomermi. Z tohto dôvodu bol sledovaný rast kmeňov na médiách so zvýšeným 

obsahom solí (0,3, 0,6 a 0,8 M NaCl; 0,3, 0,6 a 0,8 M KCl; 0,5 M MgSO4). Rozdiely medzi 

rastom štandardného a delečných kmeňov však neboli odhalené ani v jednom prípade.  
Pre účel vizualizácie proteínov kódovanými génmi MTC2, MTC4 a MTC6 v bunkách 

S. cerevisiae boli použité plazmidové vektory umožňujúce produkciu študovaných proteínov 

sfúzovaných s GFP na ich C- (pUG35) alebo N-konci (pUG36).  

Doposiaľ jediný zhotovený konštrukt, ktorého správnosť je overená aj na úrovni 

sekvencie DNA, je MTC2 gén v plazmide pUG35, v ktorom je GFP na C-konci proteínu. 

Týmto konštruktom a prázdnym vektorom pUG35 bol transformovaný kvasinkový kmeň S. 

cerevisiae GG595. Narastené transformanty boli následne kultivované v tekutom SG médiu, 

ktoré zabezpečí, že energia pre životné procesy je získavaná iba procesom dýchania a nie 

fermentácie. Z buniek boli následne zhotovené preparáty pre fluorescenčnú mikroskopiu.  

Ako kontrola slúžili bunky transformované prázdnym vektorom - samotné GFP 

lokalizuje v cytoplazme. Proteín Mtc2 spojený na svojom C-konci s GFP vykazuje rovnakú 

lokalizáciu ako samotné GFP (Obr. 3), čo súhlasí s najpravdepodobnejšou lokalizáciou podľa 

programu PSORTII [12] zhotovenej na základe jeho primárnej štruktúry (cytoplazma – 

60,9%). Napriek tomu ešte nie je možné definitívne označiť Mtc2p za cytoplazmatický 

proteín. U proteínov sa totiž môžu vyskytovať signálne sekvencie na oboch koncoch, preto je 
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nevyhnutné pripraviť plazmidový konštrukt, nesúci gén pre Mtc2p sfúzovaný s GFP na N-

konci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Lokalizácia GFP (A) a fúzneho proteínu Mtc2-GFP (B) v bunkách Saccharomyces cerevisiae GG595. 

(Pozn.: mierka – 20 µm). 

 

Záver 

Fenotypová analýza delečných kmeňov S. cerevisiae ∆mtc2, ∆mtc4 a ∆mtc6 ukázala 

potenciálnu úlohu študovaných génov v mitochondriálnej homeostáze draslíkových katiónov. 

Tieto kmene sú na rozdiel od štandardného kmeňa BY4741 rezistentné k draslíkovému 

ionofóru valinomycínu, ktorý za normálnych okolností vedie k narušeniu membránového 

potenciálu v mitochondrií a defektu v respirácii. V prospech navrhovanej funkcie génov 

MTC2, MTC4 a MTC6 hovorí i neschopnosť delečných kmeňov rásť pri nízkej teplote. 

Teplota 15°C a menej totiž spôsobuje zmeny v procesoch odohrávajúcich sa 

v mitochondriách, a to najmä v metabolizme lipidov a redoxnej rovnováhe.  

 Proteíny Mtc2, Mtc4 a Mtc6 však pravdepodobne zohrávajú úlohu aj v stabilizácii 

telomér, ich prítomnosť zvyšuje životaschopnosť buniek nesúcich mutáciu cdc13-1, v géne 

kódujúcom proteín viažuci sa na jednovláknové telomérické prečnievania. Viac informácií 

o funkcii študovaných proteínov by mohla priniesť znalosť ich lokalizácie v bunkách S. 

cerevisiae. Gény sme klonovali do vektorov pUG35 a pUG36 umožňujúcich produkciu 

proteínov sfúzovaných s GFP na N- alebo C-konci. Zatiaľ jediným sekvenčne overeným 

konštruktom je plazmid pozostávajúci z vektora pUG35 a génu MTC2. Fúzny proteín 

exprimovaný z pripraveného konštruktu lokalizuje v cytoplazme.  
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Abstrakt 

Microcirculation is the smallest part of circulation responsible for distribution of nutrient and oxygen 
supplies and blood pressure control. In hypertension the growth of new vessels is impaired and a decrease in 
capillary density occurs. Angiotensin 2 (Ang2) is one of the most important substance responsible for the 
remodeling of the cardiovascular system. The aim of our experiment was to study effects of prenatal exposure to 
Ang2 (2 µg/kg/hod from day 6 of gravidity) on capillary density in Wistar rats. Capillaries were labelled with 
fluorescent labeled lectin. We did not observed significant changes in capillary density after prenatal exposition 
to Ang2 but post-hoc tests suggested sex-dependent changes. Plasma renin activity (PRA) and aldosterone 
(ALD) concentrations was not changed. A trend to the negative correlation between capillary density and ALD 
in rats with prenatal exposure to Ang2 and the trend to the positive correlation between the density of capillaries 
and PRA in this group suggests a positive relationship between component RAAS and capillary density. 

 

Kľúčové slová: angiotenzín 2, mikrovaskulatúra, denzita, potkan. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikrovaskulatúra je dôležitou súčasťou krvného riečiska. Kapiláry, ako jedna z troch 

častí mikrovaskulatúry, sú tvorené jednou vrstvou endotelových buniek a vytvárajú selektívne 

priepustnú membránu. Táto vrstva následne reguluje transport plynov a živín v jednotlivých 

orgánoch a tkanivách. Okrem perfúzie a zásobenia tkanív živinami a kyslíkom sa 

mikrovaskulatúra podieľa aj na riadení krvného tlaku [1]. 

Meraním intraluminálneho tlaku bolo dokázané, že pri vývine hypertenzie dochádza 

vo veľkých cievach iba k nepatrnému zvýšeniu tlaku, čiže ich účasť pri zvýšení rezistencie je 

pomerne malá. Avšak malé artérie a arterioly vykazujú výrazné zvýšenie tlaku, čo poukazuje 

na zapojenie práve tejto časti krvného riečiska do zvyšovania cievnej rezistencie [2]. 

Primárnou príčinu vzniku hypertenzie teda môže byť konstrikcia malých arteriol a artérií, 

ktorá je následne v neskorších štádiách spojená s úbytkom malých ciev a štrukturálnymi 

zmenami v tejto časti krvného riečiska [3]. 

Úbytok malých ciev v tkanivách pri hypertenzii („rarefaction“) je všeobecne 

akceptovaný [4] a  popísaný u hypertenzných pacientov a normotenzných ľudi s genetickou 

predispozíciou k vysokému krvnému tlaku. Nie je úplne jasné či sa jedná o štrukturálny 

úbytok ciev, čiže vymiznutie kapilár, alebo funkčný, teda neprekrvenie existujúcich kapilár 
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[5]. Zníženie denzity drobných ciev je považovaný za jeden z mechanizmov, ktorý môže 

prispievať k negatívnym dôsledkom hypertenzie, ako napríklad vznik mozgových príhod lebo 

infarkt myokardu [6]. 

Renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS) je jedným z najvýznamnejších 

systémov, ktoré sa podieľajú na regulácii homeostatických procesov, akými sú napríklad 

regulácia krvného tlaku, vodného a minerálneho prostredia, ale podieľa s aj na riadení 

sympatikového nervového systému [7]. Angiotenzín 2 (Ang2) je hlavný efektor RAAS a 

predstavuje jeden z najsilnejších vazokonstriktorov [8]. Ang2 má navyše schopnosť 

v tkanivách ciev indukovať expresiu mnohých génov, čo naznačuje jeho kľúčovú úlohu pri 

regulácii cievnej štruktúry a funkcie [7]. Tieto účinky zahrňujú rast buniek, migráciu, 

diferenciáciu a apoptózu endotelových buniek, ale tiež moduláciu zloženia extracelulárnej 

matrix. Preto sa Ang2  zaraďuje medzi najvýznamnejšie látky zapojené do remodelácie 

kardiovaskulárneho systému [9]. 

V mikrovaskulatúre bola pozorovaná antiapoptická funkcia Ang2, ktorá je mediovaná 

cez AT1 receptor [10]. Na druhej strane boli pozorované aj proapoptické účinky Ang2 na 

cievne hladko-svalové bunky [11]. V našej práci sme sa preto rozhodli analyzovať vplyv 

prenatálnej expozície zvýšeným hladinám Ang2, ako aj vplyv zvýšeného príjmu soli 

v potrave, ktorý potláča RAAS, na denzitu kapilár v kostrovom svale m. soleus.  

 

Materiál a metódy 

V pokuse sme použili laboratórne potkany kmeňu Wistar. Matkám pokusných zvierat 

boli na 6. deň gravidity implantované osmotické minipumpy (Alzet) uvoľňujúce Ang2 

(2µg/kg/hod). Po narodení bola časti pokusných zvierat (ANGS, n=13) od 4. týždňa podávaná 

potrava s 2% obsahom soli a druhej časti (ANGK, n=15) štandardná diéta. V kontrolnej 

skupine bola podávaná potrava s 2% NaCl (KS, n=12) od 6. týždňa a tiež štandardná potrava 

(KK, n=10). K potrave a vode mali zvieratá voľný prístup. Zvieratá boli synchronizované na 

svetelný režim 12D:12L, so začiatkom svetlej fázy 7:00. Vo zverinci bola priemerná teplota 

21 ± 2°C a vlhkosť vzduchu 55 ± 5%. Pokus bol ukončený a vzorky odoberané v 20. týždni 

života. 

Denzitu kapilár sme hodnotili na rezoch kostrového svalu m. soleus. Po vypreparovaní 

bol sval vložený do zalievacieho média TissueTek (Histolab AB, Švédsko) a uskladnený pri -

80°C. Hrúbka rezu bola 10µm a rez bol vedený kolmo na pozdĺžnu os svalu. Rezy sme 

následne farbili fluorescenčne značeným lektínom (Fluorescein-lycopersicon esculentum 
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lectin, Vector Laboratories, Burlingame, USA). Koncentrácia protilátky bola optimalizovaná 

na 1:300. Bunkové jadrá sme vizualizovali pomocou 6-diamidino-2-fenylindolom (DAPI; 

Sigma-Aldrich, USA), ktorý sme aplikovali na rezy v koncentrácii 1:10000. Denzitu kapilár 

sme pozorovali fluorescenčným mikroskopom Olympus BX51 (Oplympus, Japonsko) pri 

zväčšení 200x a fotografovali kamerovým systémom Color View Soft Imaging System 

Olympus U-CMAD 3 (Olympus, Japonsko). Pri pozorovaní sme použili farebný filter s 

vlnovou dĺžkou 495nm pre lektín a 365nm (U-MNU2) pre DAPI. Z každej vzorky sme 

dokumentovali 5 rezov, pričom z každého rezu sme urobili 8 snímok pre DAPI a 8 snímok pre 

lektín. Na hodnotenie hustoty kapilár sme použili program ImageJ (National Institute of 

Mental Health, Bethesda, Maryland, USA). Na snímku sme nakreslili štvorec o veľkosti 

100x100µm, na ktorom sme hodnotili hustotu kapilár. Na každej snímke sme hodnotili tri 

náhodne vybrané štvorce, ktoré sa vzájomne neprekrývali. 

Hladiny hormónov v plazme boli stanovené pomocou rádioimunoanalýzy komerčnými 

kitmi Angiotensine I RIA KIT (Beckman Coulter, USA) pre plazmatickú renínovú aktivitu 

(PRA) a Aldoctk-2 (DiaSorin, USA) pre aldosterón. 

Dáta sme vyhodnocovali v štatistickom programe STATISTICA 7 (Statsoft Inc., 

USA). Na porovnanie denzity ciev bola použitá analýza rozptylu (ANOVA) a na porovnanie 

rozdielov medzi skupinami boli použité LSD post hoc testy. Na hodnotenie vzťahu denzity 

ciev k plazmatickým hladinám PRA a ALD sme použili jednoduché korelácie. 

 

Výsledky a diskusia 

Prenatálna expozícia zvýšeným hladinám Ang2 vyvolala trend (p=0,12) k rozdielnej 

odpovedi denzity ciev v závislosti od pohlavia jedincov. U samíc došlo k numerickému 

poklesu počtu kapilár, zatiaľ čo u samcov sme pozorovali numerický vzostup počtu kapilár 

(Obr. 1). Vplyv prenatálneho ovplyvnenia zvierat Ang2 na mikrocirkuláciu zatiaľ nebol 

študovaný, avšak pri iných experimentálnych podmienkach bol popísaný úbytok ciev 

u samcov, napríklad vo svaloch zadnej končatiny pri zvýšenom tlaku krvi, ale nie u samíc.  

Tento efekt sa dáva do súvislosti s ochrannými účinkami estrogénov [12]. 
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Obr. 1 Denzita kapilár v kostrovom svale m. soleus u potkanov prenatálne ovplyvnených zvýšenou hladinou 

Ang2 (ANGK, n =15) a kontrolných potkanov (KK, n=10). Hodnoty sú znázornené ako priemery ± SEM. 

 

Skupine kŕmenej soľnou diétu sme podávali potravu s množstvom soli, ktorá 

nespôsobila zmeny v morfológii a funkcii obličiek, ale vyvolalo nárast tlaku krvi oproti 

kontrole [13]. Zvýšený príjem soli však potláča renín-angiotenzínový systém a teda znižuje aj 

produkciu Ang2 [14]. Vplyv prenatálnej expozície zvýšeným hladinám Ang2 a následný 

príjem potravy s vyšším obsahom soli nespôsobili v našom experimente žiadne signifikantné 

zmeny v denzite kapilár (Obr. 2). 
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Obr. 2 Denzita kapilár v kostrovom svale m. soleus u potkanov prenatálne ovplyvnených zvýšenou hladinou 

Ang2 kŕmených potravou s 2% obsahom soli (ANGS, n=12) a kontrolných potkanov kŕmených potravou s 2% 
obsahom soli (KS, n=10). Hodnoty sú znázornené ako priemery ± SEM. 

 

U prenatálne ovplyvnených zvierat kŕmených štandardnou diétou sme zistili negatívnu 

koreláciu (Obr. 3A) medzi počtom kapilár a množstvom ALD (p=0,044, R=-0,565, n=13) 

a trend k pozitívnej korelácii medzi hladinou PRA a počtom kapilár (p=0,079, R=0,504, 
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n=13; Obr. 3B). Podávanie soľnej diéty prenatálne ovplyvneným zvieratám tieto korelácie 

negovalo (p=0,438, R=0,217, n=15). 
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Obr. 3 Korelácie medzi počtom kapilár vo svale a hladinou hormónov: A) korelácia s hladinou aldosterónu 

u zvierat prenatálne vystavených Ang2 na štandardnej diéte (ALD), namerané hodnoty hormónov sú 

logaritmované; B) korelácia s plazmatickou renínovou aktivitou (PRA) u zvierat prenatálne ovplyvnených Ang2 

na štandardnej diéte. 

 

Záver 

Prenatálna expozícia zvýšeným hladinám Ang2 môže viesť k zmenám v 

mikrovaskulatúre kostrového svalu a tieto zmeny sú závislé od pohlavia potomstva. Mierne 

zvýšený príjem soli v potrave nespôsobuje zmeny v denzite kapilár v kostrovom svale. 

Prenatálna expozícia Ang2 nespôsobila signifikantné zmeny v hladinách PRA a ALD. 

Pozorovali sme však negatívnu koreláciu medzi denzitou kapilár a hladinou ALD u zvierat so 

štandardnou diétou a trend k pozitívnej korelácii medzi denzitou ciev a PRA. 
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Abstrakt 

The aim of our study was to investigate blood pressure (BP) changes during the menstrual cycle. Two 
groups of probands, using (n=14) or non-using (n=19) oral contraceptives (OC), were included in the study. In 
both groups, blood pressure was monitored by an ambulatory blood pressure device. Each subject was monitored 
twice, in the midfollicular (MF) (day 5-9) and midluteal (ML) phase (day 20-23 of cycle). We did not find 
significant differences in BP between MF and ML phase. Comparison of BP values between the group using and 
non-using OC revealed a BP increase in women taking OC. Moreover, characteristics of rhythmic pattern of BP 
in the OC group were changed as compared to the control group. 
 

Kľúčové slová: tlak krvi, menštruačný cyklus, estrogény, hormonálna antikoncepcia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tlak krvi (TK) je v rovnakých vekových kategóriách vyšší u mužov ako u žien v období 

pred menopauzou, v dôsledku čoho sú muži vystavení väčšiemu riziku kardiovaskulárnych 

ochorení. Tieto medzipohlavné rozdiely boli dokázané okrem ľudí aj u viacerých modelov 

experimentálnej hypertenzie [1]. Vyplývajú pravdepodobne z rozdielneho vplyvu androgénov 

a estrogénov na mechanizmy regulácie TK, medzi ktorými má významné postavenie 

sympatikový a renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS).  Experimentálne údaje 

ukázali, že estrogény znižujú aktivitu angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE), ako aj 

senzitivitu a expresiu angiotenzínových receptorov typu 1, čím inhibujú stimulačný vplyv 

RAAS na tlak krvi [2]. Po dlhodobom užívaní hormonálnej substitučnej terapie u žien po 

menopauze bolo zaznamenané signifikantné zníženie hladiny ACE a to rovnako 

u hypertenzných i normotenzných žien [3]. Je preto pravdepodobné, že estrogény znižujú 

riziko vzniku hypertenzie [1].  

Na základe protektívneho vplyvu estrogénov na TK je možné predpokladať, že u žien 

s pravidelným cyklom by v dôsledku vzostupu hladín estrogénov malo dôjsť k zníženiu TK. 

V súlade s touto hypotézou boli hodnoty systolického i diastolického TK namerané počas 

neskorej folikulárnej fázy (12.-14. deň cyklu) signifikantne nižšie v porovnaní s TK na 
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začiatku (2. - 4. deň) a na konci (25. - 28. deň) cyklu, pričom toto zníženie pretrvávalo až do 

začiatku luteálnej fázy a korelovalo so zvýšenou hladinou estradiolu [4]. 

Zvýšená hladina estrogénov počas luteálnej fázy cyklu zlepšuje i ďalšie 

kardiovaskulárne funkcie, ako napríklad senzitivitu baroreflexu [5] alebo aktiváciu sympatika 

v odpovedi na ortostatický stres [6]. 

Na druhej strane vo viacerých štúdiách sa nepodarilo preukázať pokles tlaku krvi v 

súvislosti so stúpajúcou hladinou ženských pohlavných hormónov. Porovnanie TK počas 

skorej folikulárnej fázy (3. deň) so stredom luteálnej fázy (22. deň) neodhalilo signifikantné 

rozdiely a aktivita sympatika zostala nezmenená napriek tomu, že hladiny estradiolu aj 

progesterónu boli v luteálnej fáze signifikantne vyššie a dosahovali hladiny typické pre danú 

fázu cyklu [7]. Podobne neboli zistené rozdiely v hodnotách TK v strede luteálnej fázy, kedy 

boli hladiny estradiolu aj progesterónu signifikantne zvýšené v porovnaní s folikulárnou fázou 

[5] ani v ďalšej štúdii, kde systolický, diastolický i stredný TK zostal nezmenený počas 

celého cyklu [8]. 

Vzhľadom na nejednoznačnosť dosiahnutých výsledkov sme si za cieľ našej práce 

stanovili analýzu zmien tlaku krvi počas menštruačného cyklu prostredníctvom porovnania 

hodnôt TK v strede folikulárnej a v strede luteálnej fázy cyklu súčasne s hodnotením 

hormonálneho profilu mladých zdravých žien. Ďalším cieľom bolo hodnotiť denný rytmus 

TK a jeho zmeny v závislosti od štádia menštruačného cyklu a skutočnosti, či dievčatá brali 

hormonálnu antikoncepciu alebo nie. 

 

 Materiál a metódy 

O účasť v pokuse boli požiadané zdravé dievčatá s pravidelným menštruačným cyklom 

vo veku 20-27 rokov. Meranie bolo realizované v strede folikulárnej (5.-9. deň) a v strede 

luteálnej fázy (20.-23. deň) menštruačného cyklu. Dievčatá boli rozdelené do dvoch skupín 

podľa toho či užívali alebo neužívali hormonálnu antikoncepciu (HA). Celkový počet dievčat, 

ktoré sa zúčastnili oboch meraní bol 19 v skupine bez HA a 14 v skupine s HA. Všetky 

dievčatá súhlasili s účasťou na pokuse dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu 

a podpísali informovaný súhlas s účasťou v štúdii. 

Na meranie tlaku krvi a srdcovej frekvencie bolo použité zariadenie na ambulantné 

meranie tlaku krvi (TM2430, A&D Company Ltd., Tokyo, Japan). Tlak krvi a srdcová 

frekvencia boli zaznamenávané automaticky počas 22-29 hodín, každých 15 minút počas 

aktívnej fázy dňa v čase od 7:00 do 22:00 a každých 30 minút počas noci v čase od 22:00 do 

7:00. Následne sme získané dáta vyhodnotili pomocou programu Microsoft Excel za využitia 
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Hillovou funkciou modifikovanej kosínusoidy [9]. Týmto spôsobom sme vypočítali 

nasledujúce parametre popisujúce rytmické zmeny TK:  

− amplitúda: polovica rozdielu medzi minimálnou a maximálnou hodnotou fitovanej 

krivky 

− akrofáza: čas kedy hodnota rytmu dosiahla maximum 

− parameter m: popisujúci inflexný bod krivky 

− parameter g: popisujúci strmosť krivky 

− parameter a: časový údaj popisujúci stred klesania krivky 

− parameter b: časový údaj popisujúci stred stúpania krivky 

Popri meraní TK sme monitorovali aj fyzickú aktivitu, ktorá bola zaznamenávaná 

zariadením Actiwatch (Cambridge Neurotechnology Ltd, UK), ktoré nepredstavuje závažné 

obmedzenie bežných aktivít a bolo nosené na dominantnej ruke. Tieto údaje sme následne 

použili na stanovenie začiatku a konca nočnej fázy probandov. Obidve zariadenia mohli byť 

sňaté z ruky, napr. počas osobnej hygieny a tento čas bol zaznamenaný probandami 

a kontrolovaný aj z automatického záznamu aktivity. 

Pred začatím merania boli dievčatá požiadané o odovzdanie vzorky slín, ktoré boli 

následne zamrazené a neskôr použité na meranie hladiny pohlavných hormónov. Hladinu 

testosterónu sme zisťovali pomocou rádioimunoanalýzy modifikovaným postupom podľa 

Zeman a kol. [10] a hladiny progesterónu a estradiolu pomocou komerčnej ELISA metódy 

podľa inštrukcii výrobcu (DRG, Nemecko). 

Získané dáta TK sme vyhodnocovali dvojfaktorovou analýzou rozptylu s opakovaním, 

kde pevným faktorom bola skupina (s HA/bez HA) a opakovaným faktorom fáza cyklu 

(folikulárna/luteálna).  

Hodnoty koncentrácie pohlavných hormónov nezodpovedali normálnemu rozdeleniu, 

preto sme na zistenie rozdielov v ich koncentrácii medzi skupinami dievčat a fázami použili 

neparametrické štatistické testy – Wilcoxonov párovací test na porovnanie závislých skupín 

(folikulárnej a luteálnej fázy) a Mann-Whitney test na porovnanie nezávislých skupín 

(dievčatá s HA a bez HA). 

 

Výsledky a diskusia 

Na zistenie rozdielov v TK počas folikulárnej a luteálnej fázy cyklu sme hodnotili 

maximálne, minimálne a priemerné hodnoty TK v daných fázach (Obr. 1). Ani v jednej 
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z týchto hodnôt sne nezaznamenali signifikantné rozdiely medzi folikulárnou a luteálnou 

fázou cyklu (p>0,05).  

Pri porovnaní hodnôt TK medzi skupinou dievčat s HA a bez HA sme pozorovali 

numerické rozdiely v hodnotách systolického minimálneho, maximálneho i priemerného TK. 

Pri štatistickom hodnotení sme zistili hraničné (p=0,066) zvýšenie minimálneho systolického 

TK v skupine dievčat s HA v porovnaní s dievčatami bez HA, pričom vzostup maximálneho 

a priemerného systolického TK nebol signifikantný. 

 

 

 
Obr. 1 Porovnanie minimálneho, maximálneho a priemerného systolického TK u dievčat bez HA (n=19) a s HA 

(n=14) počas folikulárnej a luteálnej fázy. Hodnoty sú zobrazené ako priemer ±SEM. 
 

V skupine dievčat s HA sme zaznamenali tendenciu k zníženiu amplitúdy v porovnaní 

s dievčatami bez HA, čo sa následne prejavilo pri porovnaní parametrov popisujúcich 24-

hodinový rytmus TK. Užívanie HA nemalo vplyv na akrofázu a ani na stred klesania 

a stúpania krivky (parametre „a“ a „b“). V dôsledku trendu zníženej amplitúdy TK sme 

u dievčat s HA pozorovali tendenciu k poklesu strmosti krivky (parametru „g“) v porovnaní 

s dievčatami bez HA. 

Signifikantné (p<0,05) rozdiely sme zaznamenali v inflexnom bode krivky vzostupu TK 

(parameter „m“), ktorý bol  u dievčat s HA signifikantne nižší v luteálnej fáze v porovnaní 

s folikulárnou fázou. U dievčat bez HA sme naopak pozorovali tendenciu k vzostupu (p<0,1) 

v luteálnej fáze v porovnaní s folikulárnou. Tento parameter vykazoval rozdiely aj medzi 

skupinou dievčat s HA a bez HA, pretože bol signifikantne vyšší vo folikulárnej fáze 
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u dievčat s HA v porovnaní s dievčatami bez HA, v luteálnej fáze sme však rozdiely 

nezaznamenali. 

 
Tab. 1 Systolický TK a parametre rytmu počas folikulárnej a luteálnej fázy u dievčat bez hormonálnej 

antikoncepcie (HA); (n=19) a s HA (n=14) 
 

 
bez HA (n=19) HA (n=14) 

vplyv 

HA 

vplyv 

fázy 
interakcia 

  folikulárna luteálna folikulárna luteálna p p p 

minimálny TK [mm Hg] 96,82 ± 1,48 96,79 ± 2,07 102,57 ± 2,36 100,51 ± 2,21 0,066 0,472 0,487 

maximálny TK[mm Hg] 118,22 ± 1,88 120,20 ± 2,05 122,08 ± 3,15 120,11 ± 3,12 0,573 0,997 0,115 

priemerný TK [mm Hg] 110,90 ± 1,49 111,78 ± 1,83 115,30 ± 2,65 113,04 ± 2,73 0,330 0,489 0,120 

amplitúda TK [mm Hg] 21,40 ± 2,28 23,41 ± 1,48 19,51 ± 2,35 19,61 ± 1,92 0,190 0,598 0,630 

akrofáza [čas v hod.] 15:50 ± 0:17 15:13 ± 0:23 15:40 ± 0:32 15:57 ± 0:28 0,528 0,669 0,277 

parametre rytmu               

m 0,70 ± 0,05 0,85 ± 0,06 1,02 ± 0,11 0,76 ± 0,08 0,185 0,369 0,004 

g 5,05 ± 0,36 6,27 ± 0,36 3,68 ± 0,64 4,40 ± 0,66 0,087 0,265 0,776 

a [čas v hod.] 23:05 ± 0:22 22:16 ± 0:22 22:18 ± 0:30 23:17 ± 0:36 0,819 0,887 0,077 

b [čas v hod.] 8:35 ± 0:20 8:12 ± 0:20 9:02 ± 0:40 8:36 ± 0:30 0,393 0,313 0,961 

 
U oboch skupín dievčat sme okrem nameraných hodnôt TK zisťovali aj salivárnu 

koncentráciu pohlavných hormónov v oboch fázach cyklu (Obr. 2). U dievčat bez HA bola 

hladina progesterónu v luteálnej fáze zvýšená v porovnaní s folikulárnou fázou (p<0,05) 

a zvýšenie hladiny estradiolu bolo na hranici signifikantnosti (p=0,079). U dievčat s HA boli 

hladiny všetkých troch hormónov počas cyklu takmer nezmenené a boli signifikantne 

(p<0,05) nižšie ako u dievčat bez HA. Koncentrácia testosterónu sa signifikantne líšila 

v oboch fázach, koncentrácia progesterónu a estradiolu u dievčat s HA bola nižšia 

v porovnaní s dievčatami bez HA v luteálnej fáze. 

 
 

Obr. 2 Salivárna koncentrácia testosterónu (A), estradiolu (B) a progesterónu (C) v strede folikulárnej a luteálnej 
fázy u dievčat bez HA (n=19) a s HA (n=14). Hodnoty sú zobrazené ako priemer ±SEM.  
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Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že sme nezistili signifikantné zmeny TK v závislosti od 

fázy menštruačného cyklu napriek tomu, že hladiny estradiolu v luteálnej fáze u dievčat bez 

HA boli zvýšené a dosahovali hodnoty typické pre danú fázu cyklu. Predpokladáme, že 

rozdiely v TK by mohli byť výraznejšie na konci folikulárnej fázy, kedy hladina estradiolu 

v plazme kulminuje. 

 Vzostup TK v skupine s HA v porovnaní so skupinou bez HA dosahoval hranicu 

signifikantnosti iba pri minimálnom systolickom TK, kým pri priemernom a maximálnom 

systolickom TK boli rozdiely iba numerické. Zaznamenali sme rozdiely v dynamike vzostupu 

systolického TK medzi skupinou s HA a bez HA, čo môže odrážať odlišnú aktiváciu RAAS a 

sympatika. Overenie tohto predpokladu si vyžaduje rozšírenie početnosti študovaného súboru. 
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Abstrakt 

Inorganic polyphosphate compounds are linear polymers containing tens to hundreds of phosphate 
residues linked by energy-rich phosphoanhydride bonds. Polyphosphate is a rich source of energy. Some authors 
think that was the prominent energy precursor in prebiotic evolution and named polyphosphate a ”bioenergy 
fossil”. The key enzymes connected to the metabolism of polyphosphate are polyphosphate kinases. These 
enzymes catalyse the polymerisation of the terminal phosphate of nucleotide triphosphates into a polyphosphate 
chain. The reaction also runs in the reverse direction. Ruegeria pomeroyi, marine α-proteobacterioum includes 3 
homologs of PPK2. We categorized those homologs into three groups according to their functionality: SPO0224-
PPK1, SPO1256-PPK2, SPO1727-PPK3. Here, we show the cloning and biochemical characterisation of those 
gene products. 
 

Kľúčové slová: Polyfosfátkináza; polyfosfát; Ruegeria pomeroyi; NTP; NDP. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Anorganický polyfosfát (polyP) pozostáva z desiatok až stoviek fosfátových zvyškov 

pospájaných makroergickými väzbami [1]. Viacero autorov tvrdí, že polyP bol hlavný zdroj 

energie už v prebiotickej evolúcii a nazýva ho ,,bioenergetickou fosíliou“ [2,3]. Kľúčovými 

enzýmami zapojenými do polyP metabolizmu sú polyfosfátkinázy (Ppk). Tieto enzýmy 

katalyzujú polymerizáciu a degradáciu polyP vlákna za súčasnej tvorby alebo degradácie NTP 

[4,5]. Prvým objaveným a najlepšie popísaným enzýmom je Ppk1 (EC 2.7.4.1) [4]. Enzým 

akceptuje všetky NDP, pričom polyP je donor fosfátu. Fosforylácia prebieha v poradí : ADP > 

GDP > UDP > CDP [5]. V poradí druhým popísaným enzýmom bola Ppk2 (PA0141), ktorá 

akceptuje GTP alebo ATP, na rozdiel od enzýmu Ppk1, ktorá spotrebúva len ATP [6]. 

Polyfosátkinázy sú celkovo staré enzýmy. Ich fylogenetická analýza ukázala, že Ppk2 je 

staršia ako Ppk1 [7].  

Použitím programu pBLAST sme identifikovali viac ako 500 homológov Ppk2 

(PA0141) organizmu Pseudomonas aeruginosa. Homológy sa vyskytujú od 1 po 6 v 

jednotlivých druhoch, hlavne u morských  α-proteobaktérií. Napríklad organizmus Ruegeria 

pomeroyi obsahuje 3 homológy Ppk2. Prvý Ppk2 homológ (SPO0224) vykazoval podobnosť s 
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Escherichia coli Ppk1, druhý Ppk2 (SPO1256) homológ bol podobný s P. aeruginosa Ppk2 a 

tretí Ppk2 homológ (SPO1727) vykazoval selektivitu pre pyrimidíny. Tento Ppk2 homológ 

(SPO1727) sme pomenovali polyfosfátkináza 3 (Ppk3) [8].  

V náväznosti na predošlú prácu sme klonovali a biochemicky charakterizovali 

SPO0224 (PPK1), SPO1256 (PPK2), SPO1727 (PPK3) R. pomeroyi. Rekombinantný enzým 

bol exprimovaný a klonovaný ako Strep-tag fúzny proteín a purifikovaný na Strep-Tactin 

kolónke. Pre biochemickú charakterizáciu enzýmov Ppk bol použitý kit MicroMolar 

Polyphosphate Assay Kit (ProFoldin) založený na detekcii polyP v reakcii.   

 

Materiál a metódy 

Strep-Tag fúzne proteíny Ppk1, Ppk2, Ppk3 sme pripravili ligáciou inzertu 

vzniknutého z PCR reakcie, v ktorej bola ako templát použitá genomická DNA R. pomeroyi 

(American Type Culture Collection ) a plazmidu pET-51b(+) Ek/LIC (Novagen). Vzniknuté 

konštrukty boli transformované do chemicky kompetentných buniek E. coli BL21(DE3)-T1 

(Sigma-Aldrich) a následne sekvenované. Kmene boli následne kultivované v LB médiu s 

prídavkom ampicilínu (100 µg/ml) do OD600nm 0,8-1,0. Nadexpresia proteínu bola dosiahnutá 

prídavkom isopropyl-1-thio-β-D-galaktopyranozid (400 µM YPTG) a kultiváciou 24 h pri 

15°C. Kultúry boli následne centrifugované a lyofilizované. Strep-tag fúzny proteín bol 

izolovaný nasledovne. 10 mg lyofilizovaných buniek bolo lyzovaných použitím 600 µl 

BugBuster Protein Extraction Reagent (Novagen). Vrchná fáza centrifugovaného lyzátu bola 

nanesená na Strep-Tactin kolónku (Novagen). Purifikovaný proteín bol uskladnený pri -20°C. 

Purifikované proteíny boli vizualizované použitím NuPAGE Novex 3-8% Tris-Acetátových 

mini gelov (Invitrogen) a farbené striebrom (SilverXpress Silver Staining Protocols- 

Invitrogen). 

 NDP preferencia polyfosfátkináz bola zisťovaná pri 30°C použitím kontinuálnej 

enzymatickej assaye, pri ktorej bola sledovaná degradácia polyP kitom MicroMolar 

Polyphosphate Assay Kit (ProFoldin), kedy klesala fluorescencia oproti kontrole bez enzýmu. 

Enzymatická assay bola pripravená v celkovom objeme 35 µl a pozostáva z 1 mM NDP, 5 

mM polyP, 1 mM MgCl2, 50 mM Tris-HCl pH 7,8 a 5 µl riedeného enzýmu (proteínová 

koncentrácia okolo 0,05 mg/µl). Reakcia bola zmiešaná s 30 µl 100 x riedeného MicroMolar 

Polyphosphate Assay Kit. Vzorky boli analyzované vo fluorescenčnej mikrotitračnej platničke 

(Brand) na fluorometre Infinite M200 (TECAN). Fluorescencia bola detegovaná pri exitácii 
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415 nm a emisii 550 nm každých 20 min. Medzi každým meraním boli vzorky inkubované 

30°C za stáleho miešania 300 rpm. 

 Efekt iónov kovu na aktivitu enzýmov bol sledovaný v kontinuálne assaye (popísanej 

vyššie) pri rôznej koncentrácii kovov MgCl2 (50; 10; 5; 1; a 0,1 mM);  MnCl2,  CoCl2,  NiCl2,  

ZnCl2 (1; 0,8; 0,6; 0,4 a 0,1 mM) a CaCl2 (0,1; 0,08; 0,06; 0,04; 0,01 mM). Bola požitá aj 

EDTA (5 mM). Reakcie bez EDTA, kovov a enzýmov boli použité ako kontroly.  

 Pomocou diskontinuálnej assaye bol sledovaný pH profil enzýmov Ppk1, Ppk2 

a Ppk3. Reakcia bola pripravená v celkovom objeme 510 µl a pozostávala z 1 mM ADP, 5 

mM polyP, 1 mM MgCl2, 50 mM pufor a 10 µl enzýmu (koncentrácia enzýmu okolo 0,05 

mg/µl). V jednotlivých rekciách bolo použité pH od 5 do 11. Použité boli pufre MES (pH 5 a 

6), HEPES (pH 7), Tris-HCl (pH 8 a 9) a CAPS (pH 10 a 11). Reakcia bola inkubovaná pri 

30°C za stáleho miešania 300 rpm na termomixéri (Eppendorf). Každých 30 min bolo 

odobratých 10 µl z každej vzorky a zmiešaných s 90 µl 90 % etanolu. Vzorky boli riedené a 

centrifugované pri 13 000 rpm, 5 min pri izbovej teplote. Takto pripravené vzorky (30 µl) boli 

zmiešané s 30 µl 100 x riedeného MicroMolar Polyphosphate Assay Kit a analyzované na 

fluorometre Infinite M200 (TECAN).  

 

Výsledky a diskusia 

Úspešne sa nám podarilo pripraviť fúzne Strep-tag proteíny génov PPK1 SPO0224, 

PPK2 SPO1256, PPK3 SPO1727 organizmu R. pomeroyi. Sekvenovanie potvrdilo zhodu s 

GenBank. Proteín sa nám podarilo nadexprimovať použitím 400 µM YPTG. Následne sme 

ich izolovali a purifikovali. SDS Page potvrdilo jeho obsah vo vzorkách (Obr. 1). 
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Obr. 1 SDS Page  – Na obrázku sú zobrazené proteíny Ppk1(dráha 1), Ppk2 (2) a Ppk3 (3) po 
purifikácii, štandardy HiMark (4) a BenchMark (5) a bunkové lyzáty s obsahom proteínov Ppk1 (6), 

Ppk2 (7) a Ppk3 (8) pred purifikáciou. 
 

Ako môžeme vidieť na obrázku (Obr. 1) všetky tri Ppk po purifikácii majú 

molekulovú hmotnosť medzi 31 a 41 kDa (štandard HiMark). To koreluje s molekulovou 

hmotnosťou proteínov Ppk1 (36,72 kDa), Ppk2 (39,95 kDa) a Ppk3 (34,75 kDa) vypočítanej 

na základe aminokyselinovej sekvencie. 

Pri zisťovaní NDP preferencie jednotlivých enzýmov sme zistili, že Ppk1 preferuje 

NDP v poradí GDP > UDP > CDP > ADP, Ppk2 v poradí ADP > CDP > UDP > GDP a Ppk3 

v poradí UDP > ADP > GDP > CDP (Tab. 1). Keďže všetky 3 Ppk sú homológy Ppk2 

(PA0141), dokážu používať GTP a ATP [6]. Značná preferencia UDP u Ppk3 potvrdzuje skôr 

publikované informácie o preferencii pyrimidínov [8]. 

Efekt jednotlivých iónov kovu na aktivitu Ppk bol sledovaný pri podmienkach 30°C a 

pH 8. Z iónov kovu Mg2+, Mn2+, Ni2+, Zn2+
, Ca2+, Co2+ mal enzým Ppk1 optimum pri Ca2+ o 

koncentrácii 0,1 mM; Ppk2 pri 0,1 Mg2+ a Ppk3 pri Ca2+ o koncentrácii 0,04 mM (Tab. 1). 

Ióny Co2+ kompletne inhibovali enzymatickú assay a 5 mM EDTA nemala efekt na 

enzymatickú aktivitu polyfosfátkináz. 

Fakt, že Ca2+ bol optimálny kov pre Ppk1 a Ppk2 len dokazuje, aké sú 

mikroorganizmy efektívne. Mikroorganizmy v prebiotickej evolúcii pravdepodobne používali 

polyP ako bioenergetickú molekulu. PolyP sa vždy vyskytuje spolu s Ca2+. To znamená, že 

enzým mal dva v jednom- substrát a kofaktor zároveň. Napríklad kalcium pyrofosfát bol 

nájdený v New Jersey [9]. Takisto dnes žijúce mikroorganizmy konzumujú kalcium ortofosfát 

vzniknutý zo štruktúr exoskeletu odumretého planktónu [10]. 

Sledovaním pH profilu uvedených polyfosfátkináz sme stanovili optimálne pH pre 

Ppk1 na 8,0; Ppk2 na 8,5 a pre Ppk3 na 7,5 (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Biochemická charakterizácia Ppk1, Ppk2, Ppk3 – v tabuľke sú zhrnuté výsledky biochemickej 
charakterizácie troch polyfosfátkináz (Ppk1, Ppk2, Ppk3) z organizmu R. pomeroyi 

 

optimum NDP kov pH 

Ppk1 (SPO0224) GDP Ca2+ 8,0 

Ppk2 (SPO1256) ADP Mg2+ 8,5 

Ppk3 (SPO1727) UDP Ca2+ 7,5 
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Záver 

Úspešne sme klonovali, purifikovali (Obr. 1) a biochemicky charakterizovali proteíny 

(Tab. 1) exprimované z génov SPO0224 (PPK1), SPO1256 (PPK2) a SPO1727 (PPK3). 

Stanovili sme ich preferenciu k NDP a kovom, ako aj optimálne pH. 
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Abstract 

In our thesis we dealt with preparing powders of Ag3PO4 by using Na2HPO4.12H2O and Na3PO4.12H2O 
as two different precursors. Samples were prepared by precipitation and mechanochemical methods. 
Photocatalytic efficiency of individual samples was studied by irradiation of suspensions of prepared powders 
with methylene blue (MB) solution and with phenol solution using source of light similar to solar light. 
Photocatalytic efficiency was determined via method of determination of total organic carbon (TOC) as the time 
dependence of phenol concentration and also via monitoring spectrophotometric parameters of solution as the 
time dependence of MB solution colouring intensity. Effect of sample preparation method on photocatalytic 
efficiency and morphology of particles was studied. After that, samples were characterised by X-ray powder 
diffraction method (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. 

 
 
Kľúčové slová: Ag3PO4, Na2HPO4.12H2O, Na3PO4.12H2O, metylénová modrá, degradácia, fotokatalýza 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 Počas posledných desiatich rokov sa zameriava veľká pozornosť na fotokatalyzátory, 

ktoré sú aktívne pod viditeľným svetlom a preukázali rozsiahlu škálu aplikácií, ako je 

napríklad: dezinfekcia vody, odstraňovanie a degradácia organických polutantov, rozklad 

vody za uvoľňovania vodíka [1]. 

 Polovodiče na báze oxidov preukázali veľké výhody ako fotokatalyzátory pre ich 

stabilitu pri fotokatalytickej reakcii. Avšak schopnosť využívať viditeľné svetlo bola 

obmedzená v dôsledku energií zakázaných pásov, ktoré sú vyššie ako 3,1 eV (UV oblasť) 

alebo nižšie ako 1,5 eV (IČ oblasť), čo vedie k nízkej účinnosti premeny energie [2]. 

Cieľom tejto práce je štúdium syntézy fosforečnanu strieborného z dvoch rôznych 

prekurzorov a skúmanie fotokatalytickej aktivity práškov Ag3PO4. 

 

Materiál a metódy 

Postup č.1 (mechanochemická syntéza): V trecej miske sme rozotreli AgNO3 a 

Na3PO4.12H2O (AGPO-m), v druhej miske sme rozotreli AgNO3 a Na2HPO4.12H2O (AGPO-

m-H). Výsledné produkty sme premyli destilovanou vodou a etanolom a následne sušili pri 

teplote 70 °C 12 hodín. 

Postup č.2 (precipitácia): Do 50 ml roztokov AgNO3 sme pridali roztok 

Na3PO4.12H2O (AGPO-p) a Na2HPO4.12H2O (AGPO-p-H). V prípadne vzorky AGPO-p sme 

vo vzniknutej suspenzii upravili pH prostredia na 3 – 4 pridaním kyseliny fosforečnej. Obe 
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suspenzie sme nechali miešať 2h tme. Vzniknuté zrazeniny sme odfiltrovali, premyli 

destilovanou vodou a etanolom. Po premytí sme vzorky sušili 12 h pri teplote 70 °C. 

Fotokatalytickú účinnosť vzoriek sme skúmali spektrofotometricky prostredníctvom 

sledovania absorbancie roztoku metylénovej modrej (MB) pri vlnovej dĺžke 291 nm  a 664 

nm a taktiež prostredníctvom fotodekompozície fenolu  metódou TOC (total organic carbon) 

pri ožarovaní lampou so spektrom žiarenia podobnému slnečnému. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na Obr. 1 je XRD záznam vzorky AGPO-p. Jednotlivé charakteristické intenzity pri 

20,83; 2ϴ, trojica intenzít pri 29,62; 33,25; 36,53; 2ϴ, dvojica samostatných intenzít pri 

42,45; 47,72; 2ϴ a trojica intenzít pri 52,6; 54,93;57,17; 2ϴ potvrdzuje prítomnosť Ag3PO4 

v pripravenom prášku. XRD záznamy boli porovnávané s literatúrou  [[3],[4]. 

 

 

 

Obr. 1 Práškový XRD záznam vzorky AGPO-p 

 

Na Obr. 2 je Ramanove spektrum vzorky AGPO-p. Záznamy Ramanových spektier 

sme porovnávali s dostupnou literatúrou [1], pričom na našom zázname sú zobrazené oproti 

literatúre iba dva najintenzívnejšie píky pri hodnote Ramanovho posunu 902 cm-1 a 397 cm-1 . 
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Obr. 2 Ramanove spektrum vzorky AGPO-p 

 

Fotokatalytickú účinnosť vzorky AGPO-p pri degradácii fenolu sme porovnávali s  

komerčne dostupným práškom TiO2 (Aeroxide® P25). Ako je vidieť na Obr. 2 Ag3PO4 má 

porovnateľne dobré fotokatalytické účinky ako Aeroxide® P25. 

 

 

Obr. 3 Porovnanie časového priebehu fotomineralizácie fenolu vzorkou AGPO-p a Aeroxide® P25 

 

Na Obr. 3 možno pozorovať fotokatalytickú účinnosť vzorky AGPO-p pri degradácii 

organického farbiva MB pri vlnovej dĺžke 291 nm a 664 nm. 
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Obr. 4 Časový priebeh degradácie MB vzorkou AGPO-p 

 

Vzorka AGPO-p vykazovala výborné fotokatalytické vlastnosti pri degradácii fenolu, 

rovnako ako aj pri degradácii organického farbiva metylénovej modrej. 

 

Záver  

Mechanochemickou metódou a pricipitáciou sme pripravili prášky Ag3PO4. Pri 

mechanochemickej syntéze bola fotokatalyticky účinnejšia vzorka AGPO-m-H, ktorá bola 

pripravovaná z prekurzoru Na2HPO4.12H2O. Naopak, pri precipitačnej syntéze bola 

fotokatalyticky účinnejšia vzorka AGPO-p, ktorá bola pripravená z prekurzoru 

Na3PO4.12H2O. 

Ukázalo sa, že nami pripravené vzorky Ag3PO4 vykazujú veľmi dobrú fotokatalytickú 

účinnosť pri degradácii organických látok vo viditeľnom spektre.  
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Abstrakt 
A simple and fast method was developed for determination of 90Sr in high volumes of water samples. 

For determination of 90Sr was used SPE using commercial sorbent AnaLig® Sr-01 from company IBC Advanced 
Technologies, Inc.. Determination of 90Sr was performed with dilute solution of HNO3 and NaOH. To achieve 
fast determination, vacuum system was applied, which brings significant reduction of separation time. The aim 
of this study was development of less expensive, time- and energy-saving method for determination of 90Sr 
in comparison with conventional methods. Radiochemical strontium yield was traced by using radionuclide 85Sr. 
Samples were measured with HPGe detector at energy Eγ = 514 keV. By using AnaLig® Sr-01 yields in range 72 
- 96 % were achieved. Separation based on SPE using AnaLig® Sr-01 employing utilization of vacuum system 
offers fast and effective method for determination of 90Sr in water matrix. After ingrowth of ytrium samples were 
measured by Liquid Scintillation Spectrometer Packard Tricarb 2900 TR with software Quanta Smart. 

Kľúčové slová: stanovenie 90Sr; Extrakcia v tuhej fáze; Scintilačná kvapalinová chromatografia 

Úvod a formulácia cieľa 

 90Sr je produkt, ktorý vzniká pri prevádzke jadrových elektrárni a ako majoritný 

rádionuklid sa taktiež nachádza vo vyhoretom jadrovom palive a v rádioaktívnom odpade, 

ktorý vzniká pri prevádzke jadrovej elektrárne a pri činnostiach spojených s prevádzkou. 
90Sr je rádioaktívny izotop s maximálnou energiou Eγ= 546 keV a s dobou polpremeny 28,5 

roka. Stroncium sa do ľudského organizmu môže dostať prijímaním potravy, pitím alebo 

inhaláciou. Kvôli jeho chemickej podobnosti s vápnikom a vzhľadom na jeho dobrú mobilitu 

vo vodách je stroncium jedným z najnebezpečnejších štiepnych produktov. Na základe týchto 

skutočností má stanovenie a monitorovanie 90Sr v životnom prostredí významné postavenie. 

 90Sr aj jeho dcérsky produkt 90Y emitujú čisté beta žiarenie. V tradičných metódach 

stanovenia 90Sr je nevyhnutné pred meraním beta žiarenia 90Sr odseparovať kvôli prítomnosti 

interferentov vo vzorke životného prostredia. Tieto postupy sú však náročné na čas a taktiež 

predstavujú značnú finančnú záťaž [1 -  3].  

Prezentovaný príspevok popisuje možnosť stanovenia 90Sr vo veľkoobjemových 

vzorkách vôd zo vzoriek životného prostredia bez nutného odparovania vodnej matrice alebo 

použitia metódy spoluzrážania stroncia. Použitie metódy priamej separácie 90Sr minimalizuje 

množstvo použitých organických činidiel. 

 Stanovenie 90Sr sa uskutočnilo za použitia komerčného sorbentu AnaLig® Sr-01 

od firmy IBC Advanced Technologies Inc. s využitím kolónovej extrakčnej chromatografie. 

Extrakčná chromatografia je relatívne novou technikou, ktorá kombinuje selektivitu 
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extrakčného rozpúšťadla s jednoduchosťou použitia ionovýmennej chromatografie. Jedným 

z príkladov extrakčnej chromatografie je extrakcia na tuhej fáze (SPE = solid phase 

extraction), ktorá výrazne redukuje čas potrebný pre stanovenie stroncia ako aj znižuje 

množstvo použitých reagentov, a tým pádom aj množstvo odpadov vznikajúcich v procese 

stanovenia [4, 5].  

Cieľom prezentovanej práce bolo navrhnúť rýchlu, efektívnu, časovo a energeticky 

nenáročnú metódu pre rýchle stanovenie 90Sr za použitia vodnej vývevy vo veľkoobjemových 

vzorkách vôd odobratých z blízkeho okolia jadrových elektrárni Jaslovské Bohunice 

a Mochovce, ktoré sú situované na západnom Slovensku.  

 

Materiál a metódy 

• kvapalinový scintilačný spektrometer (LSC= Liquid Scintillation Counter), Packard 

Tricarb 2900 TR, softvér Quanta Smart,  

• HPGe detektor (High Purity Germanium detector), Ortec  

• scintilačné vialky 

• aparatúra pre kolónovú chromatografiu: výška kolóny- 60 cm, priemer kolóny-2 cm 

•  vodná výveva pre vytvorenie podtlaku 

• AnaLig® Sr-01 (1,2 g, 60-100 mesh) od firmy IBC Advanced Technologies, Inc. [6]  

• kyselina dusičná 

• hydroxid sodný 

• stopovací rádionuklid 85Sr 

• 100 µL nosičového roztoku Sr2+ (60 mg/mL) 

• 0,05 M EDTA (pH 8-9) 

 

Výsledky a diskusia 

 Pripravili sa modelové vzorky vody zložené z rôznych objemov pozostávajúc z vody 

z vodovodu, stopovacieho rádionuklidu na sledovanie výťažku separácie 85Sr a stabilného 

Sr2+. Vzorky vôd boli okyslené s kyselinou dusičnou na výslednú koncentráciu vzorky 1,5-

2 M. Ako prvé boli vzorky vôd testované pri prietokových rýchlostiach 3 mL/min. 

Pre urýchlenie separačnej metódy sa následne napojila kolóna so sorbentom na vodnú vývevu. 

Pomocou infúznych hadičiek sa nastavil plynulý prietok upravenej vzorky vody na kolónu 

so sorbentom AnaLig® Sr-01. Napojením kolóny na vodnú vývevu sa dosiahla maximálna 

prietoková rýchlosť 50 mL/min. Stanovenie stroncia touto metodikou ponúklo predpoklad 
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rýchleho stanovenia v reálnych vzorkách s dobrým rádiochemickým výťažkom v rozsahu (72-

96)%.  

Testovala sa aj možnosť separácie stroncia v zásaditom prostredí s NaOH v rozsahu 

od 0,1 do 1 mol.dm-3.  

 

 

Obr. 1 Stanovenie rádiochemického výťažku 85Sr v modelových vzorkách 

Obrázok 1 znázorňuje stanovenie stroncia v modelových vzorkách, ktoré bolo 

uskutočnené v kyslom prostredí s použitím HNO3 (výsledná koncentrácia vzorky bola 1,5-

2 M) a taktiež v zásaditom prostredí s NaOH (výsledná koncentrácia vzorky bola 1 M). 

Rádiochemický výťažok 85Sr bol stanovený pri energii Eγ= 514 keV meraním na HPGe 

detektore.  

 

Stanovenie 90Sr vo veľkoobjemových vzorkách vôd pozostávalo z nasledujúcich krokov: 

• odber vzorky z okolia jadrových elektrárni (odber bol uskutočňovaný firmou Ekosur, 

vzorky boli okyslené s HNO3 a dodané na katedru jadrovej chémie) 

• prefiltrovanie vzorky pre odstránenie nečistôt 

• pridanie 100 µL 85Sr ako stopovacieho rádionuklidu pre sledovanie rádiochemického 

výťažku stroncia 

• pridanie 100 µL roztoku stabilného nosičového rádionuklidu Sr2+, okyslenie vzorky 

vôd s HNO3 pre dosiahnutie koncentrácie 1,5-2 M 

• kondiciovanie kolóny s 1,2 g sorbentu AnaLig® Sr-01 s 20 mL 1M HNO3 

• zapojenie aparatúry do systému s použitím vývevy, ktorá vyvíja podtlak 
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• premývanie kolóny s 20 mL destilovanej vody a následne s 20 mL 1M HNO3 

• nanesenie veľkoobjemovej vzorky vôd na kolónu (prietoková rýchlosť približne 

50 mL/min t.j cca 3 L vzorky za hodinu) 

• premytie kolóny s 20 mL HNO3 (1,5-2 M) a s 20 mL destilovanej vody 

• odpojenie kolóny z vývevy 

• elúcia stroncia s 20 mL EDTA (pH 8-9) [7, 8] priamo do scintilačnej vialky 

(3 mL/min);je potrebné zaznamenať čas začiatku elúcie stroncia (začatie nárastu 90Y) 

• stanovenie rádiochemického výťažku 85Sr pri energii Eγ= 514 keV na HPGe detektore  

• meranie nárastu 90Y pomocou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie prostredníctvom 

Čerenkovovho žiarenia 

Tab. 1 Objemové aktivity 90Sr vo veľkoobjemových vzorkách vôd z okolia jadrových elektrárni 

V 
[dm3] 

R 85Sr 
[%]  

aV 
90Sr 

[Bq/dm3] 
aV ± U  

[Bq/dm3] 
9,94 79,7 0,00438 0,0044 ± 0,0013 
10,08 81,0 0,00246 < MDA 
10,08 74,7 0,00330 < MDA 
9,94 73,4 0,00199 < MDA 
10,16 70,9 0,00518 0,0052 ± 0,0016 
9,46 63,3 0,00515 0,0052 ± 0,0015 
9,34 63,3 0,00507 0,0051 ± 0,0015 
9,50 60,8 0,00534 0,0053 ± 0,0016 
9,70 74,7 0,00734 0,0073 ± 0,0022 
9,30 68,4 0,00519 0,0052 ± 0,0016 
9,82 74,7 0,00742 0,0074 ± 0,0022 
9,78 74,7 0,00763 0,0076 ± 0,0023 
10,20 74,7 0,00579 0,0058 ± 0,0017 
13,20 73,4 0,00327 < MDA 
9,88 74,7 0,00133 < MDA 
10,36 69,6 0,00255 < MDA 
9,84 77,2 0,00208 < MDA 
10,20 75,9 0,00265 < MDA 
10,04 74,7 0,00205 < MDA 
9,34 74,7 0,00270 < MDA 
9,82 68,4 0,00511 0,0051 ± 0,0015 

V – objem vzorky vody; R 85Sr – rádiochemický výťažok 85Sr; av 
90Sr – objemová aktivita 90Sr; av ± U  – 

rozšírená štatistická neistota objemovej aktivity; NOTE: MDA (Minimum Detectable Activity) = 0,004 Bq/L; 

účinnosť detektora = 38,9 % 

 

Záver 

Modifikáciou konvenčných metód pre stanovenie 90Sr vo vodných vzorkách 

sa vyvinula nová metóda pre rýchle stanovenie stroncia s použitím komerčne dostupného 

sorbentu AnaLig® Sr-01. Na separáciu 90Sr sa využila metóda extrakcie na tuhej fáze 

na sorbente molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Sr-01. Testovala sa možnosť separácie 
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stroncia v kyslom aj v zásaditom prostredí. Nová a rýchla metóda separácie stroncia 90Sr 

na sorbente AnaLig® Sr-01 s využitím vodnej vývevy na reguláciu prietokovej rýchlosti 

ponúka veľmi efektívnu, rýchlu, bezpečnú a spoľahlivú metódu stanovenia 90Sr vo veľkých 

objemoch vodných vzoriek životného prostredia. Pri stanovení 90Sr vo vzorkách približne 

10 L vôd predstavuje skrátenie celkovej doby separácie a prípravy vzoriek na cca 4,5 hodiny.  

Použitie sorbentu AnaLig® Sr-01 je výhodné z viacerých hľadísk. Na sorbente sa 

nezachytávajú aktinidy, takže prítomnosť interferentov pri meraní beta žiarenia je 

eliminovaná. Viacnásobné použitie sorbentu tiež prispieva k faktorom, ktoré vyvinutú metódu 

zvýhodňujú v porovnaní s konvenčnými metódami. Prevedenie metódy s použitím vývevy za 

zníženého tlaku výrazne zredukovalo čas potrebný na stanovenie. Spoľahlivosť vyvinutej 

metódy sa overila porovnaním výsledkov z reálnych vzoriek a z modelových vzoriek. 

Rádiochemický výťažok modelových vzoriek sa pohyboval v rozsahu (72-96)%. Podobné 

hodnoty nadobudli rádiochemické výťažky, ktoré boli stanovené vo vzorkách životného 

prostredia. Výťažky reálnych vzoriek sa pohybovali v rozsahu (60-81)%. Účinnosť detektora 

pre stanovenie  90Sr bola 38,9 % a minimálna detegovateľná aktivita MDA bola 0,004 Bq/L. 
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Abstrakt  

The work was focused on the multi-step resonance energy transfer (RET) occurring in the complex systems 
based on inorganic carrier, synthetic saponite and the mixture of adsorbed dyes. RET was characterized by the methods 
of fluorescence spectroscopy. In the preliminary experiments, hybrid materials based on colloidal systems were 
investigated. The results helped to design the preparation of the second group of samples, thin solid films. Efficient 
multi-step RET between the molecules of up to six different laser dyes was achieved. The effects of the concentration of 
dye molecules intercalated in the films on RET efficiency and the role of the alkyl ammonium cations to suppress dye 
molecular aggregation were investigated. The presence of alkyl ammonium cations resulted in the reduction of dye 
molecular aggregation in the films, which was reflected in the increase of overall fluorescence. Results from 
fluorescence anisotropy measurements confirmed the presence of RET in the majority of studied systems. 
 

Kľúčové slová: RET; hybridné materiály; fluorescenčná spektroskopia; ílový minerál   

 

Úvod a formulácia cieľa 

  Hybridné nanomateriály obyčajne tvorí anorganická a organická zložka v podobe 

nanorozmerových alebo molekulových jednotiek. Anorganický skelet často predstavuje 

fotoneaktívnu zložku, ktorá však môže ovplyvňovať optické vlastnosti organickej zložky. 

Aplikáciou vhodnej fotoaktívnej zložky možno získať optické nanomateriály so zlepšenými alebo 

úplne novými vlastnosťami. Priaznivé optické resp. fotochemické vlastnosti hybridného 

nanomateriálu však závisia od mnohých faktorov. V prípade organických chromofórov ukotvených 

na anorganickom vrstevnatom nosiči tieto faktory  zahŕňajú: 1. Náboj vrstiev použitej anorganickej 

zložky, 2. Štruktúru a vlastnosti organických fluorofórov. 

 Vrstevnaté kremičitany zo skupiny smektitov sú vhodnou anorganickou zložkou pri príprave 

hybridných nanomateriálov [3,10,11]. V dôsledku izomorfných, nábojovo neekvivalentných 

substitúcií sú vrstvy smektitov nositeľmi záporného náboja. Ten je kompenzovaný hydratovanými 

anorganickými katiónmi, ktoré sú ľahko vymeniteľné. Okrem schopnosti výmeny hydratovaných 

katiónov sú smektity expandujúce materiály a tvoria stabilné koloidné sústavy. Vďaka vyššie 

uvedeným vlastnostiam sú smektity schopné na povrchu a v priestoroch medzi vrstvami absorbovať 

katiónové organické farbivá [3] a sú ideálne pre prípravu hybridných materiálov. Absorpcia často 

zahŕňa vzájomné interakcie absorbovaných molekúl chemickej alebo fyzikálnej povahy. Po 

excitácii molekúl nemusí nutne nasledovať bezprostredná emisia žiarenia. Za určitých podmienok 
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môže dôjsť v jednom alebo viacerých krokoch k prenosu excitačnej energie z jednej molekuly 

fluorofóru, tzv. donora energie (ED) na inú molekulu, predstavujúcu akceptor energie (EA). Ak 

prenos energie prebieha neradiačne, mechanizmom coulombickej dipól-dipólovej interakcie, ide o 

tzv. prenos energie Försterovho typu [1]. Efektívna interakcia donora a akceptora energie však 

vyžaduje splnenie viacerých podmienok, tzv. rezonančná podmienka - nenulový prekryv emisného 

spektra donora energie a absorpčného spektra akceptora energie, vzájomná vzdialenosť a orientácia 

donora a akceptora energie. Theodor Förster definoval parameter R0 pre dvojicu ED a EA ako 

vzdialenosť, pri ktorej je pravdepodobnosť prenosu energie mechanizmom FRET rovnaká ako 

pravdepodobnosť žiarivej deexcitácie z priamo excitovanej molekuly fluorofóru. Všeobecne sa 

hodnoty R0 pohybujú v intervale 1-10 nm [2]. V zriedených roztokoch farbív FRET neprebieha, 

pretože vzájomné vzdialenosti medzi molekulami sú pomerne veľké. Prenos energie je možný v 

hybridných sústavách. Zvýšením koncentrácie farbív však často dochádza k vzniku molekulových 

agregátov [4–6,12]. Ide o supramolekulové štruktúry vzájomne viazané najmä slabými van der 

Waalsovými silami, ktorých vznik pravdepodobne ovplyvňuje veľkosť, tvar a štruktúra molekúl [6]. 

Známe sú dva typy, tzv. H- a J-agregáty. H-agregáty sendvičového typu sú známe zhášaním 

fluorescencie. J-agregáty sa usporadúvajú  tzv. "head-to-tail" spôsobom a fluorescenčné vlastnosti 

sa u nich zachovávajú [6,12]. Z dôvodu omnoho častejšieho výskytu "nežiarivých" H-agregátov je 

potrebné tvorbe agregátov vhodnými spôsobmi predchádzať. Agregáciu molekúl možno potlačiť 

modifikáciou vhodnými surfaktantmi, napr. alkylamónnymi katiónmi [7-9].  

Cieľmi práce bola: 1. Príprava vzoriek hybridných nanomateriálov obsahujúcich expandujúci 

kremičitan saponit, katiónové organické farbivá zo skupiny rodamínov a katiónového surfaktantu.   

2. Optimalizácia ich zloženia pre pozorovanie efektívneho prenosu energie zmenou koncentrácie 

farbív v jednotlivých vzorkách  

3. Študovanie vplyvu molekulovej agregácie na efektivitu FRET a jej cielená eliminácia.  

4. Charakterizácia vzoriek spektrálnymi metódami a vyhodnotenie efektivity FRET z poklesu 

anizotropie v pozorovaných sústavách. 

 

Materiál a metódy 

 Vo všetkých vzorkách obsahujúcich ílový minerál bol použitý Sumecton SA (Sap), ktorý. 

bol získaný z Kunimine Industries Co., Ltd., Japan. Ide o synteticky pripravený ílový minerál, 

ekvivalent prírodného saponitu. Stechiometrický vzorec saponitu je 

[(Si7.20Al0.80)(Mg5.97Al0.03)O20(OH)4].(Na0.49Mg0.14). Merný povrch je 750 m2g-1. Saponit bol 

zvolený predovšetkým kvôli nízkemu náboju vrstiev [13]. Použité farbivá sú zhrnuté v Tab. 1, 

získané boli z firmy Exciton. Vo vybraných vzorkách bol použitý alkylamónny katiónový surfaktant 

(AA katión) hexadecyl-trimetylamónium bromid (HDTMA). HDTMA bol získaný zo Sigmy-
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Aldrich. Všetky použité chemikálie boli použité bez dodatočnej úpravy. 

 

Tab. 1 Zhrnutie kľúčových spektrálnych vlastností použitých laserových farbív 
 

Farbivo skratka označenie λ
abs

[nm] ε [L.mol

-1

.cm

-1

 

] λ
fl

  

[nm] φfl  

Rodamín 123 R123 D1 511 85 200 530 0,90 

Rodamín 6G R6G D2 530 116 000 560 0,95 

Pyronín Pyr D3 547 69 200 568 0,35 

Rodamín 3B R3B D4 556 115 000 574 0,45 

Oxazín 4 Ox4 D5 616 109 000 625 0,63 

Oxazín 1 Ox1 D6 645 123 000 680 0,141 

 

 Študovali sa dva typy vzoriek hybridných nanomateriálov. V prvej časti sa pripravila séria 

štyroch vzoriek vodných roztokov farbív a koloidov. Tie slúžili ako prípravné vzorky, pomocou 

ktorých sa overil vplyv prítomnosti jednotlivých zložiek na efektivitu FRET. Základ každej z 

prípravných vzoriek tvoril zmesný roztok farbív s koncentráciou 1,2.10-5 M (0,2.10-6 M každé 

farbivo). Ak nie je uvedené inak, sústavy obsahujú  šesť farbív v rovnakých vzájomných pomeroch 

koncentrácie. Ku dvom vzorkám bol pridaný roztok Sap (0,72 g.dm-3) a roztok AA katiónov (7,2.10-

5
 

M) tak, aby sa dal pozorovať vplyv každej zložky osobitne aj v rámci jednej vzorky. Vzorky, ktoré 

neobsahovali roztok Sap a/alebo AA katión boli doplnené vodou. Zo vzoriek sa zmerali základné 

fluorescenčné spektrá a na základe výsledkov sa pripravila ďalšia séria vzoriek- tenkovrstvových 

filmov.  

 Tenké filmy boli vytvorené zachytením na filtračnej membráne (s veľkosťou pórov 0,1 µm a 

polomerom 12,5 mm) pomocou vákua. Film na membráne sa otlačil na hydrofilizovaný povrch 

kremičitého sklíčka. Koloidné roztoky, z ktorých boli filmy pripravené, obsahovali roztok farbív a 

saponit so zložením  v pomere 6.10-6
 

pre film F1 a 6.10-7 mol/g pre vzorku F2. Koncentrácia 

saponitu bola rovnaká pre všetky vzorky (0,2 g.dm-3). Filmy D1 a D6 boli pripravené analogickým 

spôsobom ako vzorka F1, ale obsahovali len jedno farbivo (D1-D6). V prípade vzorky F3 sa 

filtroval roztok saponitu za vzniku tenkého filmu, farbivo bolo sorbované zo zmesného roztoku až v 

druhom kroku.  

 Na študovanie vzoriek tenkovrstvových filmov sa použili metódy fluorescenčnej 

spektroskopie a polarizovanej fluorescenčnej spektroskopie. Z fluorescenčných emisných spektier 

možno priamo určiť, ktoré farbivá prispievajú k emisii pri danej excitačnej vlnovej dĺžke. V prípade 

študovania mechanizmu FRET možno identifikovať príspevok donora a akceptora energie v 

celkovej emisii žiarenia. Metódou polarizovanej fluorescenčnej spektroskopie sa vyhodnotila 

optická anizotropia sústav, pomocou ktorej sa určila efektivita FRET. Merania fluorescenčnej 

spektroskopie boli vykonávané na prístroji Horiba Jobin-Yvon FluoroLog-3.                                                                                                                           
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Výsledky a diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Fluorescenčné emisné spektrá prípravných roztokov a koloidov (A). Porovnanie vplyvu AA katiónov 

v spektrách koloidov (B). Merané po excitácii pri 480 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Fluorescenčné spektrá tenkovrstvových filmov. Porovnanie F1 so vzorkami zodpovedajúcimi prvému (D1) resp. 

poslednému (D6) farbivu v teoretickej kaskáde FRET. 

 

Na Obr. 1 sú znázornené fluorescenčné emisné spektrá prípravných roztokov. Excitačná 

vlnová dĺžka 480 nm bola zvolená s cieľom selektívnej excitácie potenciálnych donorov energie. 

Porovnaním spektier roztokov a koloidov (Obr.1, A) vidíme, že v prípade roztokov dochádza 

k emisii hlavne z molekúl  priamo excitovaných farbív. Emisia farbív vo vzorke koloidov je v tejto 

oblasti výrazne potlačená, avšak pozorujeme príspevok k emisii z molekúl farbív emitujúcich 

v oblasti nad 600 nm. K poklesu emisie v sústave koloidov v oblasti 500-600 nm mohlo dôjsť v 

dôsledku vyhasínania fluorescencie z dôvodu tvorby nežiarivých H-agregátov alebo z dôvodu 
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prenosu energie na molekuly akceptorov energie. Emisia molekúl farbív v sústave koloidov s 

maximom pri 670 nm (Obr. 1 A) a porovnanie vplyvu AA katiónov na emisné spektrá koloidov 

(Obr.1 B) dokazuje, že v sústavách obsahujúcich Sap dochádzalo k vyhasínaniu emisie priamo 

excitovaných molekúl oboma javmi. Vo vzorke koloidu s prídavkom AA katiónov (Obr. 1B, 

prerušovaná čiara) možno pozorovať zvýšenie celkovej intenzity emisie a rozlíšenie píkov pre 

jednotlivé farbivá, pričom pozorujeme rozlíšenie píku s maximom pri 625 nm, ktoré v roztoku bez 

AA katiónov vôbec nebolo detegované. Na Obr. 2 sú zobrazené fluorescenčné emisné spektrá 

tenkých filmov excitované pri 480 nm. Z grafu zobrazenom na Obr. 2 vidíme, že excitáciou pri 480 

nm posledné farbivo D6  nie je efektívne excitované a k emisii prispieva len nepatrne. Vo vzorke F1 

je emisia v tejto oblasti niekoľkonásobne vyššia. S prihliadnutím k hodnotám kvantových výťažkov 

potenciálnych donorov a akceptorov energie (Tab.1) možno relatívne vysokú intenzitu emisie v tejto 

oblasti považovať za dôkaz efektívneho prenosu energie v sústave F1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Fluorescenčná anizotropia tenkovrstvových filmov F1 a F2. Vyhodnotené z polarizovaných fluorescenčných 

spektier s uhlom otočenia α = 45° 
 

Na Obr. 3 je znázornený priebeh fluorescenčnej anizotropie filmov F1 a F2. Vidíme, že v 

oblasti vlnových dĺžok 500-530 nm, kde emitujú priamo excitované molekuly, je anizotropia pre 

obidve sústavy relatívne vysoká, keďže molekuly nie sú depolarizované vplyvom FRET. Naopak, v 

oblasti vyšších vlnových dĺžok emitujú molekuly, ktoré získali energiu z rezonančného prenosu, v 

dôsledku čoho sa čiastočne depolarizovali. Pokles anizotropie je výraznejší v sústave F1, na základe 

čoho možno konštatovať, že zvýšenie koncentrácie farbív spôsobilo efektívne zmenšenie 

vzdialeností molekúl donorov a akceptorov energie. 

 

Záver 

V prípravných vzorkách sme potvrdili prítomnosť ílového minerálu saponitu ako kľúčovej 
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zložky pre prenos energie. Ďalej sa potvrdil priaznivý vplyv AA katiónov na potlačenie molekulovej 

agregácie prostredníctvom zvýšenia celkovej intenzity fluorescencie. Vo vzorkách tenkých filmov 

sa potvrdil efektívny prenos energie, semikvantitatívne sa jeho efektivita určila pomocou 

fluorescenčnej anizotropie meranej pre vzorky s rôznou koncentráciou farbív.  

 

Poďakovanie 

  
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy 

č. APVV-0291-11, a projektmi agentúry VEGA (2/0107/13; 1/0943/13). 

 

Zoznam použitej literatúry  

[1] Förster, Th. (1948)  Ann. Physik 2, p. 55 

[2] Lakowicz, J. R. (2006) Principles of Fluorescence Spectroscopy. Kluwer Academic–Plenum 

LLC, New York, p. 13 

[3] Bujdák, J. et. al. (2011) J. Col. Inter. Sci., 364, p. 497 

[4] Czímerová, A. et al.(2004) Colloids Surf. A 243 , p. 89 

[5] Schoonheydt, R.A., Heughebaert, L. (1992) Clay Miner. 27, p. 91 

[6] Estévez, M.J.T. et.al. (1993) Langmuir 9, p. 3629 

[7] Bujdák, J., Iyi N. (2006)  Chem. Mater., 18, p. 2618 

[8] Salleres, S. (2009 ) J. Phys. Chem. C, 113, p. 965 

[9] Salleres S., et al. (2006) Langmuir, 26,  p. 930 

[10] Bujdák, J. (2006) Appl. Clay Sci. 34, p. 58. 

[11] R.A. Schoonheydt (2002) Clays Clay Miner. 50, p. 411 

[12] Kasha M. (1963) Radiat. Res. 20, p. 55 

[13]Takagi S. et al. (2002) Langmuir 18, p. 2265 

CHÉMIA

900



Determination of 126Sn in nuclear wastes by using TEVA® resin 

Ján Bilohuščin, Silvia Dulanská, Veronika Gardoňová 
 

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina, 
842 15 Bratislava, Slovenská republika; jbilohuscin@gmail.com 

 

Abstrakt 
This paper describes the application of the test results for 126Sn determination in radioactive concentrate 

by using TEVA ®Resin. The behaviour of 113Sn on TEVA ®Resin column was studied.  Before loading                        
on TEVA ®Resin column, tin was precipitated as yellow sulfide precipitate SnS2, by adding (NH4)2S in mildly 
acidic solution employing following reaction [SnCl6]

2-(aq) + 2S2-(aq) <==> SnS2(s) + 4H+(aq) + 6Cl-(aq).  The 
influence of  hydrochloric acid on the separation and chemical yield of tin was tested.   Evaporated concentrates 
from NPP Mochovce were used for testing of tin separation. 
 

Key words: Sn-126 separation, TEVA® Resin, nuclear waste 

Introduction and the formula of the main aim 

 Evaluation and efficient separation of radioactive fission and activation products from 

nuclear reactor operations are crucial in order to isolate harmful radiation from living 

environment and human population. While the most dangerous high-yield fission products 

such as 137Cs and 90Sr have relatively short half-lives , we can not forget on the other, long-

lived elements, created in reactor´s active zone like 239Pu, 94Nb, 129I, 93Zr, 126Sn and many 

others. In our previous works we were determining 239Pu [1], 93Zr [2], 94Nb [3] and 90Sr [4] 

using various nuclear wastes which originated from Slovak NPPs. In our new experiments we 

focused on determining 126Sn, that is a long-lived beta emitting radionuclide with a half-life of 

approximately 2.35 × 105 years . As a fission product, the main natural production mechanism 

of 126Sn is through spontaneous fission of 238U and the abundance ratio of the 126Sn/Sn in the 

earth’s crust is less than 10−14. Artificially produced 126Sn has entered our environment 

through nuclear activities and may also be released from reprocessing plants what may locally 

lead to strongly enhanced 126Sn concentrations [5].  

  Kinard and others [6] attempted to isolate 126Sn with ion-exchange procedure from 

specific sludge and to use gamma pulse height analysis to count the 126Sb (T1/2 = 12.4 d) 

daughter that is in secular equilibrium. This procedure required a large decontamination factor 

from 137Cs. In the separation procedure, a stable Sn carrier is added, the solution ion-

exchanged from 9M HCl and the Sn eluted with 0.1M HCI. The separated sample could then 

be analyzed by direct liquid scintillation counting of 126Sn or by gama-PHA after the 126Sb has 

grown in.  
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  Zhang and Yang [7] used anion exchange method to no-carrier-added separation of 
126Sn from high-level liquid waste (HLLW). In their work, polyvinyl trimethylamine type 

resin (100-150 mesh) is as anion exchanger to separation 126Sn. The resin column is made of 

glass (length L=100 mm, inside diameter R=4 mm), and loaded 1 mL resins. A flow rate of 

about 0.15 mL per minute is maintained by adjusting the height of a storage container. The 

column is equilibrated with 6 mol/L HCl solution; the solution containing 126Sn is adjusted to 

0.5 mL 6 mol/L HCl and passed through the column, then the column is washed with 6 mL 6 

mol/L HCl. Finally the column is eluated with 10 mL 1 mol/L HCl and the 10 mL 10 mol/L 

HNO3-0.1 mol/L HCl. The chemical recovery of 126Sn is more than 90%.  

 During our experiments we employed ion exchange TEVA® Resin for capturing Sn4+ 

cations in various nuclear wastes obtained from Mochovce NPP. 

 

Materials and methods 

TEVA® Resin (50-100 µm or 100-150 µm) was supplied by Eichrom Industries. 113Sn  

(certified solution from Czech Metrology Institute No. 9031-OL-657/12)  was added to every 

analyzed sample as a chemical yield monitor. All other chemicals used were commonly 

available analytical grade acids and chemicals. 

 

Tin separation method, influence of acid concentration and tin carrier 

 

Influence of tin carrier  of the 113Sn separation on sorbent TEVA® Resin was tested. 10 

ml of 7M HCl was traced with 113Sn, and from 1.38 to 15 mg of tin carrier was added to the 

sample. This sample was loaded onto 0.3g of TEVA® Resin preconditioned with 10ml of 7M 

HCl . Flow rate was apptoximately 0.8ml/min. The column was washed with 5ml volumes of 

7M HCl and 113Sn  was eluted from the column with 10ml of 2M HNO3.  

10ml of HCl acid of different concentrations (from 0.1 to 11.27M) were traced with 
113Sn and 3mg of stable tin carrier were added. Then the solution was loaded onto 0.3g of 

TEVA® Resin preconditioned with 10 ml of HCl (which was of the same concentration as 

acid used for each specific sample). Flow rate was apptoximately 0.8ml/min.. The column was 

washed with two 5ml volumes of  HCl, also of the same concentration as sample. 113Sn  was 

eluted from the column with 10ml of 2M HNO3. The eluted fraction was counted on a gamma 

detector at 392 keV for 113Sn. 
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Results and discussion 

The results are presented in Figure 1.  During experiments, 0.3g of sorbent was used. 

It was found out that Sn  separation is quantitative up to 7 mg of tin carrier. With 7-14 mg of 

stable tin, the 113Sn recovery decreased from 86.8 % to 72.5%. For further tests, 7 mg of 

stable tin was chosen as a carrier. 

 

Table 1. Influence of tin carrier on recovery. 

Concentration of Sn4+ R(113Sn)  ± U  

(mg/ml)  (%) 

1,376 85,8±1,8 

2,060 98,3±2,2 

3,440 78,6±3,5 

4,128 82,3±4,2 

6,880 104,5±2,1 

8,940 78,8±3,9 

12,000 62,9±2,9 

13,800 65,7±3,2 

 

 

Sn4+ in HCl medium forms a very stable anionic SnCl6
2- complex at HCl 

concentrations. The behaviour of tin in HCl acid is shown in Figure 2. Tetravalent tin shows a 

maximum uptake in the wide region of 0.1M to 10M hydrochloric acid. When the 

concentration of HCl acid is higher  than 10M, recoveries decrease below  81 %.  

Table 2. Influence of HCl concentration on recovery 

Concentration of HCl R(113Sn)  ± U  

(mol/dm3)  (%) 

0,1 87,5±3,1 

0,25 103,0±2,2 

0,5 109,7±2,1 

7 88,1±3,2 

8 96,9±2,4 

9 89,5±3,4 

10 90,1±3,6 

11,27 80,6±4,2 
 

Evaporated concentrates of various volumes (3 – 30 ml) from NPP Mochovce were 

used for testing of tin separation method. Before application on TEVA® Resin, samples were 

adjusted with Sn and S2- precipitation method. Stannic sulfide can be precipitated quantitavely 

by addition of H2S to an acid solution of stannic salt. This cannot, however, be accomplished 
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in strong HCl solutions because of formation of SnCl6
2- complex. For SnS2 precipitation we 

used (NH4)2S (>= 20% - < 25%). Concentrate samples were simply adjusted with 11.27M 

HCl on concentration value under 0.5M required for creation of yellow SnS2 precipitate. 

Precipitate was centrifuged and dissolved with warm concentrated HCl or warm mixture of 

HNO3 and HCl. In case of dissolution with mentioned mixture, further evaporation and 

dissolution with HCl is needed. Then, acidity of the sample is lowered by addition of 

deionized water to 1M HCl concentration level. The sample is ready to be added on TEVA® 

Resin column. The actual column with TEVA® Resin was conditioned with 1M HCl, which is 

the HCl concetration of adjusted sample after dissolving precipitate with warm concentrated 

HCl or with aqua regia and evaporating.  126Sn  was eluted from the column with 10ml of 2M 

HNO3. The activity of 126Sn was measured by gamma spectrometry gamma rays (666.3 keV) 

of its daughter nuclides 126mSb. All measured activities were below minimum detectable 

activity. 

 

Conclusion 

During recent years it was popular to apply sorbents of extraction chromatography for 

many reasons including easy handling, reduction of employed reactants and thus reduction of 

time/cost factor while obtaining similar or even better recoveries of radiochemical analasys. 

We used TEVA® Resin to determine 126Sn from real nuclear waste samples originating from 

Slovak NPP Mochovce. Creation of SnS2 precipitate gave us an elegant way to bypass 

purifing steps required when analysing such a complex matrices as nuclear wastes are. 

Atestation of hydrochloric acid and tin carrier concentrations was also successfull. Potential 

of TEVA resin application determination of 126Sn in combination with various sorbents could 

be forseen in employing continuous sequential analysis for other radionuclides present in 

nuclear wastes. 
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Abstrakt 
 The aim of the work was the radiochemical separation and determination of 239, 240Pu, 238Pu, 241Am and 
90Sr in river sediment from Czech Republic. Analysis involves leaching of the samples in reverse aqua regia, 
followed by radiochemical separation and purrifcation. For separation was used different commercial products 
AnaLig® Sr-01 from company IBC Advanced Technologies and Anion Exchange Resin and TRU Resin from 
company Eichrom Technologies. 239, 240Pu, 238Pu and 241Am were measured by Dual Alpha Spectrometer 576A 
with ULTRA™AlphaDetector 600, EG&G ORTEC, 90Sr was counted on by Liquid Scintilation Spectrometer 
Packard TriCarb 2900 TR by Cerenkov counting of its progeny 90Y. 
 
Kľúčové slová: aktinidy; stroncium; iónovýmenná chromatografia; extrakčná chromatografia 

Úvod a formulácia cieľa 

 Rádioaktívne pozadie je vytvárané kozmickým žiarením, žiarením rádionuklidov 

rozptýlených v atmosférickom vzduchu a v ekosystémoch, najmä v pôde a sedimentoch. 

V ekosystémoch sa okrem prírodných rádionuklidov nachádzajú tiež rádionuklidy z depozitu 

ako 137Cs, 90Sr a alfa rádionuklidy 239, 240Pu, 238Pu a 241Am. Stroncium a transuránové prvky 

boli uvoľňované do životného prostredia od roku 1945, kedy sa začali uskutočňovať skúšky 

jadrových zbraní (od roku 1945 do roku 1962 sa uskutočnilo 423 skúšok, z ktorých sa 

odhaduje množstvo 90Sr 7,4.1017 Bq, 239Pu 7,8.1015 Bq, 238Pu 3,3.1014 Bq, 241Am 5,5.1015 Bq 

a 137Cs 9,6.1017 Bq) alebo sa do prostredia dostali únikom z jadrovoenergetických zariadení 

vo svete [1 – 3]. 

 Z hľadiska monitorovania životného prostredia sa výrazne venuje pozornosť 

rádionuklidom ako sú 241Am, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 90Sr a 89Sr, pretože sú vysokotoxické. Tieto 

elementy rozptýlené v atmosfére sú postupne deponované, čím sa dostávajú do ľudského 

organizmu cez potravný reťazec a dokonca aj v malých množstvách môžu ohroziť 

zdravie [1, 4]. 

 Záujem o monitorovanie týchto rádionuklidov sa vyvinul najmä z hľadiska 

rádioekologickej kontroly. Preto cieľom práce bolo stanoviť izotopy plutónia, amerícia 

a stroncia v riečnych sedimentoch s použitím sorbentov pre extrakčnú a iónovýmennú 

chromatografiu. 
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Materiál a metódy 

Príprava vzorky 

 Matrice životného prostredia predstavovali sedimenty odobraté z riek Českej 

republiky pracovníkmi inštitúcie Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryka. 

Sedimenty boli spaľované pri T = 600 °C v muflónovej peci po dobu 24 hodín. Po spálení 

bola vzorka  dvakrát digerovaná v kadičke v zmesi 65 % HNO3 a 35 % HCl v pomere 3:1 

počas 8 hodín pri teplote 90 °C. Digerovaná zmes sa prefiltrovala a premyla 8 M HNO3. 

K vylúhovanej zmesi boli pridané stopovacie rádionuklidy (50 µL 242Pu, 50 µL 243Am 

a 100 µL 85Sr) a následne sa zmes dala odparovať. Odparok bol rozpustený 

30 mL 8 M HNO3. Analyzované rádionuklidy boli následne separované sekvenčne v poradí: 

izotopy plutónia, stroncium-90 a amerícium-241 nasledovnými postupmi. 

 

Separácia plutónia a stroncia 

 Na separáciu plutónia bola použitá metóda iónovýmennej chromatografie s použitím 

sorbentu Anion Exchange Resin (Chloride form, 1x8, 100 – 200 mesh) a na separáciu stroncia 

bola použitá extrakčná chromatografia s využitím sorbentu AnaLig® Sr-01 (60 – 100 mesh). 

Obe kolóny boli kondiciované 20 mL 8 M HNO3 a prietoková rýchlosť bola 1 – 2 mL/min. 

Pred nanesením vzorky na kolónu sa k vzorke pridalo 0,7 g NaNO2, na úpravu oxidačného 

stavu plutónia na  IV. Separácia prebiehala podľa schémy na obr. 1. 

 

Separácia amerícia metódou spoluzrážania so šťaveľanom amónnym 

 Na iónovýmennom sorbente Anion Exchange Resin sa nesorbuje Sr2+ a Am3+, preto 

bola táto frakcia spolu s prvou premývacou odložená na ďalšiu analýzu 90Sr a 241Am. 

Stroncium-90 sa separovalo na sorbente AnaLig® Sr-01 ako druhé v poradí. Frakcia po 

pretečení cez sorbent AnaLig® Sr-01 bola použitá na separáciu 241Am. Táto frakcia bola 

odparená takmer do sucha a odparok bol rozpustený v 60 mL deionizovanej vody. pH roztoku 

bolo upravené na hodnotu 2,6 – 2,7 pomocou NH4OH. Následne bol roztok prenesený do 

centrifugačnej skúmavky a k roztoku sa  pridalo 10 – 15 mL nasýteného roztoku šťaveľanu 

amónneho za vzniku zrazeniny Am2(C2O4)3. Nasledovala centrifugácia (5000 ot. / min) a 

rozpustenie zrazeniny v teplej 65 % HNO3, pridanie 200 µL koncentrovaného H2O2 

a odparenie takmer do sucha. K odparku bol pridaný 1 ml 65 % HNO3, 90 mL deionizovanej 

vody a 2 g Na2SO3 potrebného na redukciu zbytku interferentu Fe3+. Pomocou amoniaku sa 

upravilo pH roztoku na hodnotu 8 – 9 a zmes sa dala scentrifugovať. Vzniknutá zrazenina 
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bola rozpustená v 2 – 3 M HNO3 a nanesená na vopred kondiciovanú kolónu so sorbentom 

TRU® Resin. Amerícium bolo ďalej separované podľa schémy na obr. 2. 

 

Obr. 1 Separačná schéma plutónia a stroncia 

 

 

Obr. 2 Separačná schéma amerícia 
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Výsledky a diskusia 

 Vzorky pre alfaspektrometrické meranie boli pripravené pomocou mikrozrážania 

s fluoridom neodýmu [5]. Preparáty boli merané na metrologicky overenom dvojkomorovom 

α – spektrometri 576A s ULTRA™AlphaDetector 600, EG&G ORTEC. Spektrá boli 

spracované programom GammaVision (32-bit), EG&G ORTEC. 

 Stroncium bolo eluované pomocou 0,05 M Na4EDTA (pH 8 – 9) [6, 7]. Táto frakcia 

bola meraná ako prvá na vysoko čistom germániovom detektore (HPGe) (E = 514 keV) pre 

stanovenie 85Sr (určil sa rádiochemický výťažok separácie Sr). 90Sr bolo merané po náraste 

dcérskeho rádionuklidu 90Y meraním Čerenkovovho žiarenia na kvapalinovom scintilačnom 

spektrometri TriCarb 2900 TR (PerkinElmer). 

Tab. 1 Výsledné hodnoty hmotnostnej aktivity 

Číslo 
vzorky 

m 
[g] 

137Cs  
[Bq.kg-1] 

60Co 
[Bq.kg-1] 

241Am 
Gama 
spekt. 

meranie 

239, 240Pu 
[Bq.kg-1] 

238Pu                    
[Bq.kg-1] 

241Am 
[Bq.kg-1] 

90Sr 
[Bq.kg-1] 

5480 
10,0 

< 2,8 < 1,2 < 1,5 < MDA < MDA < MDA 4,25 ± 0,59 10,0 
20,0 

5334 
20,0 

4,1 ± 0,4 < 1,4 < 2,1 < MDA < MDA < MDA 6,02 ± 0,84 
30,0 

7182 – I 
20,0 

13,9 ± 0,7 < 1,4 < 1,8 < MDA < MDA 1,01 ± 0,12 5,06 ± 0,71 
30,0 

7183 – I 
8,22 

8,0 ± 1,0 < 2,8 < 3,0 < MDA < MDA < MDA 4,62 ± 0,65 
32,88 

7171 50,0 3,6 ± 0,3 < 0,9 < 1,7 < MDA < MDA < MDA 3,23 ± 0,45 

Pozn.: MDA (minimálne detegovateľná aktivita) pre 238, 240Pu, 238Pu a 241Am je 0,25 Bq.kg-1. 

                                 

Obr. 3 Spektrum Am – frakcie, 7182-I, 20 g                            Obr. 4 Alfa spektrum Pu – frakcie, 5334, 27 g 
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Obr. 5 Gamma spektrum 85Sr, 5334                           Obr. 6 Pu – frakcia nevyčistená od interferentov Th, 5480 

 

Záver 

Na vzorky sedimentov, ktoré pochádzali z riek Českej republiky sa aplikovala metóda 

pre sekvenčné stanovenie antropogénnych rádionuklidov 239, 240Pu, 238Pu, 241Am a 90Sr. Na 

sledovanie výťažku separácie boli použité stopovacie rádionuklidy 242Pu, 243Am a 85Sr. 

Separácia plutónia bola uskutočnená použitím iónovýmenného sorbentu Anion Exchange 

Resin (Chloride form) od firmy Eichrom Technologies. Amerícium sa v sedimentoch 

stanovovalo spoluzrážaním so šťaveľanom amónnym a následne sa aplikovala metóda 

extrakcie na tuhej fáze na sorbente TRU® Resin. Stroncium bolo separované pomocou 

sorbentu molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Sr-01 a merané na kvapalinovom 

scintilačnom spektrometri Packard TriCarb 2900 TR. 
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Abstrakt 

We have designed and prepared a series of electron-withdrawing units with trifluoromethylphenyl, 
pentafluorophenyl and tetrafluoropyridyl group, which we would like to further use in the synthesis of the 
proposed potential organic semiconductors. The prepared building blocks consist of a terminal and a modulation 
unit (thiophene, thiazole), into which a bromine atom was subsequently introduced. Next, derivatives of boronic 
acids or organotin compounds will be attached to 2,2'-dibromo-5,5'-bithiazole, which was efficiently prepared 
using organozinc intermediate, by Suzuki-Myiaura or Stille coupling reaction to obtain the desired molecules.  
 

Kľúčové slová: „organic field-effect“ tranzistor; elektróntransportný materiál; organická elektronika  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tranzistory riadené elektrickým polom (Organic Field-Effect Transistor - OFET) sú 

zariadenia, ktoré pozostávajú z organickej polovodičovej vrstvy, izolačnej vrstvy a troch 

elektród (emitorová, kolektorová a riadiaca). Posledných dvadsať rokov došlo k výraznému 

vývoju organických polovodičov na akademickej alebo komerčnej úrovni. Tiazol a bitiazol 

patria k bežným elektrónakceptorným heterocyklom, kvôli samotnému akceptornému 

imínovému dusíku, nachádzajúci sa v ich štruktúre. Zavádzanie rozličných skupín na uvedený 

heterocyklus umožňuje vytvárať účinné polovodičové molekuly s výbornými vlastnosťami 

samotných organických tranzistorov. [1] 

 Fluórované zlúčeniny sa primárne používajú ako aktívne materiály pre OLED a OFET. 

Môžu mať ambipolárne vlastnosti alebo vykazujú iba charakter „n“ typu, čo je v protiklade s  

„p“ typom nefluórovaných molekúl. Špecifická povaha fluórovaných organických polovodičov je 

daná prítomnosťou halogénu s vysokou hodnotou elektronegativity, ktorý je zodpovedný za silnú 

polarizáciu väzby uhlík – fluór a vysokú väzbovú energiu (cca. 480 kJ / mol). Takéto látky sa 

vyznačujú veľkou termickou a oxidačnou stabilitou, čo vedie k ich väčšej životnosti. Fluór 

zároveň významne ovplyvňuje nábojovú hustotu aromatických zlúčenín, kde sa jadro stáva 

centrom pozitívneho náboja. Ide o výsledok rovnováhy medzi negatívnym indukčným efektom a 

pozitívnym mezomérnym efektom halogénu. Medzi molekulami sú prítomné halogénové 
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interakcie typu F---H-C, ktoré sú podobné vodíkovým väzbám, no majú však oveľa nižšiu 

energiu. Tieto interakcie môžu hrať dôležitú úlohu pri usporiadaní zlúčenín v tuhej fáze. [2,3] 

Cieľom projektu je navrhnúť a pripraviť fluórované elektrónakceptorné jednotky určené 

pre následnú syntézu organických polovodičových zlúčenín n-typu na báze tiazolu, bitiazolu 

a tiofénu, ktoré by sa dali využiť v optoelektronike ako tranzistory riadené elektrickým polom 

(OFET). Chceli by sme navrhnúť také zlúčeniny, ktoré by vykazovali lepšie optoelektronické 

vlastnosti oproti známym polovodičovým molekulám (HOMO a LUMO energia, elektrónová 

mobilita), a ktoré by mali dostatočnú stabilitu na vzduchu, čo je pre n-typ organických 

polovodičov nezanedbateľný faktor. Navrhnuté štruktúry by sme chceli podrobiť kvantovo-

chemickým výpočtom.  

 

Materiál a metódy 
1H a 13C NMR spektrá boli merané v CDCl3 a DMSO na prístrojoch Varian Gemini 

(600 a 300 MHz pre 1H, 150.8 a 75 MHz pre 13C NMR). 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 Na/benzofenón. 

Komerčne dostupné zlúčeniny boli zakúpené od Sigma-Aldrich bez následnej purifikácie. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe vyššie uvedených faktov sme sa rozhodli navrhnúť organické molekuly, 

ktoré by vykazovali FET charakteristiky n-typu, pričom by malo ísť o stabilné heterocyklické 

zlúčeniny obsahujúce bitiazolové deriváty. Pre tieto cieľové zlúčeniny sme navrhli a pripravili 

fluórované elektrónakceptorné stavebné jednotky. (Obr. 1)  

Pre bitiazolové deriváty sme sa rozhodli na základe ich dobrých elektrónakceptorných 

vlastností, chemickej stability, ako aj dobre realizovateľnej syntézy, s ktorou máme v našom 

laboratóriu skúsenosti. Okrem iného je pre nás zaujímavý fakt, že zvyšovanie počtu 

tiazolových alebo tiofénových jadier zlepšuje elektrónový transfér.  
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Trifluórmetylová, trifluórmetylfenylová, pentafluórfenylová a tetrafluórpyridinylová 

skupina patria taktiež medzi výborné elektrónakceptorné funkčné skupiny, ktoré umožňujú 

znižovanie energie LUMO, čo má za následok ľahší prenos elektrónu z emitorovej elektródy 

cez organickú molekulu na kolektorovú elektródu. Na základe uvedeného faktu sme sa 

rozhodli tieto funkčné skupiny použiť pri navrhovaní molekúl určených pre tranzistory  

n-typu. Výrazný vplyv na účinnosť organickej molekuly použitej v OFET má morfológia 

a molekulové usporiadanie polovodičovej vrstvy, čo je možné zistiť AFM a RTG 

experimentálnymi technikami. 

 

Obr. 1 Navrhnuté zlúčeniny na báze 5,5´-bitiazolu s tiofénovými alebo tiazolovými modulačnými jednotkami 
pripojenými na fluórované terminálne jednotky. Hrubo vyznačené – cieľové elektrónakceptorné jednotky. 

 

Pri príprave centrálnej bitiazolovej jednotky 1 sme využili homokaplingovú reakciu  

2-brómtiazolu s organozinočnatou zlúčeninou 2 a následnou oxidáciou za pomoci  

p-chloranilu. [4] (Obr.2) 
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 Obr. 2 Príprava centrálnej bitiazolovej jednotky. 

   

Pri príprave cieľových derivátov 5 a 6 sme vychádzali v oboch syntetických postupoch 

z kyseliny trifluórmetylfenylborónovej. Suzuki-Myiaura kaplingovou reakciou s  

2-brómtiofénom resp. 2-brómtiazolom sme získali derivát 3 a 4 v 75 a 71 % výťažku a ich  

následnou bromáciou s NBS [5] v chloroforme resp. v DMF sme dostali požadované deriváty 

5 a 6 vo výťažku 71 a 56 %. (Obr. 3) 

 

Obr. 3 Syntéza požadovaných elektrónakceptorných jednotiek 5 a 6. 

 

Pri príprave požadovaných perfluórovaných derivátov 9 a 10 sme využívali oxidačný 

kapling [6] pentafluórbenzénu s 2-brómtiofénom resp. 2-brómtiazolom. Zlúčeniny 7 a 8 sme 

získali vo výťažku 20 a 41 %. Optimalizáciou reakčných podmienok sa nám nepodarilo 

zlepšiť výťažok reakcie v porovnaní s literatúrou. Následnou bromáciou derivátov 7 a 8 

s použitím NBS v DMF sme získali cieľové molekuly 9 a 10 vo výťažkoch 87 a 46 %. 

Bromácia zlúčeniny 8 na tiazolovom jadre prebieha pri vyšších teplotách a dlhšom reakčnom 

čase, no napriek tomu sa nám nepodarilo získať derivát vo výťažku viac ako 50 %. (Obr. 4) 

CHÉMIA

914



 
Obr. 4 Syntéza požadovaných elektrónakceptorných jednotiek 9 a 10. 

  

Pri príprave derivátov 11 a 12 sme opäť využívali oxidačný kapling. Reakcia 

prebiehala s tetrafluórpyridínom a 2-brómtiofénom resp. 2-brómtiazolom. Zlúčeniny sme 

získali v 47 a 34 % výťažku. Bromáciou látky 11 s NBS v DMF pri teplote 90 °C sme získali 

cieľovú zlúčeninu 13 vo výťažku 50 %. Bromácia tiazolového derivátu 12 za uvedených 

podmienok neprebiehala. Cieľová zlúčenina 14 sa nám nepodarila doposiaľ pripraviť.  

(Obr. 5) 
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Obr. 5 Syntéza požadovaných elektrónakceptorných jednotiek 13 a 14. 
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Záver 

Na základe poznatkov z literatúry sme navrhli a pripravili sériu elektrónakceptorných 

jednotiek s trifluórmetylfenylovou, pentafluórfenylovou a tetrafluórpyridylovou skupinou, 

ktoré by sme chceli ďalej využiť pri syntéze nami navrhnutých potenciálnych organických 

polovodičov. Pripravené stavebné jednotky pozostávajú z akceptornej terminálnej  

a modulačnej  časti (tiofén, tiazol), na ktoré sme následne zavádzali atóm brómu. Plánujeme 

ich modifikovať na deriváty esterov borónových kyselín alebo organociničitých zlúčenín, aby 

sme ich mohli naviazať pomocou Suzukiho-Myiaurovej alebo Stilleho kaplingovej reakcie na  

2,2´-dibróm-5,5´-bitiazol, čím by sme získali kompletné organické molekuly. Predmetom 

nasledujúcej štúdie bude ich úplná príprava a charakterizácia. 
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Abstract 

New benzobisthiazole based cationic chromophores were prepared and spectroscopically characterized. 
Their electronic properties were investigated by means of quantum chemical (DFT and PM3) calculations.  
The synthesis includes preparation of the isomeric azolium cores, selective quaternisation and condensation with 
suitable substituted aromatic aldehydes. 
 
Kľúčové slová: nelineárno-optické vlastnosti; benzobistiazolové soli; push-pul systémy. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

  Organické push-pull molekuly s nelineárno-optickými (NLO) vlastnosťami 

nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v zariadeniach pre optické spracovanie dát a biologické 

zobrazovanie [1]. Výhodou organických materiálov je rýchlejšia polarizovateľnosť, nižšie 

dielektrické konštanty a kompatibilita s polymérnymi matricami. Jemnou zmenou 

molekulovej štruktúry sa ich vlastnosti dajú modifikovať a prispôsobovať novým potrebám, 

čo vďaka variabilite organickej syntézy vedie k praktickému využitiu v optoelektronických a 

fotonických zariadeniach s jednoduchým a ekonomicky výhodným spôsobom spracovania.  

Štruktúra účinných zlúčenín s NLO vlastnosťami zahŕňa dve koncové domény, jednu so 

silnými donornými a druhú s akceptornými substituentmi, ktoré sú prepojené  pomocou π-

konjugovaného mostíka. Výsledná polarizácia molekuly je ovplyvnená výberom vhodných 

substituentov a modifikáciou dĺžky konjugovaného systému.  

Zvlášť atraktívne sú organické soli vďaka ich vysokej chemickej a termickej stabilite. 

Obmenou kontraiónov sa dá modifikovať kryštálové usporiadanie a tým najmä príprava 

polárnych štruktúr, ktoré vykazujú vysoké NLO efekty.  Ako iónové akceptorné jednotky sú 

najčastejšie využívané diazóniové soli a niektoré heteroaromatické katióny, napr. 

benzotiazólium a pyridíniové soli [2].  

 Študované zlúčeniny sú dipolárne (D-π-A+) a kvadrupolárne (D-π-A+-π-D) push-pull 

chromofóry s centrálnym elektrónakceptorným benzobistiazolovým (BBT) skeletom, 

etenylovým mostíkom a donornou skupinou v para polohe fenylového jadra. Elektrónová 

afinita BBT skeletu môže byť zosilnená metyláciou jedného a/alebo oboch heterocyklických 
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dusíkov. Takáto modifikácia zlepší vnútromolekulový prenos náboja, NLO odozvu 

aj fluorescenčné vlastnosti. Cieľom je sledovať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami 

navrhnutých lineárnych a angulárnych izomérov BBT. Využitím netradičných metód 

organickej syntézy (mikrovlnný reaktor) urýchlime kondenzačné ako aj  kvarternizačné 

reakcie vedúce k požadovaným zlúčeninám. Kvantovochemické výpočty NLO vlastností 

budú porovnané s experimentálnymi výsledkami pre pripravené cieľové deriváty. 

 

Materiál a metódy 

Pripravené zlúčeniny sa izolovali bežnými laboratórnymi metódami - filtrácia, 

kryštalizácia, stĺpcová chromatografia. Rozpúšťadlá boli čistené a sušené štandardnými 

postupmi. Priebeh reakcií sa sledoval TLC chromatografiou (Silufol, vizualizácia UV 254). 

Na stĺpcovú chromatografiu sa použil silikagél 65/40 (Merck). Reakcie za pôsobenia 

mikrovlnného žiarenia sa uskutočnili v reaktore Anton Paar Monowave 300 (max. výkon 

850W) alebo v reaktore Initiator BIOTAGETM  (max. výkon 300W). Elektrónové absorpčné 

spektrá boli zaznamenané na UV/Vis spektrofotometri Jenway 6705 a ako rozpúšťadlo sa 

použil metanol a dimetylsulfoxid. 1H a 13C spektrá boli namerané na prístroji Varian NMR 

System 300 s pracovnou frekvenciou 300 MHz a 600 MHz (1H) a 75 MHz (13C), ako 

vnútorný štandard sa použil tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlá DMSO-d6, CDCl3 a TFA-d6. 

 

Výsledky a diskusia 

 Prvá séria angulárnych BBT mono solí bola pripravená viacstupňovou syntézou z 1,3-

fenyléndiamínu 1, ktorý sa acetyluje a následne sa kyslík vymení za síru pomocou 

Lawessonovho čininidla. V poslednom kroku sa Jacobsonovou cyklizáciou v bázickom 

prostredí získa požadovaný asymetrický izomér 4 vo výťažku 82 % (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Syntéza základného angulárneho BBT skeletu 
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N-metyláciou látky 4 s metyljodidom pripravíme mono metylované benzobistiazolové soli, 

ktoré kondenzáciami s príslušnými aromatickými aldehydmi poskytnú novú sériu zlúčenín, 

u ktorých očakávame zlepšenie NLO vlastností (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2 Príprava mono metylovaných solí  
 

 

 Druhá séria lineárnych BBT solí vychádza z komerčne dostupného 2,5-diamino-1,4-

benzénditiol dihydrochloridu 7, ktorý cyklizačnou reakciou s anhydridom kyseliny octovej 

poskytne základný BBT skelet 8. Požadovaný produkt sa získa v 74 % výťažku (Obr. 3). 

 

 

Obr. 3 Syntéza základného lineárneho BBT skeletu 
 

N-metyláciou zlúčeniny 8 s metyljodidom alebo reaktívnejším dimetylsulfátom 

v podmienkach mikrovlnného žiarenia pripravíme mono a bis metylované lineárne BBT soli 9 

(Obr. 4) a 10 (Obr. 5). 

 

 

Obr. 4 Syntéza lineárnej mono soli 

 

 
Obr. 5 Syntéza lineárnej bis soli 
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Kondenzačnými reakciami s vybranými donornými aldehydmi pripravíme novú sériu 

zlúčenín s dipolárnou a kvadrupolárnou architektúrou (Obr. 6). 

 

N
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SN

S

2 I
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R

R

R

I

9,10
MeOH, MW

R = NMe2, NPh2, karbazol-9-yl, 4-metylpiperazín-1-yl, N(CH2CH2OH)2, N(CH2CH2OCH3)2, julolidín-9-yl

D =
O

R

 
Obr. 6 Syntéza cieľových lineárnych derivátov. 

 
 

Záver 

Nové dipolárne (D-π-A+) a kvadrupolárne (D-π-A+-π-D) deriváty s potenciálnymi NLO 

vlastnosťami boli pripravené kondenzačnými reakciami aldolového typu s donornými 

aromatickými aldehydmi. Zlúčeniny boli charakterizované UV-VIS spektroskopickými 

metódami a študované z hľadiska fluorescenčných vlastností. Semiempirickou 

kvantovochemickou výpočtovou metódou PM3 [3] boli predpovedané potenciálne NLO 

vlastnosti tretieho poriadku a tiež boli vypočítané energie molekulových orbitálov metódou 

DFT (B3LYP/TZVP) [4 - 7]. 

Čím je menšia hodnota rozdielu energií hraničných molekulových orbitálov HOMO a LUMO 

(∆E), tým lepší je prenos náboja v molekule. Molekulový orbitál HOMO je lokalizovaný na 

donornej skupine, priľahlom fenylovom jadre a etenylovom mostíku, kým hustota LUMO je 

vyššia na tiazóliovom jadre a etenylovom mostíku. V prípade dvojnásobne metylovaných 

derivátov dochádza k presunu elektrónov z oboch ramien do stredu molekuly.  
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Abstrakt 

High surface area, a microporous structure, and a high degree of surface reactivity make activated 
carbons versatile adsorbents, particularly effective in the adsorption of radionuclides from aqueous solutions. 
The most important property of activated carbon, the property that determines its usage, is the pore structure. 
The total number of pores, their shape and size determine the adsorption capacity and even the dynamic 
adsorption rate of the activated carbon. This report is dedicated to sorption properties of new activated carbon 
sorbents. 
 
Kľúčové slová: aktivovaný uhlík, technécium, adsorpcia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Aktivovaný uhlík (AC) je pevný, porézny, čierny uhlikatý materiál. Vyznačuje sa 

absenciou nečistôt a oxidovaným povrchom [1]. Špecifické vlastnosti závisia od zdroja 

organického materiálu, z ktorého sa pripravuje AC a použitou metódou. Na výrobu sa používa 

biomasa ako vlna, rašelina, lignit, oleje alebo uhlie a to dvojstupňovým procesom: 

karbonizácie a aktivácie [2-7]. AC sa produkuje v rôznych formách, ako prášok, cylindrický 

extrudát, guľôčkový, granulovaný a vláknový. 

Prvý presvedčivý dôkaz existencie 43 prvku periodickej sústavy prvkov, technéciu, 

podali Pierrer a Segrè v roku 1937. Stabilné, nerádioaktívne izotopy technécia podľa 

Mattauchovho pravidla neexistujú. Izotopy technécia sú produkované hlavne štiepením 235U 

pomalými neutrónmi v jadrových reaktoroch s výťažkom 6,13 %. Mobilita technécia 

v životnom prostredí závisí od oxidačného stavu, ktoré môžu byť od –I do +VII. 

AC je veľmi efektívny k zadržiavaniu TcO4
- [8]. Mechanizmus adsorpcie TcO4

-  

na AC zatiaľ nie je úplne objasnený. Vzhľadom k variabilite nameraných hodnôt Kd,  

pre pochopenie adsorpčného mechanizmu je potrebné si zvoliť konkrétny uhlíkový materiál 

pre konkrétnu aplikáciu. Yamagishi a Kubota [9] použili na úpravu pH HNO3 a tvrdili,  

že pri pH 2 sa v prostredí dusičnanov tvoril aniónovo-výmenný povrch AC+-NO3
-. 
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Materiál a metódy 

Vzorky uhlíka boli pripravené z celulózovej vlny. Každá celulózová vlna (vzorky A 

– D) bola nasiaknutá pred karbonizáciou do príslušného roztoku okrem vzorky E. Tá bola 

saturovaná príslušným roztokom až po karbonizácii. Pre vzorku A to bol roztok sacharózy, 

vzorku B roztok ZnCl2, vzorku C etanolový roztok H3BO3, vzorku D roztok KOH. 

Karbonizácia prebiehala pri teplotách vyšších než 700 °C [10]. 

Adsorpcia technecistanu, ako aj desorpcia boli študované na vzorkách AC metódou 

rádioizotopovej indikácie izotopom 99mTc vo forme 99mTcO4
- v statickom usporiadaní za 

aeróbnych podmienok a laboratórnej teploty. Adsorpčné parametre boli zistené po 1 h miešaní 

0,03 g sorbentu s 3 ml roztoku v plastových skúmavkách s vnútorným priemerom 14 mm 

a objemom 10 ml v laboratórnom extraktore. Po miešaní boli vzorky centrifugované (t = 10 

min, 6000 ot/min) a bol odobraný 1 ml na meranie aktivity. 

Desorpcia technecistanu pozostávala z niekoľkých krokov vykonávaná v plastových 

skúmavkách s objemom 10 ml a vnútorným priemerom 14 mm. Adsorpcia, prvá dekantácia, 

druhá dekantácia, prvá desorpcia a druhá desorpcia. 30 mg z každého sorbentu bolo 

miešaných s 3 ml destilovanej vody v dekantačných krokoch a 3 ml 0,1 mol·dm-3 Na2CO3 

v desorpčných krokoch. V každom kroku bol odobratý 1 ml na meranie aktivity a zvyšok 

supernatantu bol dôkladne odstránený. 

Pre zostrojenie izoteriem boli použité roztoky NH4ReO4 v koncentráciách  

od 1·10-5 mol·dm-3 do 1·10-1 mol·dm-3 a označené generátorovým roztokom TcO4
-. 

Generátorovým roztokom boli označené aj roztoky pre adsorpčno-desorpčné experimenty.  

V 99Mo – 99mTc generátore použil fyziologický roztok ako elučné činidlo. Pre každý 

experiment bolo pridaných približne 1 MBq 99mTc ako rádioindikátor. 

 

Výsledky a diskusia 

Adsorpčné dáta boli spracované nasledujúcimi vzťahmi: 

 

Adsorpčný koeficient:  [ ]10
d gml;

m

V

a

aa
K −⋅×

−
=  [I.] 

Percento adsorpcie: [ ]%;
m/VK

K100
R

d

d

+
×=  [II.] 

Adsorpčná kapacita: [ ]1
eqd gmmol;cKΓ

−⋅×=  [III.] 
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kde ceq –  rovnovážna koncentrácia [mol·dm-3], V – objem vodnej fázy [ml], m – 

hmotnosť sorbentu [g], a0 – objemová aktivita východiskového roztoku [Bq·ml-1], a – 

objemová aktivita roztoku [Bq·ml-1]. 

Adsorpcia TcO4
- na AC je veľmi rýchla (Obr. 1) a adsorpčná rovnováha dosiahla 

behom pár minút 99 % pri vzorkách A, B a C. Adsorpčný proces u vzorky D bol pomalší.  

Po 30 minútach hodnota percenta adsorpcie dosiahla 80 %. 

Desorpcia bola vykonaná vo viacerých krokoch (Obr. 2). V prvom kroku je všetok 

adsorbovaný TcO4
- v rozmedzí 91 – 99 %. Po prvej dekantácii klesli hodnoty percenta 

adsorpcie z 91 % na 28 % pre vzorku D, pre vzorku C z 99 % na 93 %. Vymývanie vodou  

pre ostatné vzorky nemalo veľký vplyv, TcO4
- zostalo zadržané v póroch. Najväčší pokles  

po druhej dekantácii je pre vzorku D. Každý nasledujúci krok bol vypočítaný 

z predchádzajúceho kroku ako tzv. nulová vzorka (,,blank“), preto hodnoty zdanlivo stúpajú. 

Premývanie roztokom uhličitanu sodného spôsobilo pokles percenta adsorpcie u všetkých 

vzoriek, najviac však pri vzorkách C a D. V druhom kroku desorpcie sa vymylo menej TcO4
- 

než v prvom kroku. 
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Obr. 1 Kinetika adsorpcie TcO4

- na vzorkách AC 
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Obr. 2 Vzťah medzi krokom experimentu a percentom adsorpcie R 
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Obr. 3 Freundlichove izotermy vzoriek AC 
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Freundlichove izotermy NH4ReO4 sú na obrázku 3. Najvyššiu hodnotu adsorpčnej 

kapacity dosahuje vzorka B 1,175 mmol·g-1, ktorej izoterma najlepšie korešponduje 

s nameranými dátami. Hodnota štvorca spoľahlivosti R2 = 99,38 % Naopak najnižšiu hodnotu 

dosahuje vzorka A pri najvyššej rovnovážnej koncentrácii hodnota dosiahla 0,465 mmol·g-1. 

Hodnota štvorca spoľahlivosti pre vzorku A je 86,14 %. Schopnosť adsorbovať technecistanu 

klesá v rade vzoriek B ˃ C  ˃D  ˃A. 

 

Záver 

Adsorpcia technecistanu na vzorkách aktivovaného uhlíka pomerne v krátkom čase 

dosiahla 99 % percenta adsorpcie. Výnimku tvorila vzorka D, kde sa adsorpčná rovnováha 

ustálila pomalšie, do 30 minút a dosiahla 80 %. Najvyššia hodnota adsorbovaného množstva 

technecistanu na gram sorbentu bola pri vzorke B 1,175 mmol·g-1. Hodnoty ďalej klesajú 

v rade B ˃  C ˃ D ˃ A. Desorpcia technecistanu z AC vodou bola efektívna pri vzorke B, 

z čoho možno usudzovať, že ióny TcO4
- boli v póroch tejto vzorky najmenej zadržiavané. 

Zmenou pH z kyslého do zásaditého sa desorbovalo najviac TcO4
- pri vzorkách C a D. 
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Abstract 

Porous ceramics based on silicon nitride having properties similar to the human trabecular bone have 
been sintered and characterized in order to develop a material applicable as bone substitute. Prior the preparation 
of porous ceramics a human trabecular bone was characterized especially in terms of pore structure. The results 
showed that the pore network of trabecular bone is formed by interconnected large pores with diameters 
approximately 300 – 1000 µm. Similar pore structure of silicon nitride-based ceramics was obtained by the 
replica method with polyurethane sponge as pore forming agent. Two different porous ceramics matrices were 
prepared: i) air-sintered silicon nitride (ASSN) and ii ) sintered reaction-bonded silicon nitride (SRBSN). Both 
types of porous ceramics materials fulfilled the microstructural requirements for bioapplications. Moreover, their 
non-cytotoxicity was proved by measuring the yellow tetrazolium MTT proliferation assay using human 
fibroblast cell line.   

 

Keywords:  Porosity; mechanical properties; silicon nitride; biomedical applications 

 

Introduction 

Silicon nitride-based ceramics are well known for their superior combination of 

fracture toughness and hardness [1]. These properties combined with chemical inertness, 

biocompatibility [2] and antibacterial function [3] allows to use this material for high-load 

medical applications. Therefore, most studies are focused on dense silicon nitride with the aim 

to replace metal alloys used in hip and knee prosthesis [1, 4, 5]. Although the dense silicon 

nitride ceramics are already used in orthopedic surgery, there is also a high effort on the 

preparation and characterization of porous Si3N4.  

In general, before the development of bone substitutes the structure and properties of 

the tissue itself must be well characterized and understood. Afterwards the porous ceramic 

material with similar properties can be prepared. If the properties of new material 

significantly differ from the host tissue, the material will cause dynamic changes of the host 

tissue after implantation.  

This work is focused on preparation and characterization of porous silicon nitride with 

properties similar to the human trabecular bone. The prepared porous ceramics were 

characterized using the same methods as for human bone samples – density measurement, 
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SEM, XRD analysis, XRD-micro-tomography and mercury porosimetry. Also the mechanical 

properties as hardness (H), elastic modulus (E) and compressive strength (σ) of prepared 

materials have been measured and the obtained values were compared with the values of bone 

samples. 

 

Experimental  

The silicon nitride-based samples were prepared by replica method using polyurethane 

sponge as pore-forming agent by two different methods. In the first one, suspension with 35 

vol.% of Si3N4 powder was prepared. The polyurethane sponges were dipped into slurry and 

compressed while submerged, to fill all the cells in the sponge and achieve good wetting 

between sponge and slurry. The impregnated sponge was then passed through rollers to 

remove the excess suspension. After drying the sponge was burnt out at 600 °C for 1 h on air 

(heating rate: 1 °C⋅min-1). Then the sintering at 1250 °C on air was performed. These samples 

are depicted as air-sintered silicon nitride (ASSN). 

In the second method sintered reaction bonded silicon nitride (SRBSN) samples were 

prepared. Suspension with 48 vol.% of powder mixture consisting of silicon and silicon 

nitride in a weight ratio of 4:1 was prepared in deionised water. After drying the sponge was 

burnt out at the same conditions as in the first method. The polyurethane sponges were 

impregnated with the slurry and the excess of suspension was removed by roll-press 

processing. After drying, the sponge was burnt at the same conditions as in the first method. 

The nitridation of Si-based porous structure was carried out at 1400 °C for 3 h followed by 

sintering at 1750 °C for 2 h in nitrogen atmosphere. 

 

Results and discussion  

The microstructures of prepared ceramics are shown in Fig. 1 and are similar to the 

microstructure of trabecular bone.  
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Fig. 1 Sections from XRD microtomography of trabecular bone (64 vol% pores)—(A), air-sintered 

Si3N4 (65 vol% pores)—(B), SRBSN (73 vol% pores)—(C). 

 

Also the porosity, average pore size and density are in the range of values measured 

for bone (Tab. 1). 

 

Tab.  1 The porosity, average pore size and density of trabecular bone and prepared porous ceramics. 

  bone ASSN SRBSN  

porosity / vol. % 58 – 91  65 73 

average pore size / mm 0.3 – 0.9 < 1 mm  < 1 mm  

density /  g.cm-3  0.2– 1.0 0.26 – 1.47  0.16 – 0.97 
 

The mechanical properties as hardness, elastic modulus and compressive strength of 

prepared ceramics have been measured and the obtained values were compared with the 

values of bone samples. The results show that the mechanical properties of air-sintered silicon 

nitride are very close to the values measured for bone contrary to the reaction bonded silicon 

nitride ceramics (Tab. 2). It should be pointed out that the mechanical properties of RBSN 

ceramics can be modified by changing of sintering regime. 

    

Tab. 2 Mechanical properties of bone, air-sintering silicon nitride (ASSN) and sintered reaction-bonded silicon 
nitride (SRBSN). 

 

 bone ASSN SRBSN 
hardness / GPa 0.5 ± 0.03 0.5 ± 0.07 6.3 ± 2.31 

Young´s modulus / GPa 11.2 ± 0.91 11.4 ± 0.92 92.1 ± 21.32 
compressive strength / MPa 4.8 ± 1.51 2.3 ± 0.21 5.9 ± 0.44 

 
Conclusion  

Porous silicon nitride-based ceramics with structure similar to the trabecular bone 

structure consisting of interconnected macroporous network were prepared using replica 
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method. The mechanical properties of air-sintered silicon nitride were very close to the bone 

properties. In the case of sintered reaction-bonded silicon nitride the preparation method 

should be further modified to obtain material with lower hardness and Young’s modulus 

values. The non-cytotoxicity of porous silicon nitride-based ceramic materials was confirmed 

by MTT proliferation test. 
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Abstrakt 

In decommissioning of a nuclear facilities and radioactive waste treatment the activity of various 
radionuclides need to be measured for the waste characterization. Radiochemical separation of 241Am, 237Np and 
isotopes of plutonium was tested on model solution of evaporator concentrate sample for isolation of each of 
them for alpha-spectrometry analysis. This paper describes use of the molecular recognition technology product 
AnaLig®Pu-01 gel from IBC Advanced technologies, Inc. to effectively and selectively pre-concentrate, separate 
and recover difficult-to-measure actinides from model solution of evaporator concentrate samples which belong 
to the most difficult matrices to analyse. The method is suitable for analysing highly contaminated samples of 
radioactive waste in a relatively short time. For counting the alpha activity of 241Am, 239,240Pu, 238Pu and 237Np 
ORTEC 576A α-spectrometer equipped with ULTRATM ion implanted silicon detectors (600 mm2 active area) 
was used. The spectra were processed by using the Alpha-visionTM 32-bit emulation software from the EG&G 
ORTEC company. 
 

Kľúčové slová: Aktinoidy; Extrakčná chromatografia; Rádioaktívne odpady; Alfa spektrometria 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Kvapalné rádioaktívne odpady z jadrových elektrární predstavujú širokú škálu 

odpadových vôd s rôznym chemickým zložením a rozdielnou špecifickou aktivitou. Odpady 

vznikajú nielen pri prevádzke jadrovej elektrárne, ale taktiež pri údržbe a rôznych opravách. 

Všetky kvapalné odpady z prevádzky jadrových elektrární sú produktmi systému očistiek vôd, 

ktoré slúžia na úpravu chemického režimu chladiva primárneho okruhu, skladovacích 

bazénov vyhoretého paliva, žľabov barbotážneho a ostatných havarijných systémov, systému 

regenerácie kyseliny boritej, čistenia od luhovej vody parogenerátorov a prepracovania 

organických a anorganických únikov [1].  

Najbežnejším spôsobom úpravy rádioaktívnych odpadov pri prevádzke reaktorov typu 

VVER je odparovania za vzniku rádioaktívnych koncentrátov. Obsah solí vo väčšine 

skladovaných koncentrátov sa pohybuje v rozmedzí (180 ÷ 400) kg·m-3 pre reaktor typu 

VVER-440 a (150 ÷ 400) kg·m-3 pre VVER-1000 reaktory [2]. Rádioaktívne koncentráty 

obsahujú hlavne použité regeneračné roztoky (HNO3, KOH, NaOH), technické zlúčeniny 

odstránené regeneráciou, taktiež obsahujú kyselinu boritú s koncentráciou boritanov až do 100 

g·L-1. Medzi rádionuklidy prítomné v týchto odpadoch, nazývaných aj mokré tuhé odpady, 
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patria štiepne produkty, produkty aktivácie konštrukčných materiálov technologických 

zariadení a aktinoidy [1]. Špecifická aktivita sa nachádza v rozmedzí (3.7 ÷ 7.4) · 107 Bq·l-1  

[3 - 5].  

Na základe rozhodnutia Úradu pre jadrový dozor Slovenskej Republiky je producent 

rádioaktívneho odpadu povinný deklarovať 19 významných  rádionuklidov v odpadoch pred 

ich uložením na regionálne úložisko: 14C, 90Sr, 99Tc, 129I, 137Cs, 94Nb, 126Sn, 151Sm, 41Ca, 59Ni, 
63Ni, 79Se, 93Mo, 93Zr, 107Pd, 60Co, 239,240Pu, 238Pu a 241Am. Mnohé z týchto rádionuklidov sú 

čisté žiariče beta, alfa resp. vyžarujú nízko energetické röntgenové žiarenie. Ich aktivita je 

často o niekoľko rádov nižšia, ako je aktivita dominantných rádionuklidov ako napr. 60Co, 
55Fe, 63Ni, 137Cs, preto je potrebná rádiochemická separácia daného rádionuklidu pred jeho 

stanovením. Separácia je často časovo a technicky veľmi náročná a zahŕňa aj komplikované 

procedúry spracovania matrice a prípravy na samotnú separáciu rádionuklidu.  

Cieľom tejto štúdie bolo vyvinúť vhodné a pokročilé analytické separačné postupy pre 
237Np, 239,240Pu, 238Pu and 241Am, ktoré sú vysokotoxické rádioizotopy prítomné v 

rádioaktívnych koncentrátoch. Na separáciu bol použitý sorbent AnaLig®Pu-01 gel dodávaný 

spoločnosťou IBC Advanced Technologies, Inc. Pozostáva z organických molekúl 

naviazaných na podložke z oxidu kremičitého, presné chemické zloženie je tajomstvom 

spoločnosti. Separačný proces je založený na technológii molekulového rozpoznávania, ktorá 

kombinuje veľkosť iónu, chémiu a geometriu pre selektívne rozpoznávanie a naviazanie 

špecifických iónov z roztoku. Vďaka vysokej selektivite sú použité ligandy schopné naviazať 

ión prítomný v roztoku v nízkych koncentráciách aj v prítomnosti vysokých koncentrácií 

konkurenčných iónov [6]. 

  

Materiály a metódy  

 Na zakoncentrovanie a purifikáciu vzorky bol v  tejto štúdii použitý sorbent DGA 

Resin (N,N,N’,N’-tetraoktyldiglykolamid adsorbovaný na Amberchrom CG-71 Resin) dodaný 

spoločnosťou Eichrom Technologies, Inc., (Darien, Illinois). 

Sorbent založený na technológii molekulového rozpoznávania bol použitý na separáciu 

rádionuklidov. AnaLig®Pu-02 gel (60 ÷ 100) mesh, produkt spoločnosti IBC Advanced 

Technologies, Inc. Všetky ostatné použité reagenty boli analytickej čistoty. 
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Príprava vzorky 

 Vhodnosť použitia navrhnutej metódy na separáciu rádionuklidov z kvapalných 

vzoriek rádioaktívnych odpadov bola testovaná na modelovom roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu. Bol pripravený rozpustením 40 % NaOH – 372.8 cm3, KOH – 52 g, H3BO3 – 

286 g, NaNO3 – 45.5 g, C2H2O4 – 0.26 g, KMnO4 – 0.026 g a detergentu – 50 µl v 2600 cm3 

deionizovanej H2O. pH modelového roztoku rádioaktívneho koncentrátu bolo upravené na ~ 

13 prídavkom NaOH kvôli vyššej rozpustnosti boritanov. 

 Chemické zloženie takto pripraveného roztoku je totožné s chemickým zložením 

rádioaktívnych koncentrátov z JE Mochovce.  

 K 5 cm3 modelového roztoku bolo pridaných 100 µL 241Am (A = 0.1 Bq) a 20 µL 

štandardného roztoku pozostávajúceho z 237Np a 238Pu na určenie rádiochemických výťažkov. 

Po pridaní 0.5 cm3 FeNO3 (50 mg/ cm3 Fe3+) bola vzorka odparená do sucha pri teplote 

150°C. Odparok bol rozpustený v 20 cm3 5 mol·dm-3 HNO3, na úpravu a stabilizáciu 

oxidačných stupňov sledovaných rádionuklidov bolo ku vzorke pridaných 0.5 g kyseliny 

askorbovej. Po 15 min. bola vzorka nanesená na kolónu naplnenú 0.5 g sorbentu DGA Resin, 

ktorý slúžil na elimináciu možných interferujúcich látok z matrice [7, 8].  

 

Separácia rádionuklidov 

 Odparok z čistiaceho kroku vykonaného s použitím sorbentu DGA Resin, ktorý je 

opísaný vyššie bol rozpustený v 20 cm3 4 mol·mol-1 HNO3. Úprava oxidačného stupňa je pre 

separáciu rádionuklidov pomocou sorbentu AnaLig®Pu-02 gel veľmi dôležitá. Pre absorpciu 

na sorbente AnaLig®Pu-02 gel musí byť plutónium prítomné v roztoku v oxidačnom stupni 

IV, ktorý je pre plutónium prechodným oxidačným stupňom. Na stabilizáciu oxidačného 

stupňa bolo použitých 0.5 g NaNO2. 

 Roztok sa mierne zahrieval po dobu 15 min. 0.7 g sorbentu AnaLig®Pu-02 gel bolo 

zmiešaných s deionizovanou vodou a bola ním naplnená kolóna. AnaLig®Pu-02 kolóna bola 

kondiciovaná 20 cm3 4 mol·dm-3 HNO3 a následne bola na ňu nanesená vzorka. Eluent bol 

odložený. Kadička bola premytá 4 x 3 cm3 8 mol·dm-3  HNO3 a kolóna bola prepláchnutá 20 

cm3 8 mol·dm-3 HNO3. Tieto tri eluenty tvoria ameríciovú frakciu. 

 Ďalším krokom bolo premytie kolóny 20 cm3 of 9 mol·dm-3 HCl. Plutónium bolo 

eluované 60 cm3 0.1 mol·dm-3 NH4I v 7 mol·dm-3 HCl. Neptúnium bolo z kolóny vyeluované 

30 cm3 0.6 mol·dm-3  TiCl3 v 9 mol·dm-3 HCl po premytí kolóny 10 cm3 of 8 mol·dm-3  HNO3 

a 10 cm3 9 mol·dm-3  HCl. Prietok bol nastavený na 1 cm3
·min-1. 
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 Frakcie amerícia, neptúnia a plutónia boli odparené do sucha a odparok bol rozpustený 

v 6 cm3 1 mol·dm-3 HCl. Zdroje pre alfa meranie boli pripravené mikrozrážaním s NdF3 [9-

12]. Na určenie aktivity 241Am, 239,240Pu, 238Pu and 237Np bol použitý ORTEC 576A α-

spectrometer vybavený ULTRATM ion implanted silicon detectors (600 mm2 aktívna plocha). 

Spektrá boli analyzované programom Alpha-visionTM 32-bit emulation software od 

spoločnosti EG&G ORTEC company. 

 

Výsledky a diskusia 

 Vzorky boli spracované a analyzované ako je uvedené v experimentálnej časti tohto 

príspevku. Hlavný dôraz bol kladený na vývoj vhodnej a pokročilej separačnej procedúry pre 
237Np, 239,240Pu, 238Pu a 241Am zo vzoriek rádioaktívnych koncentrátov, ktoré sú výsledkom 

nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrových elektrárňach. Pre separáciu aktinoidov bol 

vybraný produkt spoločnosti IBC Advanced Technologies, Inc. resin AnaLig®Pu-02 gel. 

 Vyhovujúce elučné činidlá boli vybrané na základe získaných rádiochemických 

výťažkov. Pre elúciu amerícia boli testované roztoky kyseliny dusičnej s rôznou 

koncentráciou: 0.5 mol·dm-3, 3 mol·dm-3, 5 mol·dm-3, 6 mol·dm-3, 6.5 mol·dm-3, 7 mol·dm-3, 8 

mol·dm-3  and 10 mol·dm-3  HNO3. Rozhodli sme sa pre použitie 8 mol·dm-3 HNO3 v našej 

separačnej procedúre. Rádioachemické výťažky dosiahnuté použitím tohto činidla 

predstavovali takmer 100%. 

 Pre plutónium a neptúnium boli testované činidlá uvedené v Tab. 1. Každé činidlo 

bolo použité trikrát a boli vypočítané priemerné hodnoty výťažkov. 

 

Tab. 1 Elučné činidlá testované pre elúciu plutónia a neptúnia zo sorbentu AnaLig®Pu-02 gel s vypočítanými 
výťažkami R [%] 

 
Elučné činidlo R( 238Pu) ± U [%] R( 237Np) ± U [%] 

30 cm3 0.6 mol·dm-3 TiCl3 v 4 mol·dm-3  HCl 
40 cm3 0.3 mol·dm-3 HNO3 

80.7 ± 5.6 
- 

39.4 ± 2.7 
12.6 ± 0.8 

10 cm3 9 mol·dm-3 HCl 
30 cm3 0.6 mol·dm-3 TiCl3 v 4 mol·dm-3 HCl 

- 
98.0 ± 6.8 

- 
94.7 ± 6.6 

20 cm3 0.1 mol·dm-3 NH4I v 9 mol·dm-3 HCl  
40 cm3 0.1 mol·dm-3 NH4I v 1 mol·dm-3 HCl  

86.5 ± 6.0 
- 

- 
- 

40 cm30.3 mol·dm-3  HNO3 + 0.33 g C6H8O6 
30 cm30.03 mol·dm-3 H2C2O4 ·2H2O v 0.25 mol·dm-3 HCl 

- 
6.7 ± 0.6 

- 
5.7 ± 0.5 

30 cm3 8 mol·dm-3 HNO3 

20 cm3 0.8 mol·dm-3 TiCl3 v 9 mol·dm-3 HCl 
2.2 ± 0.2 

- 
3.8 ± 0.3 
91.0 ± 6.3 

60 cm3 0.1 mol·dm-3 NH4I v 7 mol·dm-3 HCl   
30 cm3 0.6 mol·dm-3 TiCl3 v 9 mol·dm-3 HCl 

95.3 ± 6.6 
3.0 ± 0.2 

- 
92.0 ± 6.4 

        Pozn: U = k·u (A), k ≈ 2, U – rozšírená neistota 

CHÉMIA

934



 Výsledky uvedené v Tab. 1 naznačujú, že najvhodnejším elučným činidlom pre 

plutónium je 60 cm3 roztoku 0.1 mol·dm-3 NH4I v 7 mol·dm-3 HCl a pre neptúnium bol 

zvolený roztok 30 cm3 0.6 mol·dm-3 TiCl3 v 9 mol·dm-3 HCl. 

 Chemické správanie aktinoidov je veľmi ovplyvnené ich oxidačným stupňom, ktorý 

varíruje medzi II a VII. Preto je v mnohých separačných procedúrach práve úprava oxidačných 

stupňov kľúčovým krokom. Ku zmene oxidačných stupňov plutónia dochádza veľmi rýchlo a 

ľahko, v jednom roztoku sa môže nachádzať v dvoch alebo troch oxidačných stupňoch v 

dôsledku disproporcionácie [13]. Najstabilnejším oxidačným stupňom neptúnia je V, ktorý 

nedokáže zachytiť žiadny extrakčno-chromatografický materiál, preto je pre jeho separáciu 

dôležité upraviť jeho oxidačný stupeň do IV alebo VI. Na konvertovanie plutónia a neptúnia 

do oxidačného stupňa IV pre separáciu na AnaLig®Pu-02 gel bol použitý NaNO2 v 4 mol·dm-3 

HNO3. Fe(III) pôsobí v roztoku ako stabilizátor oxidačného stupňa Np(IV), zabraňuje jeho 

redukcii na Np(III) alebo oxidácii na Np(V) alebo Np(VI).  

 Na elúciu plutónia bol použitý čerstvo pripravený roztok 0.1 mol·mol-3 NH4I v 60 cm3 

7 mol·mol-3 HCl. Týmto roztokom bolo získané očistené plutónium ako Pu(III). Na elúciu 

neptúnia slúžil roztok 30 cm3 0.6 mol·dm-3 TiCl3 v 9 mol·dm-3 HCl. Vypracovaný 

rádiochemický postup separácie s využitím spomínaných elučných činidiel poskytuje úspešnú 

separáciu amerícia, plutónia a neptúnia zo vzoriek kvapalných rádioaktívnych odpadov na 

sorbente AnaLig®Pu-02 gel, ktorý je založený na báze technológie molekulového 

rozpoznávania s vysokými rádiochemickými výťažkami. 

 

Záver  

Na separáciu aktinoidov zo vzoriek rádioaktívnych koncentrátov, ktoré predstavujú 

(85 ÷ 90) % mokrých tuhých odpadov produkovaných v jadrových zariadeniach [1] bola 

navrhnutá separačná procedúra využívajúca sorbent AnaLig®Pu-02 gel (60 ÷ 100) mesh 

dodávaný spoločnosťou IBC Advanced Technologies, Inc., ktorý je založený na technológii 

molekulového rozpoznávania. Na zakoncentrovanie a purifikáciu vzorky od možných 

interferujúcich látok z matrice bol použitý sorbent DGA Resin od spoločnosti Eichrom 

Technologies, Inc.  

 Pre sledovanie rádiochemických výťažkov bolo ku vzorkám pridávané 241Am a 

štandardný roztok 237Np a 238Pu pred analýzou. Zdroje pre alfa spektrometriu boli pripravené 

mikrozrážaním s NdF3. Získané spektrá boli spracované programom Alpha-visionTM 32-bit 

emulation software od spoločnosti EG&G ORTEC company. 
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Abstrakt 

Studies on 79Se sorption are important for the prediction and control of mobility and availability of this 
hazardous nuclide in radioactive waste disposal sites. Therefore, this study has evaluated the reaction kinetics of 
Se (IV) adsorption onto goethite. The kinetic of Se (IV) sorption followed the pseudo - second order reaction 
model well and the reaction equilibrium was achieved after 20 min. The optimal pH for Se (IV) immobilization 
on geothite’s surface is in solution’s acidic region (pH 2.0–5.5). 

 
Kľúčové slová: selén; goethit; sorpcia; kinetika 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Práca je zameraná na štúdium sorpcie Se na oxohydroxid železa - goethit, za účelom 

vytvorenie sorpčného modelu pre 79Se, ktorý je jedným z produktov štiepenia 235U. Tento 

izotop patrí medzi nuklidy zodpovedné za dlhodobé radiačné nebezpečenstvo jadrového 

odpadu, pričom sa môže potenciálne uvoľňovať z úložísk jadrového odpadu do podzemných 

vôd [1]. Keďže na Slovensku sa nachádzajú jadrové elektrárne (IPA) je potrebné 

monitorovanie koncentrácie antropogénnych rádionuklidov (alfa, beta a gama) v podzemných 

vodách, pôdach a sedimentoch [2]. 

Pre Se je typické hromadenie v podpovrchových častiach pôd (súčasť oxidov železa, 

sulfidov,...) a migrácia do podzemných vôd [1]. Sorpčné procesy sú veľmi dôležité, pretože vo 

veľkej miere ovplyvňujú environmentálnu mobilitu selénu [3]. 

V anorganických zlúčeninách sa selén vyskytuje v oxidačných stupňoch –II, 0, +IV, 

+VI, pričom prevládajúce oxidačné stupne sú + IV a + VI [4].V našej práci sa venujeme 

oxoaniónu −2
4SeO , ktorý sa dobre sorbuje na oxohydroxidy železa (goethit, hematit). Tento 

fakt potvrdzujú aj viaceré práce, napr. Gimenéz a kol. [5]sa zaoberali štúdiom niektorých 

oxohydroxidov ako vhodných sorpčných materiálov. Vo svojich záveroch demonštrujú, že 

práve tieto sú vhodnými sorbentami vďaka ich vlastnostiam a častému výskytu v prírodnom 

prostredí. 

Goethit slúži ako modelový systém v najrôznejších výskumoch pre jeho štruktúru 

(vysoká sorpčná kapacita, veľký merný povrch, kladný povrchový náboj) a morfológiu 

kryštálov [6]. 
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Najdôležitejším faktorom adsorpcie iónov na goethit je pH, od ktorého vo veľkej 

miere závisí mobilita prvkov v pôde. Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú adsorpciu sú teplota, 

čas, prítomnosť iných prvkov, povrchové vlastnosti a štruktúra tuhej látky [1].Veľmi 

významným parametrom sorpcie je čas kontaktu sorbentu a sorbátu. 

Cieľom práce sú laboratórne štúdie závislosti sorpcie selénu od pH, iónovej sily roztoku, 

teploty a ďalších parametrov. Zároveň sa zameriame na štúdium rýchlosti sorpčných procesov, 

pričom aplikujeme kinetické modely pseudo-prvého a pseudo-druhého poriadku. 

 

Materiál a metódy 

Goethit bol syntetizovaný metódou podľa Böhma [6]. 100 ml 1 mol/l roztoku 

(Fe(NO3)3 .9 H2O (p.a., Alfa Aesar, USA) bolo zmiešaných so 180 ml 5 mol/l roztoku KOH 

(p.a., Lachema, ČR) v 2 l PE fľaši, zvyšok bol doplnený redestilovanou vodou (RDV). Zmes 

bola temperovaná pri 70 °C 5 dní a premiešavaná 1 - krát za deň. Následne bola suspenzia 

opakovane premývaná RDV, zrazenina goethitu oddeľovaná centrifugáciou a filtráciou, až 

kým hodnota pH neklesla pod 5,0 a koncentrácia iónov draslíka pod 0,1 mg/l. Na záver bol 

goethit vysušený pri laboratórnej teplote a homogenizovaný v achátovom mlyne [6]. 

Zásobný roztok selénu bol pripravený zo štandardného roztoku Se 1000 mg/l (SeO2 

v 0,5 mol/l HNO3, CertiPUR, Merck) s použitím RDV. 

Závislosť sorpcie pH bola študovaná s roztokmi, ktorých pH bolo v rozmedzí od 2,0 až 

po 12,0. pH bolo upravované pomocou 1 mol/l HNO3 alebo 1 mol/l KOH. Bolo použitých 25 

mg goethitu v 50 ml roztoku, vstupná koncentrácia Se (IV) bola 10-4 mol/l. Roztoky boli 

premiešavané na laboratórnej trepačke 24 hod. a následne bol goethit oddelený od roztokov 

centrifugáciou (15 min. pri 3000 ot./min.). 

Kinetika sorpcie bola stanovená s počiatočnou koncetráciou Se (IV) 10 -4 mol/l 

a 250mg goethitu v 500 ml roztoku. Pozaďový elektrolyt bol 0,1 mol/l KNO3. Suspenzia bola 

miešaná pri laboratórnej teplote a vo vybraných časoch boli odobrané vzorky, ktoré boli 

podtlakovo filtrované. 

Koncentrácia analytov bola v roztokoch stanovená metódou F-AAS pri. 196,0 nm 

(AAS Perkin -Elmer 1100). 

 

Výsledky a diskusia 

Sorpcia Se(IV) na goethit v závislosti od pH prostredia bola sledovaná v rozmedzí pH 

2,0 až 12,0. Z grafu na obr.1 je vidieť, že optimálne pH prostredia pre sorpciu 
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seleničitanového aniónu je v rozsahu od 2,0 do 5,5, čo je správanie typické pre anióny pri 

viazaní na goethit [7]. Prechodom cez neutrálne až k zásaditému prostrediu je zaznamenaný 

pokles sorpcie, ktorý súvisí pravdepodobne s odpudivými elektrostatickými silami záporne 

nabitého povrchu goethitu a dominantných záporne nabitých oxoaniónov selénu v roztoku pri 

pH vyššom než 4. 
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Obr. 1 Sorpcia Se (IV) na goethit v závislosti od pH prostredia 

 

Priebeh sorpcie Se(IV) v závislosti od času je znázornený na obr. 2. Krivka naznačuje 

rýchly priebeh sorpcie. Už počas prvých 5 min je zaplnená takmer celá sorpčná kapacita 

a rovnovážny stav nastáva po 20 min. Experimentálne stanovená rovnovážna koncentrácia na 

goethite je 68,4 µmol/g. Táto hodnota je prakticky zhodná s hodnotami rovnovážnych 

koncentrácii vyjadrených kinetickými modelmi pseudo-prvého, resp. pseudo-druhého 

poriadku uvedených v tab. 1. 
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Obr. 2 Kinetika sorpcie Se (IV) na synteticky goethit 
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Vzhľadom na to, že testovací parameter t/qt (čas t k sorbovanému množstvu aniónu 

v čase t) má lineárny priebeh s r2= 0,9995 (obr.3), je možné aplikovať pre anión sorpčný 

mechanizmus pseudo - druhého poriadku. Parametre stanovené na základe tohto modelu sú 

zhrnuté v tab. 1. 

Kinetickú rovnicu pseudo - druhého poriadku môžeme napísať nasledovne [8]: 

 

( )2
te

t qqk
dt

dq −=  [I.] 

 

 

kde k je rýchlostná konštanta sorpcie, [g.mg-1.min], qe je množstvo dvojmocných 

kovových iónov adsorbovaných v rovnovážnom stave, [mg.g-1], qt je množstvo dvojmocných 

kovových iónov na povrchu sorbentu v rôznom čase t, [mg.g-1] [8]. 

 

Tab. 1 Parametre kinetiky sorpcie Se (IV) na syntetický goethit 
 

Model Rovnovážna koncentrácia 
sorbentu [µmol/g] 

Rýchlostná konštanta 
modelu k 

r 2 Akaikeho 
váha 

Pseudo – prvý 
poriadok 

67,1± 0,71 1,77±0,21 min-1 0,98 0,001 

Psuedo - druhý 
poriadok 

68,4 ± 0,5 0,07 ±0,008 
g/µmol/min 

0,99 0,999 

 

y = 0,014x - 0,000

R² = 0,999
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Obr. 3 Priebeh linearizovaného parametra t/qt na základe sorpčného mechanizmu pseudo- druhého 

poriadku pre Se (IV) 
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Záver 

Štúdium zákonitostí sorpcie rizikových látok na prírodné materiály, medzi ktoré patrí 

aj goethit, je nevyhnutné pre hodnotenie mobility rizikových látok v prírodnom prostredí. 

Medzi takéto potenciálne rizikové látky patrí aj selén, ktorému sa venuje táto práca. Z našich 

meraní vyplýva, že optimálne pH prostredia pre sorpciu Se (IV) je v rozmedzí od 2,0 do 5,5. 

V druhej časti práce sme sa zaoberali sorpčnou kinetikou, ktorú možno opísať 

sorpčným mechanizmus pseudo - druhého poriadku. Táto sorpcia prebieha pomerne rýchlo 

a v priebehu 5 min. je obsadená prevažná väčšina sorpčnej kapacity goethitu, rovnováha 

nastáva po 20 min. 

 

Poďakovanie 

Práca bola podporovaná grantmi VEGA č. 1/0639/11 a UK/77/2014. 

  

Zoznam použitej literatúry 

[1] Loffredo N., Mounier S., Thiry Y., et al. (2011) J. Environ. Radioact. 102, p. 843 

[2] Rajec P., Mátel L. U., Rosskopfová O., et al. (2009) Determination Of Radionuclides 

In Environmentals Samples. Springer Netherlands, p. 273 

[3] Mitchell K., Couture R.-M., Johnson T. M., et al. (2013) Chem. Geol. 342, p. 21 

[4] Farkašovská I., Závadská M., Žemberyová M. (1999) Chem. Listy 93, p. 177 

[5] Giménez J., Martínez M., De Pablo J., et al. (2007) J. Hazard. Mater. 141, p. 575 

[6] Schwertmann U., Cornell R. M. (2007) The Iron Oxides. Wiley-VCH Verlag GmbH, 

p. 695 

[7] Čanecká Lucia B. M., Hagarová Ingrid, Boriová Katarína (2013) Miner. Slovaca 45, p. 

153 

[8] Ho Y. S., Mckay G. (2000) Water Research 34, p. 735 

 

 

CHÉMIA

941



 
 

Polarizovateľnosti rôzne nabitých iónov bóru a fluóru 
 

Ladislav Éhn, Ivan Černušák 
 

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, 
Mlynská dolina 1, 84215 Bratislava, Slovenská republika, ehn.laszlo@gmail.com 

 
 

Abstrakt 

Electric properties of atoms and molecules (polarizability or hyperpolarizability) are critical for the 
interpretation of intermolecular interactions and chemical reactivity. In this work we provide a systematic study 
of the dipole polarizabilities of the following charged and neutral systems of boron and fluorine: B+, F2+, F+, B, F 
B- and F-. Given the small number of electrons in these systems we used for our calculations the CCSD(T) 
method with a range of large correlation consistent basis sets augmented with a series of diffusion functions (x-
aug-cc-pVXZ). We have found that there is no universally valid trend for the dependence of polarizability from 
the size of the basis or number of diffuse functions. In the case of the boron anion the use of very diffuse basis 
sets in combination with a weakly bound electron effectively leads to its “unbinding” and manifests itself in 
numerical instability of the calculation. 
 

Kľúčové slová: Polarizovateľnosť; Fluór; Bór; Katióny; Anióny. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Elektrické vlastnosti atómov a molekúl predstavujú dôležité veličiny pre interpretáciu 

medzimolekulových interakcií a chemickej reaktivity. Z elektrických vlastností atómov 

a molekúl sú zaujímavé  polarizovateľnosť a hyperpolarizovateľnosť.  Tieto veličiny určujú 

do akej miery sa mení rozloženie náboja v molekule v závislosti od vplyvu vonkajšieho 

elektrického poľa. Experimentálne techniky umožňujú určiť tzv. frekvenčne závislé 

polarizovateľnosti, z ktorých sa dajú extrapoláciou na nulovú frekvenciu odhadnúť tzv. 

statické polarizovateľnosti. Presné hodnoty frekvenčne závislých polarizovateľností sú 

užitočné najmä pri skúmaní nelineárnych optických vlastností (NLO) rôznych organických 

materiálov, medzimolekulových interakcií alebo v aplikáciách materiálovej fyziky [1]. 

V teoretických výpočtoch so zahrnutím elektrónovej korelácie vieme pomerne presne určiť 

statické polarizovateľnosti. 

Experimentálny výskum polarizovateľnosti však môže byť pomerne náročný 

a nákladný. Najčastejším problémom pri experimentálnom určení polarizovateľnosti býva 

veľký rozptyl meraní (tzv. error-bar). V takýchto prípadoch je účelnejšie použiť metódy 

počítačového modelovania. V našej predchádzajúcej práci sme počítali statické 

polarizovateľnosti radikálov C3F a C2F, ktoré sú významnou zložkou vysokoteplotnej plazmy 

[2]. V tejto práci chceme nadviazať na publikáciu Dunninga a Woona, [3] ktorí sa venovali 

predovšetkým metodike výskumu polarizovateľností jednoduchých systémov vzácnych 
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plynov a aniónov halogénov. Táto práca je pokusom o systematický výskum 

polarizovateľnosti jednoduchých nabitých a nenabitých systémov bóru a fluóru. 

 

Materiál a metódy  

Pri kvantovochemických výpočtoch je vždy kľúčová voľba vhodnej bázy a úrovne 

teórie. Vzhľadom na to, že nami skúmané systémy sú veľmi malé tak sme si mohli dovoliť 

použiť pre naše výpočty metódu CCSD(T), ktorá patrí v súčasnosti v kvantovej chémii medzi 

najpresnejšie [4]. Pri výpočtoch polarizovateľností zohrávajú kľúčovú úlohu difúzne funkcie, 

ktoré zlepšujú popis odozvy elektrónového obalu atómu/iónu na vonkajšie pole. Tejto téme 

sme sa tiež venovali v predošlom článku, kde sme skúmali presnosť výpočtu v bázach typu 

Pol voči obyčajným bázam, ktoré tieto funkcie neobsahujú[5]. Našim záverom bolo, že pre 

väčšie systémy síce poskytujú bázy typu Pol primeranú presnosť, ale pre tzv. „benchmark“ 

výpočty sú jednoznačne vhodnejšie bázy typu aug-cc-pVXZ, prípadne d-aug-cc-pVXZ, kde 

predpona „aug-“ značí, že sa jedná o bázu rozšírenú o difúzne funkcie predpona „d“ indikuje 

počet difúznych funkcií a X je kardinálne číslo (X= D, T, Q, 5, 6). 

Dunning a Woon vo svojej práci a sledovali závislosť polarizovateľnosti od stupňa 

augmentácie ako aj od kardinálneho čísla [3]. Nakoľko bázy s vyššími stupňami augmentácie 

nie sú štandardnou súčasťou knižníc programových balíkov používaných pri 

kvantovochemických výpočtoch, poskytli aj jednoduchý algoritmus na zostrojenie báz 

s vyššími stupňami augmentácie (t-aug-, q-aug-). Dospeli k záveru, že so zvyšujúcim sa 

kardinálnym číslom a stupňom augmentácie sa zlepšuje presnosť výpočtu pre vybrané 

systémy. Systémy počítane v ich práci boli s uzavretou valenčnou sférou a výpočty realizovali 

v sériách báz s nižším kardinálnym číslom (X = D, T a ojedinele aj Q). 

V našej práci sme sa zamerali aj na systémy s otvorenou valenčnou sférou (tzv. open-

shell). Zvolili sme katióny B+, F2+ a F+, radikály B a F a anióny B- a F-, ktoré sme počítali 

v bázach s vyšším kardinálnym číslom (X= T, Q, 5) pri rôznych stupňoch augmentácie od 

aug- až po q-aug-. Fluór a jeho ióny sú súčaťou plazmy simulovanej v práci [2], bór sme 

zvolili ako náročný test metódy vzhľadom na nízku hodnotu jeho elektrónovej afinity 

(0.28 eV). Na výpočty sme použili program MOLCAS [6]. 

Výpočty polarizovateľnosti sme robili metódou CCSD(T) v kombinácii s poruchovou 

metódou Finite field (FFPT), v rámci ktorej sa vypočítajú energie molekúl bez prítomnosti 

vonkajšieho elektrického poľa – E(0) a po „zapnutí“ slabého poľa – E(F) v sérií báz x-aug-cc-

pVXZ (pričom x= -, d, t, q a X = T, Q, 5) [3]. Energia molekuly v statickom, homogénnom 

elektrickom poli sa dá vyjadriť pomocou nasledovného Taylorov radu: 
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[I.] 

kde E(0) je energia neporušeného systému,  je permanentný dipólový moment molekuly, 

ααβ je jej polarizovateľnosť a Fα je elektrické pole, pričom indexy α a β vyjadrujú sumácie 

podľa Einsteinovej konvencie cez kartézske súradnice a môžu sa rovnať smerovým vektorom 

x, y, z. Ak zvolíme rôzne vhodné kombinácie polí Fα a Fβ, môžeme vyššie členy z rovnice 

[II.] eliminovať a vypočítať polarizovateľnosť ako numerickú druhú deriváciu. 

Jednotlivé smerové komponenty tenzora polarizovateľnosti (αxx, αyy a αzz) boli počítané 

ako príslušné numerické derivácie hodnôt získaných metódou FFPT a využitím Rombergovej 

schémy pre spresnenie numerických derivácií podľa vzorcov prebratých od Maroulisa [7]: 

 

[II.] 

pričom αii je diagonálna zložka polarizovateľnosti, kde i sa môže rovnať x, y alebo z, F je 

porucha od poľa pôsobiaceho v danom smere a člen Si je definovaný nasledovne: 

 
[III.] 

E0 je energia neporušeného systému, E+F a E-F sú energie systému v kladnom, resp. zápornom 

poli o sile F. Ako vidno vzorec (III.) počíta s troma rôznymi hodnotami Si pre polia o sile F, 

2F a 4F. V našich výpočtoch sme hodnotu F stanovili po niekoľkých numerických 

experimentoch na ±0.001 a.u. Priemernú polarizovateľnosť molekúl  sme počítali ako 

priemernú hodnotu troch diagonálnych zložiek tenzora polarizovateľnosti: 

 

[IV.] 

 

Výsledky a diskusia 

Elektrónové stavy skúmaných systémov uvádzame v tabuľkách 1 a 2. 

Tab. 1 Elektrónové stavy systémov fluóru 
Systém Elektrónový stav Term 

F2+ 1s22s22p3 4S 

F+ 1s22s22p4 3P 

F 1s22s22p5 2P 

F- 1s22s22p6 1S 
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Tab. 2 Elektrónové stavy systémov bóru 

Systém Elektrónový stav Term 

B+ 1s22s2 
1S 

B 1s22s22p1 
2P 

B- 1s22s22p2 
3P 

 

Vypočítané hodnoty polarizovateľností jednotlivých systémov sú v  nasledovných tabuľkách: 

Tab. 3 Polarizovateľnosti rôzne nabitého fluóru vypočítané v bázach x-aug-cc-pVTZ  

Metóda/báza F2+ F+ F F- F- Ref. [3] 

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ 1,222 1,782 3,429 8,772 8,774 

CCSD(T)/d-aug-cc-pVTZ 1,218 1,786 3,720 15,647 15,731 

CCSD(T)/t-aug-cc-pVTZ 1,221 1,768 3,712 17,073 17,124 

CCSD(T)/q-aug-cc-pVTZ 1,220 1,783 3,704 17,085 17,151 
 

Tab. 4 Polarizovateľnosti rôzne nabitého fluóru vypočítané v bázach x-aug-cc-pVQZ 

Metóda/báza F2+ F+ F F- 

CCSD(T)/aug-cc-pVQZ 1,218 1,780 3,623 10,547 

CCSD(T)/d-aug-cc-pVQZ 1,220 1,772 3,692 16,140 

CCSD(T)/t-aug-cc-pVQZ 1,209 1,775 3,690 16,749 

CCSD(T)/q-aug-cc-pVQZ 1,218 1,770 3,702 16,751 
 

Tab. 5 Polarizovateľnosti rôzne nabitého fluóru vypočítané v bázach x-aug-cc-pV5Z 

Metóda/báza F2+ F+ F F- 

CCSD(T)/aug-cc-pV5Z 1,221 1,773 3,658 11,681 

CCSD(T)/d-aug-cc-pV5Z 1,209 1,768 3,671 16,258 

CCSD(T)/t-aug-cc-pV5Z 1,220 1,770 3,683 16,649 

CCSD(T)/q-aug-cc-pV5Z 1,218 1,771 3,679 16,569 
 

Tab. 6 Polarizovateľnosti aniónu F- z literatúry počítané inými metódami  

Metóda/báza F- 

MP2/16s12p9d7f  16,56 [8] 

Full CI/(10s6p2d)/[5s4p2d 16,30 [9] 
 

Tab. 7 Polarizovateľnosti rôzne nabitého bóru vypočítané v bázach x-aug-cc-pVTZ 

Metóda/báza B+ B B- 

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ 9,674 19,356 120,549 

CCSD(T)/d-aug-cc-pVTZ 9,664 20,523 No conv. 

CCSD(T)/t-aug-cc-pVTZ 9,660 20,596 No conv. 

CCSD(T)/q-aug-cc-pVTZ 9,658 20,532 No conv. 
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Tab. 8 Polarizovateľnosti rôzne nabitého bóru vypočítané v bázach x-aug-cc-pVQZ 

Metóda/báza B+ B B- 

CCSD(T)/aug-cc-pVQZ 9,670 20,618 149,487 

CCSD(T)/d-aug-cc-pVQZ 9,671 20,599 No conv. 

CCSD(T)/t-aug-cc-pVQZ 9,671 20,575 No conv. 

CCSD(T)/q-aug-cc-pVQZ 9,672 20,504 No conv. 
 

Tab. 9 Polarizovateľnosti rôzne nabitého bóru vypočítané v bázach x-aug-cc-pV5Z 

Metóda/báza B+ B B- 

CCSD(T)/aug-cc-pV5Z 9,673 20,598 163,262 

CCSD(T)/d-aug-cc-pV5Z 9,673 20,588 No conv. 

CCSD(T)/t-aug-cc-pV5Z 9,672 20,521 No conv. 

CCSD(T)/q-aug-cc-pV5Z 9,672 20,494 No conv. 

 

Záver 

Ako z tabuľky 3 vyplýva, pre anión fluóru sa nám podarilo zreprodukovať trend, ktorý 

vo svojej práci zistili aj Dunning a Woon, teda že hodnota polarizovateľnosti v závislosti od 

stupňa augmentácie postupne rastie. Avšak, ako to vidieť v ďalších dvoch tabuľkách, toto 

pravidlo platí viac-menej len pre anión. Naša „najlpešia“ hodnota dipólovej polarizovateľnosti 

F- sa mierne líši od hodnoty, ktorú dostali Woon a Dunning, dôvodom môže byť odlišný 

postup pri aplikácii metódy finite-field, ako aj rozdiely v implementácii metódy CCSD(T), 

najmä výpočtu triexcitácií. Zhoda našich výsledkov pre bázy q-aug-cc-pVQZ a q-aug-cc-

pV5Z (tabuľky 4 a 5) s ďalšími publikovanými údajmi (tabuľka 6) je dobrá. U ostatných 

systémov fluóru sú rozdiely hodnôt vypočítaných polarizovateľností (tabuľky 3-5) 

zanedbateľné, čo súvisí s výrazne nižšou citlivosťou výpočtu voči báze atómových funkcií. 

Situácia je podobná aj pri bóre (tabuľky 7-9). Jediný rozdiel oproti fluóru je anión bóru, 

ktorého polarizovateľnosť sa nám s výnimkou obyčajných augmentovaných báz nepodarilo 

rigorózne spočítať, nakoľko energia tohto aniónu v bázach s vyššou augmentáciou 

nekonvergovala. Vysvetlení tohto javu sa ponúka hneď niekoľko. Bór na rozdiel od fluóru má 

oveľa nižšiu elektrónovú afinitu a okrem toho je to open-shell systém, v ktorom je extra-

elektrón slabo viazaný, čo pre veľmi difúznu bázu v kombinácií so silnejšími elektrickými 

poľami môže efektívne viesť k „neviazanému“ extra-elektrónu a spôsobovať numerickú 

nestabilitu výpočtu. Aj keď analýza excitačných amplitúd neindikuje problém nedynamickej 

korelácie, v budúcnosti chceme preveriť možnosť výpočtu polarizovateľnosti 

multireferenčným CASPT(2) prístupom. Súhrnne môžeme konštatovať, že pre uvedenú sériu 

sme nenašli univerzálne platný trend konvergencie polarizovateľnosti, či už v závislosti od 

kardinálneho čísla alebo stupňa augmentácie. Toto môže byť spôsobené tým, že tieto bázy 
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boli optimalizované voči celkovej energii, nie pre polarizovateľnosti a použitie štandardne 

rozšírenej bázy nemusí nutne viesť k konvergujúcim výsledkom.  
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Abstrakt 

Sample preparation is a crucial step in the analysis of volatile organic compounds (VOCs) in exhaled 
breath samples. Concentrations of substances of interest are as low as ppt-ppb in the samples. As gas 
chromatography based methods cannot be applied for quantitative analysis without sample preconcentration, a 
large number of preconcentration techniques have been developed in the last decades. The aim of this work was 
to develop a preconcentration technique, which can be used for the analysis of VOCs with different volatility in 
exhaled breath samples. For this reason a multibed sorbent needle trap device was developed for the sampling, 
preconcentration and injection of breath volatiles into the gas chromatograph.  
 

Kľúčové slová: analýza výdychových plynov; INCAT; prchavé organické zlúčeniny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Analýza výdychových plynov predstavuje sľubnú neinvazívnu metódu použiteľnú na 

forenzné aj diagnostické účely, keďže jedinou podmienkou odberu vzorky výdychových 

plynov je aby jedinec dýchal (spontánne alebo s mechanickou podporou) [1]. Ďalšími 

výhodami sú, že sa dá aplikovať na širokú škálu zlúčenín a matrica je menej zložitá ako krv 

alebo moč. Avšak napriek dlhej histórii, použitie výdychu ako odoberateľnej vzorky zatiaľ 

nedospelo do štádia bežného klinického použitia [1], pravdepodobne pre ťažkú dokázateľnosť 

vzájomných vzťahov identifikovaných zlúčenín a choroby, lebo vo väčšine prípadov sú 

špeciálne metabolické cesty neznáme. Navyše, koncentrácie látok vo výdychu často 

predstavujú stopové množstvá a menia sa rôznymi podmienkami, kvôli čomu sa vzorkovanie 

stáva kritickým krokom [2]. 

Najbežnejšou metódou na analýzu organických látok s nízkou koncentráciou, najmä 

z plynných vzoriek, akými sú aj vzorky pracovného ovzdušia a taktiež výdychové plyny, je 

adsorpcia plynu na tuhej fáze s nasledujúcou analýzou zložiek plynovou chromatografiou [3]. 

Nakoncentrovanie vzoriek výdychu je potrebné, pretože väčšina látok je v ňom prítomných 

v koncentračnom rozmedzí nmol/l-pmol/l (ppb-ppt). Nakoncentrovanie možno dosiahnuť 

adsorpciou na rôzne sorpčné zariadenia (napr. SPME, INCAT) alebo aj kryofokusáciou. [4]. 

SPME aj sorbentové pasce umožňujú priamy neinvazívny odber vzoriek výdychu. Kvôli 

rozdielnym bodom varu prchavých organických zlúčenín, adsorbenty v sorbentových pascách 

sa musia vybrať opatrne, aby nedošlo k prierazu a pamäťovým efektom. Používajú sa rôzne 

organické polyméry (napr. Tenax TA), aktívne uhlie, rôzne druhy grafitovej sadze (napr. 
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Carbopack X) a uhlíkové molekulové sitá (napr. Carboxen 1000). Organické polyméry sú 

najmenej ovplyvňované vysokým obsahu vody vo vzorkách, ale majú nízky prierazový 

objem, najmä pre malé uhľovodíky. Naproti tomu, uhlíkové molekulové sitá a grafitové sadze 

majú vysoké prierazové objemy pre tieto zlúčeniny (napr. etán). Tieto výhody sa kompenzujú 

prípadnými pamäťovými efektmi pokiaľ sú tieto látky použité ako samotný adsorpčný 

materiál. Problém môže byť vyriešený pomocou viacvrstvovej sorpčnej pasce. Pamäťové 

a prierazové efekty sú minimalizované tým, že silné sorbenty, ako grafitové sadze alebo 

uhlíkové molekulové sitá sú chránené vrstvou slabšieho adsorbentu pozostávajúcej napríklad 

z organického polyméru ako Tenax [4]. 

INCAT (inside needle capillary adsorption trap) je vlastne extrakčná sorbentová pasca 

tvorená dutou ihlou naplnenou sorbentom na ktorý sa analyty sorbujú a následne sa desorbujú 

termálne v injektore plynového chromatografu. Jeho hlavné výhody oproti podobným 

metódam (napr. SPME) sú jednoduchosť, robustnosť zariadenia a možnosť súčasnej analýzy 

látok so širokým spektrom prchavosti a polarity.  
 

Materiál a metódy 

Na odber vzoriek výdychových plynov sa použili Tedlar vrecká o objeme 3l. Vzorky 

sa nakoncentrovali mikroextrakčnou technikou INCAT. K príprave INCAT zariadenia sme 

použili ihly z nerezovej ocele typ kanyla (veľkosti 1,3/1,1 a 1,1/0,9 mm o.d./i.d., dĺžka 80 

mm), sorbenty Chromosorb W s 20% SE-54, Carbopack X a Carboxen 1000. Vzorkovanie 

výdychových plynov sa uskutočnilo za pomoci použitia membránovej pumpy Neuberger KNF 

Laboport, typ N86KT.18, čerpaním konštantného objemu vzorky 250 ml. 

Plynovochromatografické analýzy sa vykonali na plynovom chromatografe Network GC 

System 6890N (Agilent Technologies) s FID alebo MS detektorom (5973N MSD, Agilent 

Technologies) v SCAN móde. Chromatografická separácia bola uskutočnená na kapilárnej 

kolóne DB-1 s dĺžkou 60 m, vnútorným priemerom 0,32 mm a hrúbkou filmu stacionárnej 

fázy 5 µm. Dávkovanie vzoriek sa uskutočnilo v móde splitless, pričom doba splitlessu bola 3 

minúty. Na lepšiu desorpciu analytov z INCAT zariadenia sa používal špeciálne upravený 

kovový liner [5]. Ako nosný plyn sa používal hélium s konštantným tlakom v injektore 121 

kPa. Teplota injektora bola nastavená na 280 °C. Teplota kolóny bola na začiatku analýzy 40 

°C počas 3 minút, následne sa zvyšovala s rýchlosťou 10 °C/min do 280 °C, ktorá sa 

udržiavala počas 16 minút. Zber dát a ich následné spracovanie bolo uskutočnené pomocou 

programu MSD ChemStation na PC.  
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Výsledky a diskusia 

INCAT zariadenia (schematicky znázornené na Obr.1) sa pripravili z ihly z nerezovej 

ocele dlhej 80 mm s vonkajším priemerom 1,3 mm a vnútorným priemerom 1,1 mm do ktorej 

sa 30 mm od konca navŕtala diera veľkosti 0,6 mm. Cez bočnú dieru v injektore plynového 

chromatografu prúdi nosný plyn a tak zvyšuje účinnosť desorpcie analytov zo zariadenia. 

Hrot ihly sa opracoval tak, aby sa zabránilo krájaniu septa pri dávkovaní do GC injektora. Do 

ihly sa vložila frita so sklenými guličkami, ktorá slúžila nato, aby sa sorbenty nevysypali 

z ihly. Následne sa ihla naplnila sorbentmi, ktoré boli vybraté na základe ich sorpčných 

vlastností (Obr.2) a zasunula sa ďalšia frita. Zadný koniec tejto frity bol tesne pod vyvŕtanou 

bočnou dierkou. Ako tesnenie sa na dierku zasunula teflónová (kvôli inertnosti) a silikónová 

hadica (kvôli tesneniu). Na zadnú časť zariadenia sa narezal závit a nasadil zatvárací ventil. 

 
Obr. 1 Schéma INCAT zariadenia. I- ihla z nerezovej ocele, F-frita so sklenými guličkami, A- adsorbenty, T- 

tesnenie zo silikónovej a teflónovej hadičky, O- bočný otvor, V- zatvárací ventil. 
 

 
Obr. 2 Závislosť plôch píkov použitím rôznych adsorbentov v INCAT zariadeniach pre n-alkány C6-C16. 

 
 

Pokles plôch píkov pre sorbent Chromosorb W+ 20% SE-54 je spôsobený neúplným 

odparením jednotlivých zložiek štandardu C6-C16 n-alkánov. Carboxen 1000 je z použitých 
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sorbentov najsilnejší (má najväčší povrch) a jediný vhodný na vychytanie najmenších 

molekúl (C2-C5), ale nad C7 sú jeho sorpčné vlastnosti veľmi silné a adsorbované látky sa 

kvantitatívne nedesorbujú. Chromosorb W s 20 % SE-54 absorboval dobre alkány, pri ktorých 

už uhlíkovými sorbentmi bola problematická desorpcia. Preto sa tento sorbent vybral ako 1. 

(predný) do trojvrstvového INCAT zariadenia. Carbopack X má vynikajúce sorpčné 

vlastnosti, javil sa byť vhodný pre relatívne široký rozsah n-alkánov, má nízke pozadie. Ale je 

veľmi krehký, spôsoboval upchatie ihly napr. pri plnení. Vybral sa ako 2. sorbent 

viacvrstvovej pasce. Tretím, koncovým sorbentom bol Carboxen 1000. Je veľmi silný 

sorbent, má dobré mechanické vlastnosti, pozostáva z tuhých čiernych guličiek, dobre sa plní. 

Avšak kvôli relatívne vysokej afinite k vode zhášal plameň vo FID detektore a potrebuje dlhší 

čas na desorpciu aby sa predišlo pamäťovým efektom.  

Na analýzu výdychových plynov sme používali trojvrstvové INCAT zariadenie. Na 

obrázku 3 je znázornený GC-FID záznam výdychových plynov fajčiara po desorpcii z INCAT 

zariadenia. Vysoký pík pri 30. minúte pochádza zo žuvačky ktorú jedinec krátko pred 

analýzou konzumoval. Na identifikáciu typických fajčiarskych zlúčenín sme analyzovali 

výdychové plyny ďalšieho fajčiara pomocou GC-MS (Obr. 4). 
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Obr. 3 Chromatografický záznam (GC-FID) výdychových plynov fajčiara. 
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Obr. 4 Chromatografický záznam (GC-MS) výdychových plynov fajčiara. 1- etanol, 2- acetonitril, 3- acetón, 4- 

izopropanol, 5- penta-1,4-dién, 6- propán-1-ol, 7- 2-metylfurán, 8- hexán, 9- benzén, 10- toluén. 
 

Vo výdychových plynoch fajčiara sme potvrdili prítomnosť zlúčenín spájaných 

s fajčením, acetonitrilu, 2-metylfuránu, benzénu a toluénu.  

 

Záver 

Cieľom bolo vyhotovenie zariadenia vhodného na zakoncentrovanie a analýzu 

širokého spektra prchavých zlúčenín a odskúšanie metódy INCAT na analýzu výdychových 

plynov. Vyhotovili sme INCAT zariadenia s trojvrstvovým sorbentom, použitím sorbentov 

Chromosorb W+ 20% SE-54, Carbopack X a Carboxen 1000. Získali sme tak zariadenia 

vhodné pre vzorkovanie širokého spektra prchavých organických zlúčenín nachádzajúcich sa 

vo vzorkách výdychových plynov. Pri analýzach sme zistili, že prítomnosť látok vo 

vdychovanom vzduchu, ako aj konzumácia rôznych potravín môže značne ovplyvňovať 

zloženie výdychových plynov.  
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Abstrakt 

Natural radioactivity of hydrosphere is produced as a result of its interaction with the lithosphere and the 
atmosphere. The main natural radionuclides in water are uranium decay chain nuclides (for examples 226Ra and 
222Rn), 232Th and 40K. 226Radium (T1/2 = 1620 y) is one of the most toxic of the long-lived alpha-emitters present 
in the environment due to its long life and its tendency to concentrate in bones, which increases the internal 
radiation dose of individuals. The presented work deals with the separation of 226Ra from water samples by 
method of extraction chromatography. New selective resin MnO – PAN was used at the separation. The 
radiochemical yields for the method were in the range of 92 - 100%. The time of separation and micro-
precipitation was approximately 4-5 hours. Obtained 226Ra activity concentrations of the analyzed samples were 
compared with the limit values set out in Edict 528 of the Ministry of Health of the Slovak Republic in 2007. 
 

Kľúčové slová: rádium – 226; extrakčná chromatografia; MnO – PAN sorbent; vzorky vôd   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Podľa pôvodu je možné rádioaktívne látky prítomné v hydrosfére rozdeliť na prírodné 

a umelé. K prírodným rádioaktívnym nuklidom radíme rádionuklidy spolu s ich 

rádioaktívnymi dcérskymi prvkami, ktoré sú vylúhované z pôdy a  minerálov a následne sa 

dostávajú do hydrosféry. Zároveň k prírodným rádionuklidom patria aj nuklidy, ktoré vznikli 

vo vrchných vrstvách atmosféry vplyvom kozmického žiarenia a následne sú rozpustené vo 

vodách. Umelé rádioaktívne látky sú produkované predovšetkým ako rádionuklidy vznikajúce 

pri výbuchoch jadrových zbraní a pri činnosti jadrovoenergetických zariadení a jadrového 

priemyslu [1, 2]. 

Prírodná rádioaktivita vôd je určená obsahom rozpustených plynných a pevných 

prírodných rádionuklidov. Medzi najvýznamnejšie prírodné rádioaktívne nuklidy, prítomné 

v podzemných a povrchových vodách, patrí 40K, 238U, 234U, 232Th, 226Ra a 222Rn. Tieto 

rádionuklidy sa do vodného prostredia dostávajú prostredníctvom lúhovania z hornín. Vo 

vode sú najčastejšie zastúpené nuklidy patriace do uránoveného rozpadového radu: Unat (zmes 
238U+ 234U+ 235U), 226Ra a 222Rn [3].  

Nebezpečný rádionuklid 226Ra (T1/2 = 1620 rokov, α – žiarič) sa ukladá v kostiach, 

pričom jeho samovoľnou premenou sa uvoľňuje 222Rn, z ktorého asi 67 % difunduje do krvi 

a je z nej vylučovaný. Na základe chemickej podobnosti rádia a vápnika môže nadmerný 
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príjem 226Ra viesť k jeho značnej koncentrácii v kostiach. Krátkodobé dcérske  produkty 226Ra 

potom prispievajú k vnútornému ožiareniu [1,2] 

Hodnoty objemovej aktivity rádia vo vodách sa vyznačujú rozptylom od 0,002 do 9,7 

Bq.l-1. Najvyššie hodnoty objemovej aktivity rádia vykazujú minerálne a termálne vody. 

Rozdielne hodnoty objemovej aktivity rádia v minerálnych vodách z územia Slovenskej 

republiky závisia od ich chemického zloženia, vzťahu ku geologickej stavbe, obsahu CO2, 

H2S [4] 

Stanoveniu 226Ra vo vodných vzorkách bolo venovaných viacero prác zahraničných 

a domácich autorov. Najpoužívanejšie metódy stanovenia rádia sú založené na princípe 

extrakčnej chromatografie, spoluzrážania a iónovej výmeny.  

Maxwell [5] vyvinul rýchlu a účinnú metódu separácie 226Ra a 228Ra z vodných 

vzoriek. Navrhnutá metóda bola založená na rýchlom zakoncentrovaní rádionuklidov rádia s 

využitím MnO2 sorbentu (Eichrom Technologies) spolu so stopovacím rádionuklidom 133Ba. 

Po zakoncentrovaní rádionuklidov rádia bol oxid manganičitý rozložený zo substrátu sorbentu 

zmesou 4 mol·dm-3 HCl – 1,5 % H2O2, nakoľko peroxid vodíka redukuje Mn (IV) na Mn (II), 

ktorý je lepšie rozpustný v HCl. Na prípravu 226Ra pre alfa spektrometrické meranie boli 

v tandeme použité sorbenty DGA resin a Ln resin, zavedením ktorých boli odstránené 

interferencie tória a uránu. Rádionuklid 228Ra bol stanovovaný prostredníctvom 228Ac, ktorý 

bol meraný plynovým proporciálnym detektorom. Výhodou navrhnutej metódy je použitie 

vákuového boxu s vysokými prietokovými rýchlosťami, čo výrazne znižuje čas separácie. 

Simultánnemu stanoveniu 226Ra a 228Ra vo vzorkách metódou využívajúcou 3M ̓s 

EMPORETM Radium Rad Disks sa venovala Ďurecová [6]. V práci používané EMPORETM 

Radium Rad Disks pozostávali z 500 μm  tenkej membrány, na ktorej bol impregnovaný 

crown - éter. Daný éter bol kovalentne naviazaný na inertné častice substrátu, tak aby 

selektívne extrahoval dvojmocné katióny rádia z kyslých roztokov. Výhodou 3M ̓s 

EMPORETM Radium Rad Disks je ich vysoká kapacita pre rádium napr. 74 Bq 226Ra môže 

byť nanesené na disk s priemerom 25 mm. Aktivita oboch rádionuklidov bola meraná 

prostredníctvom ich dcérskych produktov 222Rn a 228Ac. Pre 226Ra to bola štandardná metóda 

používajúca emanometrické stanovenie 226Ra a pre 228Ra - meranie 228Ac proporcionálnym 

detektorom. Na eluovanie stanovovaných rádionuklidov z EMPORETM Radium Rad Disks 

boli použité rozdielne koncentrácie diammonium hydrogén citrátu (DHC) Získané výťažky 

pre 226Ra boli 99 % a pre 228Ac 79 %. Výhodou danej metódy je jej jednoduchosť, 

kvantitatívnosť, časová nenáročnosť a minimalizácia odpadov. 
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Jednou z ďalších možností stanovenia 226Ra je premena vzorky najskôr na zrazeninu 

síranu olova a rádia a následne na zrazeninu síranu bária a rádia podľa postupu Hosseiniho 

a Fathivanda [7], ktorá sa prefiltruje. Takto upravená vzorka sa meria na alfa spektrometri. 

Výhodou danej metódy je nízka časová náročnosť a možnosť meriania vzorky hneď po jej 

úprave.  

Cieľom práce bolo navrhnúť a optimalizovať novú separačnú metódu pre alfa 

spektrometrické stanovenie 226Ra zo vzoriek prírodných minerálnych, pramenitých, 

prírodných liečivých a pitných vôd prevažne z územia SR. Vyvinutá metóda je založená na 

princípe extrakčnej chromatografie s využitím selektívneho sorbentu MnO – PAN. Tento 

sorbent sa od sorbentu MnO2 líši naviazaním polyakrylonitrilu na jeho povrch, čím 

zabezpečuje jeho vysokú stabilitu [8]. Výhodou separácie 226Ra na sorbente MnO - PAN je 

rýchlosť separácie a jednoduchá úprava vzoriek pred analýzou. Na alfa spektrometrické 

meranie bola vzorka upravená spoluzrážaním s Ba2+ [9]. Na stanovenie rádiochemických 

výťažkov bol použitý stopovací rádionuklid 133Ba. Získané hodnoty objemových aktivít 

jednotlivých analyzovaných vzoriek vôd boli porovnané s limitnými hodnotami určenými 

Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007. 

 

Materiál a metódy 

Činidlá a materiály 

 MnO – PAN (< 0,1 mm) – docent Šebesta, ČVÚT Praha. Všetky ďalšie 

chemikálie boli bežne dostupné v analytickej čistote kyselín a chemikálií. 

 

Metóda separácie 226Ra 

 Jemne sýtené a sýtené vzorky vôd bolo potrebné na začiatku separácie povariť kvôli 

odstráneniu CO2. K jednotlivým analyzovaným vzorkám vôd bolo pridaných 50 µl 

stopovacieho rádionuklidu 133Ba na sledovanie rádiochemického výťažku separácie. pH 

vzorky sa upravilo s hydroxidom sodným na hodnotu 7 (± 0,04). Práve pri pH = 7 prebieha 

adsorpcia rádia na sorbente MnO - PAN s maximálnym výťažkom. Jednotlivé analyzované 

vzorky sa naniesli na kolónu (výška kolóny asi 40 cm, priemer 1 cm) naplnenú sorbentom 

MnO – PAN (2 ml). Kolóna bola kondiciovaná deionizovanou vodou. Následne bola na 

kolónu nanesená vzorka vody s prietokovou rýchlosťou 5 ml·min-1. Kolóna sa premyla 20 ml 

deionizovanej vody. Rádium bolo eluované 20 ml 6,5 mol.dm-3 HCl s prietokovou rýchlosťou 
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1,5 ml·min-1. Vzorka rádia bola pripravená na alfa spektrometrické meranie metódou 

spoluzrážania s Ba2+ podľa nasledujúceho postupu.  

Eluovaná frakcia obsahujúca rádium a bárium sa odparila dosucha. K odparku sa 

pridalo 10 ml 2 mol.dm-3 HCl, 1,5 g síranu amónneho, 200 µl nosiča Ba2+ (250 mg.ml-1)  a 2,5 

ml izopropylalkoholu. Takto upravená vzorka sa na 15 min vložila do ľadového kúpeľa 

a zároveň do ultrazvuku. Následne bola vzorka prefiltrovaná na filtri (25 mm Tuffryn® 

membrane filter, 0,2 µm) a vysušená pod IČ lampou. Preparát bol najskôr zmeraný na HPGe 

spektrometri na určenie výťažku separácie a následne sa rádium zmeralo na metrologicky 

overenom dvojkomorovom α-spektrometri 576A s ULTRATMAlphaDetector 600, EG&G 

ORTEC. Spektrá boli následne spracované programom GammaVision (32-bit ), EG&G 

ORTEC. 

 

Výsledky a diskusia 

Predložený príspevok bol venovaný metóde zaoberajúcej sa alfa spektrometrickým 

stanovením rádia z rôznych prírodných minerálnych, pramenitých, pitných vôd a prírodných 

liečivých vôd. Zdroje jednotlivých analyzovaných vzoriek vôd zo Slovenskej republiky, 

Českej republiky a Slovinska sú vyznačené na obrázku 1. 

Na základe porovnania rádiochemických výťažkov rádia v jednotlivých analyzovaných 

vzorkách vôd bola zistená účinnosť separácie v rozmedzí od 92,1 do 100 % (tabuľka 1).   

Výnimkou bola prírodná liečivá voda Sulinka, kde pri úprave pH nastal vznik 

koloidov. Na základe získaných výsledkov je možné pokladať navrhnutú metódu separácie 
226Ra založenú na použití sorbentu MnO - PAN  ako vhodnú a vysoko účinnú. V tabuľke 1 sú 

zároveň prezentované aj hodnoty objemových aktivít 226Ra pre jednotlivé analyzované vzorky 

vôd. Následne boli získané hodnoty objemových aktivít rádia porovnané s jednotlivými 

limitnými hodnotami určenými Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z roku 2007. Najvyššia prípustná hodnota obsahu 226Ra v prírodnej minerálnej vode 

a v prírodnej liečivej vode je 1,9 Bq·dm-3 a v pramenitej a pitnej vode 0,6 Bq·dm-3. 

Porovnaním bolo zistené, že ani jedna z analyzovaných vzoriek vôd neprekračuje stanovené 

limitné hodnoty vo Vyhláške 528. 
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Obr. 1 Odberné miesta jednotlivých analyzovaných vzoriek 

 
 

Tab. 1 Výsledky stanovenia 226Ra v analyzovaných vzorkách 

Poznámka: U = k.u, k = 2; U – rozšírená neistota, CZ – Česká republika; SVK – Slovenská republika;SLO - Slovinsko 

 

 Názov vzorky Miesto odberu 
R (133Ba) 

[%] 
A±U 

[Bq·dm-3] 

Prírodná 
minerálna voda 

Magnesia (CZ) Slavkovský les 100,0 0,003 ± 0,001 

Radenska (SLO) Radenci 100,0 0,003 ± 0,001 

Budiš (SVK) Budiš 95,1 0,114 ± 0,008 

Mitická (SVK) Trenčianske Mitice 100,0 0,012 ± 0,001 

Ľubovianka (SVK) Nová Ľubovňa 96,2 0,020 ± 0,002 

Fatra (SVK) Martin - Záturčie 98,2 0,012 ± 0,001 

Gemerka (SVK) Tornaľa 98,0 0,126 ± 0,010 

Salvator (SVK) Lipovce 100,0 0,167 ± 0,015 

Prírodná 
liečivá voda 

Sulinka (SVK) Sulín 67,9 0,201 ± 0,021 

Brusnianka (SVK) Brusno 100,0 0,711 ± 0,050 

Nimnická (SVK) Nimnica 100,0 0,019 ± 0,002 

Pramenitá 
voda 

Korytnica (SVK) Korytnica 98,1 0,023 ± 0,002 

Rajec (SVK) Rajecká Lesná 100,0 0,002 ± 0,001 

Prameň sv. Františka (SVK) Rajecká Lesná 98,0 0,002 ± 0,001 

Pitná voda Očný prameň (SVK) Sobrance 92,1 0,128 ± 0,010 
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Záver 

Nová účinná metóda separácie 226Ra z analyzovaných vzoriek vôd bola založená na 

metóde extrakčnej chromatografie s využitím nového selektívneho sorbentu MnO – PAN. 

Preparáty na alfa spektrometrické stanovenie rádia boli pripravené spoluzrážaním s Ba2+. 

Dosiahnuté rádiochemické výťažky rádia naznačujú vysokú účinnosť navrhovanej metódy pre 

stanovenie rádia. Získané hodnoty objemovej aktivity rádia boli porovnané s limitnými 

hodnotami určenými Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 

2007, pričom žiadna z analyzovaných vzoriek neprekročila dané limitné hodnoty. 
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Abstrakt 

 The method for effective cleaning of I2 for the determination of isotope 129I by liquid scintillation 
spectrometry (LSC) has been optimized. Distillation was used as a screening method for the determination of 129I. 
High-purity fraction of iodine needed for the determination of 129I by liquid scintillation spectrometry (Tricarb) 
was achieved by distillation with a much higher detection efficiency compared to the spectrometric measurement 
devices Silicon (Li) X-ray detector SL 12155. In addition, cleaning of 129I from possible interferences in the 
measurement of the LSC spectrometer was accomplished. Separation yield was determined gravimetrically. The 
new method has been optimized and applied to various matrixes, from nuclear power plants Mochovce and 
Bohunice. 
 

Kľúčové slová: 129I; 131I; destilácia; kvapalinová scintilačná spektrometria 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jód je dôležitý biogénny prvok, ktorý je nevyhnutý pre náš zdravý vývoj. V roku 1811, 

Bernard Courtois objavil prírodný jód vo vode, ktorá bola použitá na rozpustenie časti popola 

z morských chalúh. Rádioaktívny 131I bol objavený Glennom T. Seaborgom a Johnom 

Livingoodom na Univerzite v Kalifornii  v roku 1930. Rádioaktívny jód má rovnaké fyzikálne 

vlastnosti ako stabilný prírodný jód. Ľahko reaguje s inými chemickými látkami, preto sa 

izotopy jódu nachádzajú vo forme zlúčenín [1].  

Medzi najvýznamnejšie izotopy jódu patrí 131I a 129I. Doba polpremeny 129I je T1/2 = 

1,57 · 107 rokov a premieňa sa na 129Xe. Je ß- žiarič [2]. Vzniká pri prevádzke jadrovej 

elektrárne, ide o štiepenie 235U(n,f)129I alebo 239Pu(n,f)129I [3]. Pokiaľ reaktor nie je starostlivo 

kontrolovaný, môže sa v ňom zvyšovať tlak, ktorý spôsobuje koróziu palivových tyčí. 

Z popraskaných tyčí sa potom uvoľňuje jód do vody, ktorá ich obklopuje a zároveň chladí. 

Vďaka chladiacej vode cirkuluje rádioaktívny jód v celom systéme a uvoľňuje sa                   

do atmosféry alebo končí v kvapalných a tuhých odpadoch. Počas prevádzky JE vypúšťajú 

kontrolovane podľa platných predpisov plynné výpustne, ktoré obsahujú aj jód [1]. 

 Väčšie množstvo 129I sa uvoľnilo do atmosféry v dôsledku skúšok jadrových zbraní     

v rokoch 1950 a 1960. Od roku 1945 narástla koncentrácia 129I kvôli vykonávaným skúškam 

jadrových zbraní, k nárastu prispela aj havária Černobyľu a v súčasnosti zvyšujeme 
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koncentráciu prepracovávaním vyhoreného jadrového paliva [3]. Aj u vyhoreného jadrového 

paliva je možnosť, že sa do ovzdušia uvoľňujú 129I a 131I [1].  129I sa uvoľňuje predovšetkým 

pri prepracovávaní jadrového paliva v procese PUREX. Palivo sa najprv rozpustí v kyseline 

dusičnej, jód sa oxiduje na I2. Aj napriek všetkým úsiliam, ktoré sú vynaložené na ochranu, 

daná forma jódu uniká do ovzdušia.  

Keďže 129I je ß- žiarič, môžeme ho detegovať pomocou kvapalinovej scintilačnej 

spektrometrie. Bola objavená dvoma vedcami Kallmanom a Reynoldsom, nezávisle od seba. 

Princíp spočíval v tom, že niektoré organické chemikálie emitujú fluoreskujúce svetlo, keď sú 

ožarované žiarením. Fluorescencia alebo fotóny emitované fluoreskujúcimi zlúčeninami, sú    

v elektrickom fotonásobiči konvertované na zhluk elektrónov a následne sú merané ako 

elektrický impulz [4].      

Zariadenie na kvapalinovú scintilačnú spektrometriu vyžaduje umiestnenie vzorky     

do sklenej alebo plastickej scintilačnej nádobky - scintilačnej vialky. Ich výhodou je 

priehľadnosť, ktorá umožňuje zistiť nežiaduce efekty ako sú farba, zrazenina. Ku vzorke sa 

pridá scintilačný koktail [4].        

Scintilačné koktaily môžu byť rozpustené v organickom rozpúšťadle alebo vo vodnom 

médiu. Takéto vodné médium však musí obsahovať: organické rozpúšťadlo, scintilátor           

a detergent. Výber týchto zložiek závisí od energie emitovaného žiarenia. Rádioaktívna 

vzorka je zmiešaná so scintilačným koktailom a vytvárajú homogénny roztok [4].        

 

Materiál a metódy 

Pomôcky: Kadičky; Petriho misky; centrifugačné skúmavky 50 ml; automatické pipety 

a špičky; filtračný papier Pall glass-fiber filters, Sigma –Aldrich; lakmusový papier; pinzeta 

 

Chemikálie: NaOH, p.a. Slavus; KI, Lachema n.p. Brno; NH2OH.HCl, 99% A.C.S. Aldrich; 

HCl, p.a. Slavus; PdCl2,Sigma –Aldrich; NH3, p.a. Slavus; HNO3, p.a. Slavus; Ultima Gold 

AB, PerkinElmer ; 129I , výrobné č. 141111-953010,  Český metrologický institut, Řež 

 

Použité prístroje: centrifugačné zariadenie, MPW-350; váhy Sartorius; ohrievacia platňa; 

nízko energetické zariadenie Silicon (Li) X-Ray detektor SL 12155, Canberra Packard; 

Vákuový box, Merck Millipore 

 
Destilácia je jedným z najjednoduchších spôsobov separácie kvapalných sústav. 
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Podstata destilácie ako analytickej metódy je v tom, že zloženie pár nad kvapalinou sa líši     

od zloženia kvapaliny. [5] Použitá destilačná aparatúra je pomerne jednoduchá, skladá sa 

z dvoch Erlenmayerových baniek o objeme 100 ml, ktoré sú spojené sklenenou tyčinkou.  

 

Výsledky a diskusia  

Analyzované vzorky (tabuľka 1) kontaminovaných pôd z vyradenej JE A1 sú uvedené  

pod označením č. 4899 a č. 4084. Vzorky pôdy boli robené duplicitne, kde sa do jednej pridal 

aj 129I, druhá vzorka pôdy bola bez pridaného 129I. Vzorky boli pred digerovaním merané       

na HPGe detektore a na následne boli digerované v 20 ml  3 mol.dm-3 NaOH s pridaním 2 ml 

15 mg·ml-1 nosiča I- neaktívneho jódu, v tomto prípade 127I vo forme jodidu draselného KI. 

Do jednej z dvojice vybraných pôd bol pridaný aj izotop 129I na verifikovanie metodiky. Pôdy 

sa digerovali po dobu 3 hodín na elektrickej platni pri teplote 150°C, kadičky boli prikryté 

hodinovým sklíčkom. Následne sa vzorky preniesli do centrifugačných skúmaviek 

a centrifugovali sa po dobu 10minút pri otáčkach 6000 ot·min-1. Výluh sa po centrifugácii 

odložil a pôda v skúmavkách sa premyla 15 ml 3 mol.dm-3 NaOH a opäť sa centrifugovala   

po dobu 6000 ot·min-1. Frakcie výluhu a premývacieho roztoku sa spojili. Nasledovala 

redukcia jódu na jodidy pomocou 0,62 g hydroxylamín-hydroxylchloridu. Vo všetkých 

vzorkách sa po pridaní hydroxylamínu prostredie okyslilo s 8 ml  11,27 mol·dm-3 kyselinou 

chlorovodíkovou a nasledovala zrážanie PdI2 s 1,26 ml 10 mg·ml-1 Pd2+. Vzorky sa nechali 

stáť kvôli dosiahnutiu koagulácie  PdI2 jeden deň a potom nasledovala filtrácia na filtračnom 

papieri Pall glass-fiber filters s hrúbkou 25 mm od firmy Sigma-Aldrich a gravimetrické 

stanovenie výťažku I-. Následne sa zrazenina PdI2 rozpustila v 20 ml 25 % koncentrovaného 

horúceho NH3 a zmes sa okyslila s 11 - 15 ml 6 mol·dm-3  kyseliny dusičnej, z dôvodu 

dosiahnutia pH roztokov na neutrálne. Pripravené vzorky sa postupne preniesli do 100 ml 

Erlenmayerovej banky a následne sa zapojila aparatúra podľa schémy uvedenej na obrázku 1. 

Cez striekačku sa pridalo 20 ml zmesi  2 mol·dm-3 HNO3/ 0,4g NaNO2 (roztok je potrebné 

pripraviť tesne pred použitím).  Nasledovalo čistenie jódu pomocou destilácie pri  teplote 

200°C po dobu 20 min, pričom sa jód zachytával do 100 ml 1,5 mol.dm-3 NaOH. Po ukončení 

destilácie a rozobraní aparatúry sa  do 1,5 mol.dm-3 NaOH so zachyteným I2 pridalo 0,63 g 

NH2OH. HCl potrebného na úpravu oxidačného stavu jódu a nasledovalo upravenie pH 

vzoriek na slabo kyslé s približne 15 ml 11,27 mol·dm-3 kyseliny chlorovodíkovej a zrážanie 

PdI2 s 1,2 ml nosiča 10 mg·ml-1 Pd2+. Vzorky s PdI2 sa nechali stáť kvôli dosiahnutiu 
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koagulácie jeden deň a potom nasledovala filtrácia vzoriek na filtračnom papieri Pall glass-

fiber filters s hrúbkou 25 mm od firmy Sigma -Aldrich a gravimetrické stanovenie výťažku I-.  

Po stanovení výťažku jódu v PdI2 sa vzorky pripravili na meranie na kvapalinovom 

scintilátore TRI CARB 2900TR pri energiách 14C, (0-80keV). Filtračné papiere s PdI2 sa 

preniesli do scintilačných skúmaviek a rozpustili sa v 3 ml horúceho koncentrovaného 25 % 

amoniaku  a následne sa pridalo 2 ml deionizovanej vody. Vzorky boli doplnené na 20 ml   

s 15 ml scintilačného roztoku Ultima Gold AB a uchovali sa v chladničke kvôli odfarbeniu 

„mliekového zafarbenia“ a následne sa merali na kvapalinový scintilačný spektrometer         

po dobu 60 minút. Vždy so vzorkami bola  pripravená aj pozaďová vzorka z 3 ml 25% NH3, 

2ml deionizovanej vody a 15 ml scintilačného roztoku Ultima Gold AB. Pozaďová vzorka sa 

merala ako prvá spolu s analyzovanými vzorkami.  

 

 
Obr. 1 Použitá aparatúra na destiláciu jódu 

 
 

 

Tab. 1 Analyzované vzorky pôd 

    Strata 
destiláciou 

Strata 
filtráciou 

    
Označenie vzorky m pôdy 

(g) 
a129I 
(Bq) 

DPM1 
 

R 
(%) 

R 
(%) 

R 
(%) 

4084 4,9900 < MDA 51 82,09 1,57 16,34 

4899 2,0362 < MDA 23 77,17 15,66 7,17 

4899 (+ 129I) 2,2718 325,37 ± 45,5 693 73,82 18,79 7,39 

4084 (+129I) 5,1372 320,65  ± 38,4 649 73,14 23,27 3,59 
*MDA =  0,043 Bq, (MDA – minimálne detegovateľná aktivita) 
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Záver 

Na jednoduchej destilačnej aparatúre sa odskúšala metóda čistenia 129I od prítomných  

interferentov pri meraní na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TriCarb. Daný postup 

čistenia jódu sa optimalizoval v ďalších experimentoch v diplomovej práci. Destiláciou sme 

dosiahli vysokočistú frakciu s jódom potrebnú na stanovenie 129I kvapalinovou scintilačnou 

spektrometriou (TriCARB) s oveľa vyššou detekčnou účinnosťou (95%) oproti meraniu        

na  spektrometrickom zariadení Silicon (Li) X-Ray detektor SL 12155  (detekčná účinnosť 

=1%). Metóda bola aplikovaná na rôzne matrice z JE Mochovce, Jaslovské Bohunice a JE A1. 

Výťažky separácie sa stanovovali  gravimetricky. Destiláciou sa priemerné výťažky              

pri stanovení 129I pohybovali v rozmedzí od (73,14 - 82,09) %, pričom po destilácii sa straty 

pohybovali od (1,57-23,27) % . 
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Abstract 

The aim of this work was the preparation of lanthanum silicon nitride-based phosphors doped with 
lanthanoides (Eu, Ce, Sm) which activate the luminescence. Ternary silicon nitride (LaSi3N5) was prepared by 
direct nitridation. The dopant elements, i.e. europium, cerium and samarium were added in a form of oxides in 
amount from 1 to 6 mol%. The starting powder mixture composed of LaSi/Si/Si3N4/Eu2O3 (CeO2, Sm2O3) was 
nitrided in graphite resistance furnace at 1390°C and afterwards annealed in gas pressure furnace at 1650°-
1700°C for 5 hours. The LaSi3N5:Eu phosphors emit light in the green-yellowish region with a maximum at 560 
nm. The highest intensity of fluorescence was observed for the phosphor with 4 % of added europium. The 
LaSi3N5:Ce phosphors show emission in the blue region with maximum photoluminescence intensity at 417 nm. 
The LaSi3N5:Sm phosphors emit light in the orange-red region. The photoluminescence intensity decreased with 
higher molar concentration of samarium and maximum photoluminescence intensity was observed for phosphors 
doped with 2% of samarium. 
 

Keywords: Lanthanum silicon nitride; luminescence; nitridation; phosphors    

 

Introduction and the formula of the main aim 

The grid-based electric lighting consumes worldwide about 3 TWh of electricity, 

amount close to 20% of total electricity consumption. Moreover, the demand for lighting is 

increasing rapidly in countries with large population like China, India or Brazil. Except of 

large energy consumption lighting is one of the biggest causes of greenhouse gas emissions  

[1, 2]. For this reason a considerable attention is given to the research focused on the 

development of efficient and economical light sources. One of the alternatives is the efficient 

white LED, preferably with warmer (more yellow-red) light, with a colour close to daylight. 

Except of the sulfides (CaS:Eu, SrS:Eu, etc.), garnet and non-garnet oxide-based phosphors, 

also the nitride and oxynitride-based phosphors are intensively studied. The majority of these 

phosphors are Eu2+ or Ce3+-doped silicon based compounds, due to the high covalency of the 

crystal lattices and strong crystal fields of the host lattices [3]. Generally they have a superior 

chemical and thermal stability. 
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There is still a demand on efficient red and green phosphors prepared by cost-effective 

synthesis route. This work deals with the preparation of europium, cerium and samarium 

doped LaSi3N5 phosphors by nitridation of metal silicide and silicon-based starting powder 

mixtures.  

 

Materials and methods 

The starting powder compositions for the synthesis LaSi3N5 ternary nitride were 

calculated according to the equations used in our previous works [4, 5].  In the general 

equation for the synthesis of LaSi3N5:  

  LaSi + (2-3x) Si + x Si3N4 + (5/2-2x) N2 = LaSi3N5,                         [I.]  

 

the optimized ratio of reactants was x = 0.55. The europium content in the lanthanum silicon 

nitride phosphors was calculated according to the following reactions: 

(1-z) LaSi3N5 + z/2 Eu2O3 + z Si3N4  = La1-zEuzSi3N5-zO3/2z                   [II.]  

 

The europium content was in the range of z ∈ 〈0.01; 0.06〉 with a step of 0.01. Similar reaction 

was used also for the calculation of samarium content. 

 The cerium content in the lanthanum silicon nitride phosphors was calculated 

according to the following equations: 

(1-z) LaSi3N5 + z CeO2 + z Si3N4  =  La1-zCezSi3N5-zO2z                               [III.] 

  

The cerium content was in the range of z ∈ 〈0.01; 0.06〉 with a step of 0.01. 

 

For the synthesis of lanthanum silicon nitride-based phosphors the following starting 

powders were used: LaSi (High Purity Chemicals, Japan), Si (grade 2C, SicoMill, Vesta 

Ceramics, Sweden), α-Si3N4 (grade SN-E10, Ube Industries, Ltd, Yamaguchi, Japan), Eu2O3, 

CeO2 and Sm2O3 (99,99%, Treibacher Industries AG, Austria).  

The powder mixtures were homogenized in agate mortar in a dry state. From the 

powders pellets were pressed (diameter 8 mm) with a pressure of 100 MPa. The pellets were 

placed into BN crucible without powder bed, and afterwards nitrided in a graphite resistance 

furnace (Centorr, USA). The nitridation was performed up to the temperature of 1390°C with 

a dwell time for 4 h in static 0.15 MPa nitrogen atmosphere. After the nitridation the crushed 

samples were additionally annealed in a gas pressure furnace at 1650°C (samples LaSi3N5:Eu) 
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under nitrogen pressure of 1.5 MPa for 4 h and at 1700°C (samples LaSi3N5:Ce and 

LaSi3N5:Sm) under nitrogen pressure of 4.5 MPa for 5 h. Phase composition was determined 

by XRD analysis (D8-Discover, Bruker, Madison, WI, CuKα radiation). Photoluminescence 

spectra of the powders were investigated by a fluorescence spectrometer (Fluorolog 3-11, 

ISA/Jobin Yvon-SPEX, Longjumeau, France). 

 

Results and discussion 

According to the results of DTA/TG measurements the nitridation condition of 

LaSi3N5-based phosphors was optimized. Due to the presence of iron impurity in the silicon 

powder, the eutectic temperature of silicon and silicide (LaSi) and the added dopant (Eu2O3, 

CeO2 and Sm2O3) three exothermic peaks were observed and these were accompanied by 

weight gain, i.e. nitridation of silicon and respective silicide. To avoid the melting of silicon 

or silicide due to the exothermic reaction a short dwell time or slow heating rate was applied 

close to the observed exothermic peaks. By the application of these nitridation steps a full 

conversion of silicon and silicide to LaSi3N5 was achieved. The nitrided product had a grey 

colour, while after additional annealing at higher temperature the colour was yellowish for all 

samples. 
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Fig. 1 Emission spectra of LaSi3N5: Eu phosphors 

 

Figure 1 shows the emission spectra of Eu-doped LaSi3N5 phosphor. These phosphors 

emit green-yellowish light after excitation with 350 nm UV light. Maximum 
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photoluminescence intensity was observed for the phosphor with 4% Eu from the tested 

compositions. The small red shift is visible for phosphors doped with 2% Eu. 

Figure 2 shows the emission spectra of LaSi3N5 phosphors doped with 2-6 mol% of 

cerium after excitation wavelength 350 nm. Contrary to the previous phosphors, these 

phosphors emit light in the violet-blue region. Maximum intensity at 417 nm was obtained for 

phosphors doped with 6 mol% of cerium. The photoluminescence intensity increased with 

increasing molar concentration of cerium.  
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Fig. 2  Emission spectra of LaSi3N5: Ce phosphors 

 

 Figure 3 shows the emission spectra of LaSi3N5 doped with several molar 

concentration of samarium. This phosphor emits light in the orange and red region. The 

highest luminescence intensity was obtained for the phosphor with 2 mol% Sm. The maxima 

are at 600 nm and 645 nm, respectively. The photoluminescence intensity decreased with 

higher molar concentration of samarium, i.e. concentration quenching was observed.  
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Fig. 3 Emission spectra of LaSi3N5: Sm phosphors 

 

Conclusion 

By the nitridation of LaSi/Si/Si3N4 starting powder mixtures doped with Eu2O3, CeO2 

and Sm2O3 additives LaSi3N5-based phosphors were prepared. The photoluminescence 

measurements showed that the LaSi3N5:Eu-based phosphors emit green light with maximum 

photoluminescence intensity at 560 nm. Phosphors LaSi3N5 doped with cerium show emission 

in the violet-blue region with maximum PL intensity at 417 nm. In these phosphors the PL 

intensity increased with increasing molar concentration of cerium. On the other hand the 

LaSi3N5-based phosphor with samarium dopant emits light in the orange and red region with a 

maximum at 600 nm and 645 nm, respectively. The maximum PL intensity was obtained for 

the phosphor doped with 2 mol% of samarium. The PL intensity decreased with higher molar 

concentration of samarium. 
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Abstrakt  

Complex compound [Mn(H2O)6] [V 2O2(O2)2(glyc)2] • H2O (1) crystallized from the reaction system: 
Glycolic acid - H2O - NaVO3 - H2O2 - MnSO4 • 5H2O. Prepared complex was characterized by infrared 
spectroscopy, X-ray. structural analysis and elemental analysis. Structural analysis confirmed the pentagonal-
pyramidal geometry of the complex anion compound. Thermal properties of the complex were investigated by 
means of TG, DTG and DTA curves in the temperature range from 20°C to 550°C. The end products of thermal 
decomposition of the complex were determined by X-ray powder diffraction analysis. 
 

Kľúčové slová: glykoláto-peroxidovanadičnany; spektrálne vlastnosti;  termický rozklad 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Peroxidokomplexy vanádu(V) sú efektívne prenášače kyslíka pri oxidačných 

procesoch nielen v organickej chémii, ale aj v biochemických systémoch [1]. Kyselina 

glykolová sa aktívne zúčastňuje na dôležitých životných procesoch, ako sú fotorespirácia 

alebo Coriho cyklus, preto syntéza komplexov s týmto biogénnym ligandom je potenciálne 

zaujímavá v bioanorganickej chémii. [2]  

V minulosti bola pripravená séria glykoláto-peroxidovanadičnanov so všeobecným 

zložením: M2[V2O2(O2)2(glyc)]·xH2O, kde M = K+, Cs+, NH4
+, NPr4

+, NBu4
+ a x = 0 – 2 [3], a 

[M(H2O)6][V 2O2(O2)2(glyc)]·H2O, kde M = Ni2+, Co2+ a Zn2+ [4]. Štruktúrne charakterizované 

boli zatiaľ len komplexy s [M(H2O)6]
2+ katiónom. 

 Cieľom našej práce bolo doplniť sériu pripravených glykoláto-peroxidovanadičnanov 

o komplex s hexaakvakoordinovaným katiónom Mn2+. Následne izolované kryštáliky 

charakterizovať pomocou infračervenej spektroskopie, elementárnej analýzy a v prípade 

prípravy vhodných monokryštálov, látky charakterizovať pomocou rtg. štruktúrnej analýzy. 

Okrem toho sme základný výskum doplnili o termickú analýzu komplexu, pričom produkty 

termického rozkladu sme charakterizovali rtg. práškovou difraktometriou. 

 

Materiál a metódy:  

Komplex [Mn(H2O)6][V 2O2(O2)2(glyc)2]·H2O (1) bol charakterizovaný pomocou 

elementárnej analýzy. Obsah peroxidového kyslíka bol stanovený manganometricky, 
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s potenciometrickou indikáciou konca titrácie, obsah vanádu(V) bol stanovený 

reduktometricky na FeSO4. 

Kryštáliky izolovanej zlúčeniny boli charakterizované pomocou metód: 

• 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 

Oranžové kryštály komplexu vznikli po cca 48 hodinách pri teplote 5°C v reakčnom 

systéme: kyselina glykolová – H2O – NaVO3 – H2O2 – MnSO4 · 5H2O – EtOH. Výsledky 

elementárnej analýzy sú zobrazené v Tab. 1. 

Tab. 1: Výsledky elementárnej analýzy komplexu 

 Experimentálne 
hodnoty 

Teoretické 
hodnoty 

C [%] 8,53 9,12 

H [%] 3,52 3,44 

w(V) [%] 18,92 19,16 

w(O
2  

2-

) [%] 11,73 12,14 

V IČ spektre glykoláto-peroxidovanadičnanov je najzaujímavejšia oblasť vlnočtov od 

400 cm–1 – 1800 cm–1. V tejto oblasti sa nachádzajú viaceré charakteristické vibračné pásy 

VO(O2) skupiny (400 cm–1 – 1000 cm–1) a glykolátoligandu (1000 cm–1 – 1700 cm–1). [6] 

Obr. 1 Infračervené spektrum komplexu [Mn(H2O)6][V 2O2(O2)2(glyc)2] . H2O (1) 
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V IČ spektre komplexu 1 (Obr. 1) boli pozorované pásy, ktoré je možné priradiť 

typickým vibráciám väzieb pentagonálno-pyramidálne koordinovaného peroxido-

vanadičnanového aniónu: väzbe V–Op, väzbe Op–Op (kde Op je peroxidový kyslík) a väzbe 

V=O. Rovnako v spektre možno pozorovať typické pásy patriace vibráciám koordinovaného 

glykolátoligandu: C–Oh a C–Ok (kde Oh je kyslík z hydroxylovej skupiny glykolátoligandu a 

Ok je kyslík z karboxylovej skupiny). Priradenie vlnočtov jednotlivým vibráciám väzieb je 

uvedené v tabuľke 2.  

 
Tab. 2 Priradenie vlnočtov v IČ spektre komplexu (1) vibráciám charakteristických skupín 

Vlnočet [cm–1] Priradenie 
548 
586 

v(V–Op) 

919 
945 

v(Op–Op) 

993 v(V=O) 

1085 v(C–Oh) 

1326 
1376 

v(C–Ok) 

1647 V(C=O) 

 

V štruktúre komplexu 1 predstavujú komplexné anióny [V2O2(O2)2(glyc)2]
2–, katióny 

[Mn(H2O)6]
2+ a kryštálové vody samostatné častice, ktoré sú navzájom pospájané elektro-

statickými interakciami a vodíkovými väzbami. 

V dvojjadrovom komplexnom anióne [V2O2(O2)2(glyc)2(H2O)]2– majú koordinačné 

polyédre pentagonálne-pyramidálnu geometriu. Základne koordinačných polyédrov sú 

situované v jednej rovine, vo vrcholoch koordinačných polyédrov sa nachádzajú atómy 

kyslíka z oxidoligandu. V ekvatoriálnej rovine koordinačných polyédrov ležia príslušný 

peroxidoligand a atómy kyslíkov z mostíkovo viazaných glykolátoligandov. (Obr. 2) 

V komplexnom katióne je centrálny atóm mangánu koordinovaný šiestimi molekulami 

vody. Tento polyéder má geometriu axiálne elongovaného oktaédra (Obr.3). Molekuly vody 

v axiálnych polohách tvoria s centrálnym atómom o niečo dlhšie väzby (d(Mn1–O8) = 

2,1645 Å), v porovnaní s molekulami vody v ekvatoriálnej polohe (d(Mn1–O9) = 2,1916 Å). 

Asymetria v dĺžkach väzieb je v súlade s Jahn – Tellerovou deformáciou. 
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Obr. 2  Štruktúra komplexného aniónu [V2O2(O2)2(glyc)2(H2O)]2- 

 
Obr. 3  Štruktúra komplexného katiónu [Mn(H2O)6]

2+ 
 

Termickú stabilitu komplexu 1 sme sledovali pomocou TG, DTG a DTA kriviek 

v dynamických podmienkach v teplotnom intervale 20 až 550 °C.   

 

Obr. 4  Termický záznam [Mn(H2O)6][V 2O2(O2)2(glyc)2] . H2O 
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Prvý hmotnostný úbytok, ktorý možno pozorovať na TG krivke do teploty 50 °C 

zodpovedá dodatočnému vysušeniu vzorky. Samotný termický rozklad komplexu 1 je 

pomerne komplikovaný, prebieha v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch. Prvý 

výraznejší hmotnostný úbytok na TG krivke (15,3 %) možno pozorovať pri teplote 100 °C, 

druhý (19,1 %) následne pri teplote 115 °C. Oba hmotnostné úbytky sú sprevádzané na DTA 

krivke tromi exotermickými píkmi, čo pravdepodobne zodpovedá postupnému uvoľňovaniu 

peroxidového kyslíka a molekúl kryštálovo-viazanej a koordinovanej vody. (Experimentálne 

zistený hmotnostný úbytok je 34,4 %, teoreticky vypočítaný hmotnostný úbytok je 36 %). 

V ďaľšom kroku, v teplotnom intervale od 200 °C, dochádza pravdepodobne k rozkladu 

glykolátoligandu, zo vzorky sa postupne uvoľňuje voda a oxid uhličitý. (Experimentálne 

zistený hmotnostný úbytok je 28,88 %, teoreticky vypočítaný hmotnostný úbytok je 28 %). 

Tento rozklad na DTA krivke je sprevádzaný tromi exotermickými píkmi, pričom 

najvýraznejší z nich má teplotné maximum pri 266,48 °C.  

Na základe porovnania experimentálnych a teoreticky vypočítaných hodnôt 

hmotnostných úbytkov možno termický rozklad komplexu popísať sumárnou rovnicou [1]: 

 

2[Mn(2O)6][V 2O2(O2)2(glyc)2] · H2O + 4O2 → 18H2O + 8CO2 + Mn2V2O7 + V2O5 [1] 
  

Práškový difrakčný záznam (obr. 5) potvrdil, že výsledný produkt termického 
rozkladu komplexu 1 pri teplote 550 °C je zmes V2O5 a Mn2V2O7. 

 
 

 

 

2theta/ stupne 

Obr. 5 Difrakčný záznam produktu termického rozkladu komplexu 
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Záver  

 Pripravili sme nový glykoláto-peroxidovanadičnan [Mn(H2O)6][V 2O2(O2)2(glyc)2] 

·H2O (1). Izolovaný komplex bol charakterizovaný pomocou elementárnej analýzy, 

infračervenej spektroskopie a RTG monokryštálovej štruktúrnej analýzy. Charakterizácia 

látky bola doplnená o termickú analýzu v teplotnom intervale 20 až 550 °C, pričom  konečné 

produkty termického rozkladu boli potvrdené pomocou rtg. práškových záznamov. 

Porovnanie vlnočtov vibrácií v infračervenom spektre komplexnej zlúčeniny s 

publikovanými glykoláto-peroxidovanadičnanmi s [M(H2O)6]
2+ nasvedčuje tomu, že ide 

o izoštruktúrne látky. Tento predpoklad bol potvrdený po vyriešení štruktúry komplexu 1. 

Podobne ako v publikovaných štruktúrach glykoláto-peroxidovanadičnanov, v štruktúre 

dvojjadrového komplexného aniónu majú koordinačné polyédre geometriu pentagonálnej 

pyramídy. Základne koordinačných polyédrov sa nachádzajú v jednej rovine a atómy 

oxidoligandu, ktoré obsadzujú axiálne pozície v pyramídach sú vzájomne usporiadané 

antiparalelne. Komplexný katión [Mn(H2O)6] má v súlade s Jahn-Tellerovým efektom 

geometriu mierne deformovaného oktaédra.  

 

Poďakovanie 

Dovoľujeme si poďakovať doc. RNDr. Robertovi Gyepesovi, Ph.D. za vyriešenie 

kryštálovej štruktúry látky a doc. RNDr. Milanovi Drábikovi, Ph.D. za 

uskutočnenie termickej analýzy.  

 

L iteratúra 
[1] Bortolini O., Conte V. (2005) J. Inorg. Biochem. 99, p.1549 

[2] Zelitch I., (1992) McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, McGraw-Hill,  

      New York, p. 705 

[3]  Švančárek P. (1999) Príprava a charakterizácia nových komplexov vanádu(V) s aniónmi  

      α-hydroxylových kyselín. (Dizertačná práca) Prírodovedecká fakulta, Univerzita   

      Komenského, Bratislava 

[4] Puškelová J. (2011) Syntéza a charakterizácia peroxidokomplexov vanádu(V)  

      s organickými ligandami. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave,  

      Prírodovedecká fakulta,  Bratislava 

 

CHÉMIA

982



Asymetrická Mannichova reakcia azlaktónov s vybraným imínom 
katalyzovaná chirálnymi tiomočovinami 

 
Adrián Kocian, Matej Žabka, Radovan Šebesta 

 
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;  
kocian13@uniba.sk 

 
 

Abstrakt 

Asymmetric organocatalysis provides an useful and efficient way for preparation of diverse chiral 
organic molecules, therefore it is often utilized as a versatile and valuable method in total synthesis of natural 
products. Chiral thiourea catalysts are often employed in asymmetric organocatalysis as readily available and 
flexible small molecule hydrogen-bond donors, affording excellent catalytic results, thus they are becoming 
more and more popular. Testing of their catalytic properties in Mannich reaction of azlactones with  
N-p-methoxyphenyl glyoxalate imine as intermediates for preparation of substitued 3-aminoaspartic acids, is 
intention of this work, as substitued chiral aminoacids are beneficial starting materials in preparation of 
biologically attractive substances. 
 

Kľúčové slová: asymetrická organokatalýza; chirálna tiomočovina; substituované aminokyseliny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Malé molekuly vytvárajúce nekovalentné interakcie so substrátom, a to najmä 

vodíkové väzby, sa v súčasnosti stávajú populárne hlavne pre svoje vynikajúce katalytické 

vlastnosti. Medzi takéto patria aj chirálne, substituované tiomočoviny [1].  

Rozsiahle využitie si našli najmä bifunkčné tiomočovinové katalyzátory. 

Tiomočovinová časť katalyzátora aktivuje substrát vodíkovými väzbami, zatiaľ čo amínový 

dusík na chirálnej kostre molekuly aktivuje nukleofil (Obr. 1). Takýmto katalyzátorom sa 

venuje čoraz viacej pozornosti, a to pre ich univerzálnosť, dostupnosť a najmä ich výbornú 

stereoselektivitu [2 – 3]. 

 
Obr. 1 Schéma aktivácie substrátu aj nukleofilu bifunkčným tiomočovinovým katalyzátorom 

Cieľom práce je preveriť katalytické vlastnosti tiomočovinových katalyzátorov na 
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Mannichovej reakcii azlaktónov 1–2 s etyl-(N-p-metoxyfenyl)glyoxalát imínom (3) 

a vhodným postupom otvoriť azlaktónový kruhu v produkte (4 – 5), čo vedie k príprave 

derivátov kyseliny 3-aminoasparágovej (Obr. 2). 
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Obr. 2 Cieľ práce 

Táto cesta prípravy chirálnych substituovaných aminokyselín predstavuje účinnú 

a všestrannú metódu syntézy týchto zlúčenín, zaujímavých najmä pre možnosť ich ďalšieho 

využitia na prípravu liečiv, či iných biologicky atraktívnych molekúl.  

 

Materiál a metódy 

Všetky rozpúšťadlá použité do reakčných zmesí boli pred použitím vysušené. Na 

tenkovrstvú chromatografiu boli použité silikagélové platničky Merck (Silica gel 60 F254). 

Stĺpcová chromatografia sa robila za použitia silikagélu Merck 65/40. Na charakterizáciu 

látok bola použitá najmä 1H NMR spektroskopia, meraná na prístroji Varian pri pracovnej 

frekvencii 300 MHz, s vnútorným štandardom TMS, ďalej 13C NMR (75 MHz, TMS), HSQC, 

 HMBC a NOESY (600 MHz, TMS), IČ spektroskopia, či hmotnostná spektroskopia (MS). 

Na stanovenie enantiomérneho zloženia produktov sa použila HPLC, za použitia chirálnej 

kolóny Chiralpak IA a UV detekcie pri 245 – 250 m v závislosti od meranej látky.  
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Experimentálny postup pri adícii azlaktónov na imín 

 V bezvodom toluéne sa pod inertnou atmosférou argónu rozpustil azlaktón 

(0,02mmol) a katalyzátor 12 (0,002 mmol, 10 mol %). Po pridaní imínu 3 (0,02 mmol) sa 

reakčná zmes nechala miešať pri teplote miestnosti 16 h. Po tomto čase sa pridal etylacetát 

(3 ml) a rozpúšťadlo sa odparilo vo vákuu. Zvyšok sa čistil stĺpcovou chromatografiou na 

silikagéli s eluentom hexán/dietyléter (2:1). 

 

Experimentálny postup spracovania produktu Mannichovej adície 

 Do roztoku produktu 5 (0,1 mmol) v suchom metanole (1 ml) sa suspendoval NaBH4 

(1 mmol, 10 eq.) pri 0 °C. Po 30 minútach sa ľadový kúpeľ odstránil a reakčná zmes sa 

nechala miešať ešte 1,5 h pri teplote miestnosti. Reakcia sa ukončila prídavkom 1 M vodného 

roztoku NH4Cl (2 ml). Zmes sa extrahovala dvakrát CH2Cl2 (10ml), spojené organické 

extrakty sa vysušili nad bezvodým Na2SO4 a rozpúšťadlo sa odparilo vo vákuu. Zvyšok sa 

čistil stĺpcovou chromatografiou s eluentom dietyléter/hexán (2:1).  

 

Výsledky a diskusia 

Imín 3, použitý pri všetkých reakciách s azlaktónmi, bol pripravený vychádzajúc 

z komerčne dostupného ~ 50 % roztoku etyl glyoxalátu 6 v toluéne a p-metoxyanilínu 7 

(Obr. 3), podľa literatúry [4]. Produkt sa získal ako žltá kvapalina v kvantitatívnom výťažku. 

 
Obr. 3 Príprava imínu 3 

Azlaktón 1 bol pripravený podľa dostupnej literatúry [5] vychádzajúc z RS-alanínu 8 

v dvoch krokoch (Obr. 4); v prvom kroku sa pripravil N-benzoyl-RS-alanín (9), ktorý 

pôsobením dicyklohexylkarbodiimidu (DCC) poskytol azlaktón 1 v 58 % výťažku.  

 
Obr. 4 Syntéza azlaktónu 1 
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Podobne bol pripravený aj azlaktón 2, pri ktorom sa vychádzalo z RS-valínu (10) 

(Obr. 5). V prvom kroku sa pripravil [6] N-benzoylvalín (11), ktorý dal kondenzačnou 

reakciou v prostredí  EDCI·HCl azlaktón 2 v 64 % výťažku [7].  

 

 

Obr. 5 Syntéza azlaktónu 2 

Mannichove adície azlaktónov na imín 3 sa uskutočňovali za použitia chinínového 

tiomočovinového katalyzátora 12 (Obr. 6).  
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Obr. 6 Štruktúra použitého chirálného bifunkčného tiomočovinového katalyzátora 

Pri reakcii azlaktónov 1 – 2 s imínom 3 sa postupovalo podľa vyššie opísaného 

postupu. Produkt reakcie 4 vychádzajúci z azlaktónu 1 sa izoloval ako žltý olej v 73 % 

výťažku. Produkt 4 sa získal ako zmes diastereoizomérov. Produkt 5 získaný reakciou 

azlaktónu 2 s imínom 3 sa získal v 62 % výťažku, opäť ako zmes diastereoizomérov. 

Produkty 4 – 5 boli charakterizované 1H NMR, produkt 5 aj 13C NMR s DEPT experimentom. 

Na testovanie otvorenia kruhu v produkte za účelom jeho ďalšieho spracovania sa 

použil produkt 5, kvôli jeho vyššej stabilite. Ako prvý spôsob otvárania kruhu sa zvolila 

redukčná metóda, pričom sa použil hore uvedený modifikovaný postup opísaný v literatúre 

[8]. Po separácii sa prekvapivo identifikoval päťčlánkový produkt 13 v 81 % výťažku, na 

rozdiel od očakávaného alkoholu 14 (Obr. 7). Termodynamicky výhodnejší cyklický produkt 

13 sa pomocou stĺpcovej chromatografie čiastočne podarilo rozdeliť na diastereoizoméry. Na 

identifikáciu produktu sa použila IČ, 1H a 13C NMR s HSQC, HMBC, NOESY 
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experimentami a hmotnostná spektroskopia. 

Vyhodnotenie diastereoselektivity sa uskutočnilo pomocou 1H NMR spektroskopie 

a enantioselektivity za použitia HPLC s chirálnou kolónou. Výsledky meraní pre látky 4 a 5 

sumarizuje Tabuľka 1. 

 

 

Obr. 7 Schéma derivatizácie produktu 5 

Tab. 1 Sumárna tabuľka výsledkov meraní HPLC 

                 látka 
parameter 4 5 

dr 1 : 3,8 1 : 7,4 

ee1 6,7 % 35,0 % 

ee2 8,6 % 37,6 % 

 

V budúcnosti sa plánujú otestovať aj tiomočovinové katalyzátory 17 a 18. Ich 

schému prípravy vychádzajúc z (1R, 2R)-1,2-diaminocyklohexánu (16) zobrazuje Obr. 8, 

pričom sa postupovalo v zhode s literatúrou [9-10]. 

 

Obr. 8 Syntéza katalyzátorov 17 – 18  

Záver 

V práci sa otestovali katalytické vlastnosti chinínového tiomočovinového 

katalyzátora 12, prostredníctvom asymetrickej Mannichovej adície azlaktónov 1 a 2 na etyl-

(N-p-metoxyfenyl)glyoxalát imín. Vyššia diastereoslektivita a zároveň aj enantioselektivita sa 

pozorovali pri reakcii imínu 3 s azlaktónom 2, naopak pri reakcii tohto imínu s azlaktónom 1 
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sa získal vyšší výťažok produktu (4). Produkt 5, spomínanej asymetrickej reakcie, sa použil 

na preverenie možností ďalšieho spracovania produktov takýchto reakcii. Pri pokuse 

o redukciu azlaktónového kruhu v produkte 5 sa prekvapivo izoloval laktón 13. Práca bude 

pokračovať preverením katalytického vplyvu pripravených katalyzátorov 17 a 18 na 

asymetrickú Mannichovu adíciu azlaktónov na imín 3, ako aj derivatizáciou štruktúrne 

zaujímavého laktónu 13. 
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Abstract 

 Bentonite deposit Jelšový potok in Slovakia has great potential for use as a engineering barrier  
in the multibarrier system of deep geological repository. In this paper, HDTMA-modified bentonite J15m from 
Slovak bentonite Jelšový potok was prepared and its sorption properties (sorption isotherms, kinetics) towards 
anionic uranium species was investigated. The removal of uranium anionic species from aqueous solutions 
(initial concentration: 10–1,000 mg/L) by J15m was studied in the absence of background electrolytes at initial 
pH range (pHinit) 8.5; 9.5; 10.5. The amount of the sorbed U was determined spectrophotometrically using the 
Arsenazo III method. The maximum uptake capacity observed was 31.35 (mg/g) at 298 K. Experimental results 
were analysed by the Langmuir, Freundlich Dubinin–Redushkevich and Tempkin isotherm. The kinetics  
of adsorption of U(VI) ions was also discussed using the pseudo-first-order and  the pseudo-second-order  
at three different temperatures. The activation energy of the sorption for J15m was calculated as 23.534 kJ.mol-1. 
 
Key words: adsorption, HDTMA-bentonite, uranium, equilibrium, isotherm, kinetic 

 

Introduction and formulation of objective 

 The UO2
+2 ion represents the uranium (VI) state and is known to form compounds 

such as uranyl carbonate, uranyl chloride and uranyl sulfate. UO2
2+ also forms complexes 

with various organic chelating agents, the most commonly encountered of which is uranyl 

acetate. Unlike the uranyl salts of uranium and polyatomic ion uranium-oxide cationic forms, 

the uranates, salts containing a polyatomic uranium-oxide anion, are generally not water-

soluble. The interactions of carbonate anions with uranium (VI) cause the Pourbaix diagram  

to change greatly when the medium is changed from water to a carbonate containing solution. 

While the vast majority of carbonates are insoluble in water, uranium carbonates are often 

soluble. This is because a U(VI) cation is able to bind two terminal oxygen atoms (uranyl-

cation)  and three or more carbonates to form anionic complexes [1, 2]. 

 The uranium fraction diagrams in the presence of carbonate illustrate this further: 

when the pH of a uranium (VI) solution increases, the uranium is converted to a hydrated 

uranium oxy hydroxide and at high pHs it becomes an anionic hydroxide complex. When 

carbonate is added, uranium is converted to a series of carbonate complexes if the pH  

is increased. One effect of these reactions is increased solubility of uranium in the pH range 

6.0 to 8.0, a fact which has a direct bearing on the long term stability of spent uranium 

dioxide nuclear fuels [1]. 
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Fig. 1 Speciation diagram of uranium form in aqueous solution [2] 

Bentonites are useful as engineering barriers in multi-barrier system of deep 

geological repository (DGR) for high level radioactive waste (HLRW) and spent nuclear fuel 

(SNF) from nuclear power facilities. In Slovakia is several bentonite deposits of Central 

European importance, which might find use for storing HLRW and SNF in DGR. There is  

the most popular and long mined bentonite deposit located in the Slovak upland in the locality 

Stará Kremnička: Jelšový potok. It is mainly compose of Al-Mg montmorillonite and its 

overall presence of bentonite in the range 45 to 85 % [3 - 5]. 

Various kinds of new adsorbents for removing and recovering uranium have been 

reported [6, 7], among which natural clays and their composites are considered as particularly 

effective, low-cost, and chemical stability. Bentonite is a well-defined naturally occurring 2:1 

aluminosilicate mineral consisting of one alumina octahedral layer sandwiched between two 

silica tetrahedral layers.  

 
Fig. 2 Structure of HDTMA-modified bentonite 
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The potential adsorption sites for metal ions on bentonite include silanol (≡SiOH) and 

aluminol (≡AlOH), hydroxyl groups on the mineral edges and the permanently charged (≡X-) 

on the basal surfaces. The adsorption properties of bentonite can be improved by surface 

modification, such as the pillaring of certain metal oxides and polymeric species into 

interlayers, results in an increase in basal spacing, surface area and pore volume, which 

produces a structure with 2D micropores [8].  

Several models can be used to express the mechanism of solute sorption onto a sorbent 

[9]. The kinetics of adsorption of uranium and its fission and activation products is needed  

to clarify their migration in the environment and is essential to a comprehensive 

characterization of the adsorption properties of engineering barriers [10-14]. 

 Objective of this work is to study the adsorption of uranium anionic from aqueous 

solutions on HDTMA-modified bentonite Jelšový potok. 

 

Materials and methods 

 As the adsorbent studied organo-bentonite HDTMA-modified form (the label J15m) 

from smectited bentonite Jelšový potok [12] with a grain size below 15 microns, (the label 

J15). Five grams of J15 was mixed with 25 mL 60 mmol·L-1 HDTMAB solution and these 

bentonite suspension followed by stirring at 60 °C for 24 h. The suspension  

was filtered and was washed with deionized water until a negative bromide test had been 

obtained with 0.1 mol·L-1 AgNO3, and then dried at 60 °C for 24 h. All samples were ground  

and sieved to 15 microns. 

 For the sorption experiments using batch technique, 50 mg of the J15m were contacted 

in polypropylene tubes for 24 h with 10 mL of uranium solutions (cinit: 10 – 1,000 mg U/L, 

pHinit 8.5 adjusted using NaOH at room temperature). The uranium solutions were prepared  

by dilution of a stock UO2(NO3)2·6H2O solution (Merck pro analysis) with bi-distilled water. 

Uranium carbonato complexes were prepared by adjusting the stock uranium solution  

at alkaline pH and the natural uptake of CO2 from the air, while mechanical stirring  

for 90 minutes. After separation of the solid and liquid phases by centrifugation,  

the equilibrium pH (pHeq) was measured and the uranium concentration determined 

spectrophotometrically by means of the Arsenazo III method at 660 nm [15]. The obtained 

data were used to calculate the uptake capacity in mg/g and construct the corresponding 

sorption isotherms. The uranium uptake data were modeled using number of 2-parametric 

non-linear isotherm equations.   
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 The sorption kinetics was also investigated and modelled using the pseudo-first and 

pseudo-second order equations. The kinetics model parameters were determined by linear 

regression. The kinetics of uranium sorption by the J15m was investigated using a batch 

technique. The 500 mg of the J15 came in contact with 100 mL of uranium solution of cinit 

500 mg U/L and pHinit 8.5 at room temperature, 35 and 45 °C. At pre-determined time 

intervals (2 – 180 min) a 2 mL sample was withdrawn and the amount of U was determined 

by means of the Arsenazo III method. 

 

Results and discussion 

 The experimental results demonstrated that HDTMA-bentonite J15m can remove 

uranium anionic species from aqueous solutions at pH 8.5 and the highest rate of metal ions 

uptake was observed 31.35 mg·g-1. The analysis of the isotherms data by fitting them into 

different isotherm models is an important step to find the suitable model that can be used for 

design process. Figure 3 A.) shows the plots of qe versus of Ce for the adsorption isotherms  

of U(VI) on J15m at pH = 8.5 and T = 298 K, C.) the plots of qe versus of Ce  

for the adsorption isotherms of U(VI) on J15m at various pH. The experimental data were 

reproduced very were analysed by the Langmuir, Freundlich, Dubinin–Redushkevich and 

Tempkin adsorption isotherm. They were also compared their linear and non-linear forms. 

Based on the correlation coefficient of the determination (R2), the best approximation was 

obtained for the Langmuir model. 

 Kinetic models can be helpful to understand the mechanism of adsorption  

and evaluate performance of the adsorbents for species removal. For J15m in the first 2 min 

of the experiment only ca. 10 % of maximum uptake of uranium could be observed,  

the equilibrium was established in <60 min (Fig. 3 B.)). The kinetic data of the U-sorption  

by HDTMA-modified J15m under investigation could be very well fitted by the pseudo-

second order equation. Figure 3 D.)  illustrates pseudo-first order and F.) pseudo-second order 

sorption kinetics of adsorption of U(VI) on J15m at various temperatures. The values of R2, 

obtained from the plots of pseudo-second order kinetics given are greater (R2 > 0.99) than that 

of the pseudo-first order. It also showed a good agreement between the experimental and  

the calculated qe values (Tab. 1). 

 Activation energy of the sorption of U(VI) on J15m was estimated by Arrhenius 

equation and was calculated using the values of the rate constant from a pseudo-second order 

kinetic equation. The value of EA from the Arrhenius plots is 23.534 kJ·mol−1. 
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Fig. 3 Equilibrium and kinetic study of U(VI) on J15m  

 
Tab .1 Comparison of the pseudo-first order and pseudo-second order models for U(VI) on J15m 

 
 

sample 
  pseudo-first order pseudo-second order 
T 

(K) 
qe,exp  

(mg·g−1) 
 

R2 
qe,cal  

(mg·g−1) 
k1 

 (min-1) 
 

R2 
qe,cal  

(mg·g−1) 
k2 

(g·mg−1·min−1) 
 

J15m 
298 298 23.88 0.9698 20.83 0.0132 0.9977 21.46 
308 308 23.46 0.9636 21.98 0.0201 0.9977 21.38 
318 318 23.35 0.9484 21.17 0.0247 0.9976 23.04 
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Conclusion 

In this study, domestic bentonite rocks Jelšový potok was modified by a quaternary 

ammonium cationic surfactant (1-hexadecyl)trimethylammonium bromide in order to produce 

a material suitable also for the removal of anionic species (e.g. uranium carbonato-complexes) 

from aqueous solutions. The result of study indicated that investigated HDTMA-modified 

bentonite J15m could effectively remove uranium anionic species from aqueous solutions. 
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Abstrakt 

The aim of this work was development and utilization of advanced mass spectrometric (MS) technique 
combined with high performance liquid chromatography (HPLC) for analysis and identification of polyphenolic 
compounds in selected plants’ extracts, normally grown in Slovakia. The individual plant samples were obtained 
from Myjava region and the harvesting period was from March to September 2012. HPLC-MS analyses of 
selected extracts prepared from various plants and their polyphenolic profiles were performed by means of 
Shimadzu LCMS-IT-TOFTM analyzer equipped with electrospray ionization (ESI). LC experiments were 
performed on Kinetex XB-C18 (100x2.1 mm; 2.6 µm) using gradient elution (water+0.1% formic acid: 
acetonitrile+0.1% formic acid) with 0.2 ml/min flow rate. The column was thermostated to 40°C. The MS1-MS3 
analyses were performed in automatic data acquisition mode within 50-1000 m/z range in both positive and 
negative ionization modes and within 190-400 nm wavelengths used in DAD detection. Total analysis time was 
20 minutes and injected volumes were 2 µl or 5µl, respectively. 

 
 

Kľúčové slová: rastlinné extrakty; polyfenolické zlúčeniny; HPLC-MS analýza; identifikácia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fenolové zlúčeniny zahŕňajú veľkú skupinu látok, od jednoduchých fenolov až po zložité 

polyfenoly a ich deriváty [1, 2, 3]. Z chemického hľadiska sú fenolové zlúčeniny aromatické 

alkoholy [4]. Tieto zlúčeniny patria medzi široko rozšírené prírodné látky, ktoré sú 

produkované veľkým množstvom rastlín ale aj živočíchov a významným spôsobom sa 

podieľajú na nutričných hodnotách ovocia, zeleniny a iných rastlín [2, 4]. Veľkú skupinu 

rastlinných fenolov tvoria fenolové kyseliny a ich deriváty, ale tiež triesloviny, flavonoidy a 

izoflavonoidy, deriváty kumarínu a stilbénu [5].  

Zvyšujúci sa záujem o analýzu (poly)fenolových látok súvisí predovšetkým s ich 

blahodarnými účinkami na ľudské zdravie. Polyfenolické látky vykazujú veľké množstvo 

zdraviu prospešných vlastností, ako sú napríklad: antioxidačné, antikarcinogénne, 

antibakteriálne, antialergické a protizápalové účinky a tiež hrajú významnú úlohu v prevencii 

osteoporózy a srdcovo-cievnych ochorení [3, 6, 7, 8]. Medzi prírodné zdroje rastlinných 

fenolov patria hlavne červené a biele vína, extrakty z čajov a bylín, ovocie, zelenina, obilniny 

a koreniny [1, 3, 8, 9].  
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Rozličné zloženie a obsah jednotlivých fenolických látok v čajoch a rastlinných 

extraktoch ovplyvňujú najmä spôsob fermentácie a spracovania čaju a rastliny, geografická 

poloha, vegetačné obdobie a čas zberu [10]. Viacerí autori sa venujú problematike 

identifikácie a charakterizácie fenolických zlúčenín v rôznych rastlinných extraktoch [12, 13]. 

Atoui a kol., ktorí študovali antioxidačnú aktivitu fenolov v deviatich rôznych druhoch čajov, 

využili LC-ESI-MS techniku [8]. Beara a kol. popísali antioxidačné a protizápalové účinky 

skorocelu študované technikou LC-ESI-QqQ-MS/MS [14]. Zhao a kol. popísali chemické 

zloženie a zastúpenie jednotlivých fenolových látok v Ženšene päťlistom zistené technikou 

LC-ESI-IT-MS [15]. Raal a kol. stanovili obsahy esenciálnych olejov, terpenoidov 

a polyfenolov vo vzorkách Rumančeka kamilkového, ktoré pochádzali z rôznych krajín [16]. 

Zimmermann a kol. stanovili fenoly technikou LC-ESI-QqQ-MS vo vodnom extrakte zo 

Šalvie lekárskej [17]. LC-ESI-IT-TOF-MS technika bola použitá napríklad pri analýze 

antokyanínov v lupeňoch ruže [18], flavonoidov v bambusových listoch [19] a flavonoidov 

v extrakte z mandarínok [20]. Kapp a kol. využili techniku HPLC-DAD-ESI-MS/MS na 

stanovenie zloženia polyfenolov v extrakte z Mäty piepornej [21]. LC-MS technika bola tiež 

využitá pri stanovení polyfenolových zlúčenín v rôznych druhoch rodu Thymus L. [6]. 

Cieľom predkladanej práce bolo štúdium možností využitia pokročilých techník 

hmotnostnej spektrometrie v spojení s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC-

IT-TOF MS) na analýzu a identifikáciu polyfenolických zlúčenín vo vybraných extraktoch 

pripravených z rôznych druhov rastlín, ktoré sa bežne vyskytujú na území Slovenskej 

republiky. Vzorky jednotlivých druhov rastlín s dobou zberu v roku 2012 pochádzajú z oblasti 

Myjavy a blízkeho okolia sú uvedené v Tab. 1. 

 

Materiál a metódy 

1.1 HPLC-MSn analýza 

HPLC-MSn analýzy boli získané použitím LCMS-IT-TOFTM analyzátora (Shimadzu, 

Kyoto, Japonsko), ktorý využíval ESI ionizáciu ako iónový zdroj. Chromatografická separácia 

(poly)fenolických zlúčenín bola uskutočnená na kolóne Kinetex XB-C18 (100x2,1 mm; 2,6 

µm), (Phenomenex, Torrance, CA, USA). Použitá bola nasledovná gradientová elúcia: voda + 

0,1% kyselina mravčia (A)/ acetonitril + 0,1% kyselina mravčia (B). Priebeh použitého 

gradientu bol nasledovný: 0 min.: 5% B; 3 min.: 10 % B; 8 min.: 40 % B; 10 min.: 60% B; 11 

min.: 90% B; 12 min.: 90% B; 12,1 min.: 5% B; 20 min.: 5% B. Chromatografická kolóna 

bola vyhrievaná na 40°C a prietoková rýchlosť bola nastavená na 0,2 ml/min. MS1-MS3 
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analýzy boli uskutočnené s automatickým zberom dát v rozsahu 50-1000 m/z v pozitívnom aj 

v negatívnom ionizačnom móde. Spektrofotometrická detekcia bola uskutočnená s využitím 

DAD detektora v rozsahu vlnových dĺžok 190-400 nm. Injektovaný objem vzorky bol 2 µl, 

resp. 5 µl. 

Nastavenie MS spektrometra, zber a vyhodnocovanie dát sa uskutočnilo použitím softvéru 

LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu).  

1.2 Chemikálie 

Na prípravu roztokov bola použitá voda určená pre LC-MS analýzy, acetonitril pre LC-

MS (Merck, Darmstadt, Nemecko) a kyselina mravčia pre LC-MS (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Nemecko).  

1.3 Vzorky 

Vzorky rastlín a ich časti, ktoré boli analyzované v tejto práci (Tab. 1), pochádzajú 

z geografického územia mesta Myjava a blízkeho okolia (Slovenská republika). Jednotlivé 

vzorky rastlín boli zbierané v období od marca do septembra v roku 2012. Po zbere boli 

jednotlivé rastlinné vzorky vysušené a uskladnené na tmavom a suchom mieste. 

 
Tab. 1 Vzorky vybraných druhov čajov analyzovaných v tejto práci 

 
Č. Názov rastliny Latinský názov Navážka 

[g] 
Čas zberu Analyzovaná časť rastliny 

1. Dúška materina Thymus serpyllum 2,01 06/2012 kvitnúca časť, listy, stonka 
2. Šalvia lekárska Salvia officinalis 2,01 06, 07/2012 listy, stonka 
3. Repík lekársky Agrimonia eupatoria 2,00 07/2012 kvitnúca vňať, listy, stonka 
4. Medovka lekárska Melissa officinalis 2,00 06, 07/2012 listy, stonka 
5. Nechtík lekársky Calendula officinalis 2,00 06-09/2012 kvet (plnokveté úbory) 
6. Očianka rostkovova Euphrasia rostkoviana 1,99 07, 08/2012 kvitnúca vňať, listy, byľ 
7. Rumanček pravý Matricaria chamomilla 2,00 06/2012 kvet, stonka 
8. Skorocel kopijovitý Plantago lanceolata 2,00 05-08/2012 listy 
9. Alchemilka obyčajná Alchemilka xanthochlora 2,02 07, 08/2012 kvitnúca časť, listy, stonka 
10. Dúška materina obyčajná  Thymus vulgaris 2,00 07-09/2012 vňať, stonka, kvet 
11. Podbeľ liečivý Tussilago farfara 1,99 04/2012 kvet 
12. Zemežlč menší Centaurium minus 2,02 06-09/2012 kvitnúca vňať, listy, stonka 
13. Jahoda obyčajná Fragaria vesca 1,95 05, 06/2012 kvitnúca časť, list, stonka,  
14. Petržlen koreňový Petroselinum crispum 2,01 07/2012 vňať 
15. Levanduľa lekárska Lavandula officinalis 1,98 06-08/2012 kvety, listy, stonka 
16. Praslička roľná Equisetum arvense 2,02 06-09/2012 vňať 
17. Baza čierna Sambucus nigra 2,00 05/2012 kvety, stonka 
18. Žihlava dvojdomá Urtica dioica 1,99 06-09/2012 listy 
19. Pľúcnik lekársky Pulmonaria officinalis 1,98 03-05/2012 kvitnúca vňať, listy, stonka 
20. Myší chvost  Achillea millefolium 2,00 07, 08/2012 kvetné úbory, stonka 
21. Prvosienka jarná Primula veris 1,99 03, 04/2012 kvety 
22. Lipa malolistá Tilia cordata 2,00 06, 07/2012 kvet 

 

Výsledky a diskusia 

Prvou časťou práce bolo nájsť optimálne podmienky pre HPLC separáciu 

(poly)fenolických zlúčenín vo vybraných extraktoch pripravených z rôznych druhov rastlín. 
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Po HPLC separácii bola uskutočnená spektrofotometrická a MS detekcia. Podmienky 

separácie a detekcie sú uvedené v časti Materiál a metódy. HPLC-MSn merania boli 

uskutočnené v oboch ionizačných módoch, pričom čas analýzy bol 20 minút. Pred samotnou 

HPLC-MSn analýzou boli vzorky extraktov pripravené nasledovne: približne 2,0 g (presné 

navážky sú v Tab. 1) vysušených vzoriek jednotlivých vybraných druhov rastlín boli zaliate 

100 ml vriacej vody. Čas lúhovania bol 15 min. Následne boli výluhy z čajov prefiltrované 

cez striekačkový mikrofilter o priemere 25 mm s veľkosťou pórov 0,8 µm a ochladené na 

laboratórnu teplotu. Následne bol z každej vzorky odpipetovaný 1 ml do vialky. Z každej 

vialky bolo na HPLC-MS analýzu injektovaných buď 2 µl alebo 5 µl. 

Na základe získaných chromatografických záznamov z DAD a MS detektora je možno 

získať lepší prehľad o zložení jednotlivých extraktov pripravených z rôznych druhov rastlín, 

ako aj informácie o charaktere a štruktúre v nich obsiahnutých (poly)fenolických zlúčenín 

(pozri Obr. 1, Obr. 2). Charakterizácia a identifikácia jednotlivých (poly)fenolických zlúčenín 

v rastlinných extraktoch sa uskutočnila analýzou získaných MS1-MS3 spektier pomocou 

softvéru LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu).  

 
 

 
Obr. 1 MS1-MS3 spektrá identifikovanej polyfenolickej zlúčeniny- kyseliny rozmarínovej v extrakte 

z medovky lekárskej. Výber iónov na MS2, resp.MS3 analýzu bol robený automaticky a šípky 
znázorňujú príslušný vybraný ión. 
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Obr. 2 TIC a EIC záznamy získané z HPLC-MS analýzy 2 µl čajového extraktu z medovky lekárskej  
(vzorka č.4). (4A- sulfátovaná kyselina rozmarínová, 4B- izomér kyseliny A litospermovej,  

4C- kyselina rozmarínová, 4D- derivát kyseliny C salvianolovej,  
4E- hexozid kyseliny rozmarínovej, 4F- kyselina sagerinová,  

4G- derivát kyseliny K salvianolovej, 4H- Luteolín- 3-O- glukuronid) 
 
 
Záver 

Táto práca bola zameraná na možnosti využitia pokročilých techník hmotnostnej 

spektrometrie v spojení s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC-MSn) pre 

analýzu (poly)fenolických zlúčenín v extraktoch pripravených z rôznych druhov rastlín, ktoré 

sa bežne vyskytujú na území Slovenskej republiky. Na jednotlivé analýzy bol použitý LC-ESI-

IT-TOF MS analyzátor. Z analýzy dát získaných z extraktov z rôznych druhov rastlín bolo 

možné získať informácie o zložení analyzovaných extraktov ako aj informácie o charaktere 

a štruktúre v nich zastúpených (poly)fenolických zlúčenín. Na základe získaných výsledkov je 

možné konštatovať, že HPLC-MSn technika je efektívnym prostriedkom pre charakterizáciu 

a identifikáciu (poly)fenolických zlúčenín v extraktoch pripravených z rôznych druhov rastlín. 
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Abstrakt 

Reported herein is a conformational analysis of chiral vanadium complex anions, 
C‒[VO2(N‒salicyliden‒(SS)‒izoleucináto)]− (CSS) and A‒[VO2(N‒salicyliden‒(RS)‒izoleucináto)]− (ARS). 
The molecular structures, electronic and vibrational CD spectra of the conformers for CSS and ARS have been 
calculated  at the DFT level with the B3LYP and B3PW91 hybrid functionals both in vacuo and with the PCM 
solvatation  model. The simulated population-averaged ECD and VCD spectra were compared with experimental 
data. Althought compounds CSS and ARS are diastereomers their ECD spectra are perfect mirror images because 
the configurations on vanadium atoms and α‒carbons in the Schiff base’s chelate ring are opposite: C, S in and A, 
R. The VCD spectra of CSS and ARS differ significantly in a band at 1350 cm−1 which corresponds to the C‒H 
bending vibrations (CH group on β‒carbon) coupled with wagging vibrations of ‒CH2‒ group. 
 

Kľúčové slová: elektrónový a vibračný cirkulárny dichroizmus; chiralita; absolútna konfigurácia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vibračný cirkulárny dichroizmus (VCD) je jedna z najspoľahlivejších metód na 

určovanie absolútnej konfigurácie chirálnych molekúl v roztoku [1, 2]. V posledných rokoch 

boli pomocou VCD spektroskopie určené absolútne konfigurácie niekoľkých komplexov 

prechodných kovov [3 ‒ 10]. Spolu s elektrónovým cirkulárnym dichroizmom (ECD) a NMR 

spektroskopiou poskytuje táto metóda ucelený rozbor chiroptických parametrov chirálnych 

diastereomérnych komplexov [6]. 

Táto práca sa zaoberá rozborom ECD a VCD spektier diastereomérov 

C‒[VO(N‒salicyliden‒(SS)‒izoleucináto)] a A‒[VO(N‒salicyliden‒(RS)‒izoleucináto)], ktoré 

budú ďalej označované ako CSS a ARS a boli pripravené z reakčného systému 

V2O5‒N(C4H9)4OH‒(SS resp. RS)-izoleucín‒salicylaldehyd [11].  

 

Materiál a metódy 

IR a VCD spektrá boli namerané na prístroji Bruker Tensor 27 FTIR spectrometer 

s rozlíšením 4 cm−1 s bočným modulom Bruker PMA 50. CD3CN roztoky boli nastreknuté do 

kyvety vyrobenej z BaF2 s hrúbkou 100 µm. Zber dát trval 6 hodín a všetky spektrá boli 

korigované na efekty pozadia. 
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UV-VIS a ECD spektrá boli namerané na prístroji JASCO J-815 CD spectrometer 

v CH3CN roztokoch v kyvete s hrúbkou 1 cm.  

Teoretické výpočty spektier 

Kvantovo-chemické výpočty boli uskutočnené softvérovým balíkom Gaussian09, 

Revízia A.02 [12]. Geometrie jednotlivých konformérov látok CSS a ARS boli optimalizované 

na úrovni DFT s B3LYP [13,14] a B3PW91 [15, 16, 17, 18] hybridnými funkcionálmi vo 

vákuu i so zahrnutím efektu rozpúšťadla pomocou implicitného solvatačného modelu PCM 

(Polarizable continuum model) [19, 20]. Vo všetkých výpočtoch bola použitá kompozitná 

báza zložená z bázy Wachsters+f (14s11p6d3f)/[8s6p4d1f] [18, 19] pre atóm vanádu a bázy 

 6-31++G (d , p) pre ostatné atómy. Optimalizované štruktúry boli použité pre ďalšie výpočty 

harmonických vibračných frekvencií, IR intenzít a rotačných síl (VCD). Prezentované 

simulované IR a VCD spektrá boli vykreslené pomocou Lorentzovej distribučnej funkcie s 

polšírkou pásu 4 cm-1 a vibračnými frekvenciami škálovanými faktorom 0,97. Na následný 

výpočet absorpčných a elektrónových CD spektier  bol použitý CAM-B3LYP funkcionál [20] 

(TD-DFT formalizmus) v geometriách optimalizovaných B3LYP funkcionálom.  Simulácia 

UV-VIS a ECD spektier bola vykonaná pomocou softvéru GaussSum [21].  V rozsahu 190 až 

350 nm sme zahrnuli všetky vypočítané elektrónové prechody (približne 50) a na 

vykreslenie bola použitá  Gaussova distribučná funkcia s polšírkou pásu 0,35 eV .  

 

Výsledky a diskusia 

Na Obr. 1 sú znázornené štruktúry pre deväť konformérov látok CSS a ARS, ktoré boli 

vytvorené otáčaním uhľovodíkových zvyškov okolo jednoduchej C‒C väzby. V Tab. 1 a 2 sú 

uvedené relatívne stability týchto konformérov vypočítané uvedenými metódami . Zvýraznené 

sú najstabilnejšie konforméry. Relatívne zastúpenie jednotlivých konformérov v roztoku 

získané na základe Boltzmanovej distribúcie bolo vzaté do úvahy pre simuláciu ECD a VCD 

spektier. 

Elektrónové CD spektrá látok CSS a ARS v CH3CN roztoku obsahujú pásy v oblasti 

200 – 420 nm (Obr. 2). Široký pás s maximom pri 365 nm, v literatúre niekedy nesprávne 

označovaný ako ligand-to-metal-charge transfer prechod (LMCT), prislúcha elektrónovému 

prechodu HOMO→LUMO s prevažujúcim π→π* charakterom. Vizualizácia HOMO 

a LUMO orbitalov je znázornená na Obr. 3. Pásy pri nižších vlnových dĺžkach prislúchajú 

n→π* a π→π* prechodom s malým príspevkom LMCT prechodov. 
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ECD spektrá látok CSS a ARS sú zrkadlové obrazy, hoci tieto dve látky nie sú 

enantioméry, ale diastereoméry. Potvrdzuje to experimentálne pozorovanie, že znamienko 

Cottonovho efektu odráža konfiguráciu päťčlenného chelátového cyklu Schiffovej bázy 

v komplexe (v pozorovanej oblasti) [22, 23]. V prípade látok CSS a ARS to znamená, že 

napriek tomu že ide o diastereoméry ich ECD spektrá sú zrkadlové obrazy, pretože 

konfigurácia na atóme vanádu a na atóme α-uhlíka aminokyselinového zvyšku v Schiffovej 

báze je opačná: CS a AR.  

 

 
Obr. 1 Štruktúry konformérov látok CSS (LI-1-9) a ARS (DA-1-9) vytvorené otáčaním okolo C‒C väzieb o 120°. 

Štruktúry LI-1 a DA-1 zodpovedajú konformérom nájdeným v kryštálových štruktúrach týchto látok.  
 

 

Tab. 1 Relatívne energie ∆E and a relatívne voľné energie ∆G pri T=298.15K (kJ/mol) pre konforméry látky CSS. 

konformér 

B3LYP/gas B3LYP/PCM B3PW91/gas B3PW91/PCM wB97XD*/PCM 

∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G 

LI-1 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

LI-2 10,0 12,1 11,3 14,3 9,7 12,0 11,4 14,1 6,2 9,3 

LI-3 6,0 8,4 7,6 10,5 6,2 8,5 8,4 11,6 4,9 7,8 

LI-4 0,0 0,0 1,2 3,1 0,0 0,0 1,9 3,5 3,1 5,0 

LI-5 0,6 0,9 1,0 2,1 0,6 1,0 1,6 2,7 3,9 5,0 

LI-6 11,6 11,3 15,2 17,7 12,1 12,0 15,9 17,7 16,7 19,2 

LI-7 5,1 6,3 7,7 8,1 5,0 5,3 7,6 7,2 7,4 7,8 

LI-8 0,4 1,2 3,9 2,6 0,5 0,6 3,9 2,4 7,0 5,7 

LI-9 8,0 9,2 11,9 13,2 8,4 8,4 12,0 12,8 10,2 11,5 
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Obr. 2 Porovnanie experimentálnych a simulovaných ECD spektier látok CSS a ARS.  

Koncentrácie v mol·dm−3: CSS 2,0585 × 10−5; ARS 2,148 ×10−5.  
 

 

 

 

 

Obr. 3 Molekulové orbitály zodpovedajúce najnižšiemu singletovému prechodu pre konformér LI-1 
vypočítané na úrovni CAM-B3LYP v plynnom stave (TD-DFT). V ostatných vyšetrovaných konforméroch látok 

CSS a ARS sú MO prakticky identické. 
 
 
 
 
 

Tab.  2  Relatívne energie ∆E and a relatívne voľné energie ∆G pri T=298.15K (kJ/mol)pre konforméry látky ARS. 

konformér 

B3LYP/gas B3LYP/PCM B3PW91/gas B3PW91/PCM wB97XD/PCM 

∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G 

DA-1 0,0 0,2 4,2 3,0 0,0 0,0 4,0 2,4 7,8 6,6 

DA-2 2,8 3,8 7,9 8,5 2,8 3,8 7,8 7,9 8,4 8,9 

DA-3  6,2 7,1     11,0     10,7 6,7 7,7     11,3     10,3     13,0     12,7 

DA-4 0,9 1,7 0,0 0,0 0,5 2,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

DA-5     13,6     15,2     14,4     16,7     13,2     15,8     14,7     17,2     10,2     12,4 

DA-6 1,9 3,3 1,2 3,1 1,3 3,6 1,1 2,9 0,0 1,8 

DA-7 0,2 0,0 1,2 1,8 0,3 0,8 1,7 2,1 4,2 4,7 

DA-8 7,7 8,6     10,9 9,1 8,1 9,8     11,5     10,6     10,2 8,4 

DA-9 8,1 9,2     10,5     12,5 8,5     10,4     11,2     13,5 9,4     11,3 
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Experimentálne VCD spektrá látok CSS a ARS v CD3CN roztoku (Obr. 4) sú v dobrej 

zhode so simulovanými spektrami. V pozorovanej oblasti sú prítomné pásy prislúchajúce 

predovšetkým deformačným vibráciám C‒H skupiny (CH skupina na α-uhlíku a CH skupiny 

v benzénovom kruhu) s príspevkom C‒O valenčných vibrácií. VCD spektrá látok CSS a ARS 

sa odlišujú v páse pri 1350 cm-1, ktorý prislúcha deformačnej vibrácii C‒H skupiny na β-

uhlíku a vibráciám ‒CH2‒ skupiny. 

 
 

 
Obr. 3 Porovnanie experimentálnych a simulovaných VCD spektier látok CSS a ARS. Koncentrácie v 

mol·dm−3: CSS 6,981 × 10−2; ARS 7,25 × 10−2. Spektrá boli korigované na efekty pozadia, ale silná interferencia 
rozpúšťadla mimo uvedenej oblasti vlnočtov spôsobila nespoľahlivosť spektier v týchto oblastiach. 
 

Záver 

V práci bola vykonaná analýza konformérov chirálnych komplexných aniónov vanádu  

C‒[VO2(N‒salicyliden‒(SS)‒izoleucináto)]− a A‒[VO2(N‒salicyliden‒(RS)‒izoleucináto)]−. 

Následne boli vypočítané a analyzované ECD a VCD spektrá, ktoré boli porovnané 

s experimentom, pričom bola nájdená dobrá zhoda. Študované látky sú prvé chirálne 

komplexy vanádu(V), ktorých absolútna konfigurácia bola potvrdená VCD spektroskopiou. 

Napriek tomu, že študované látky sú diastereoméry, ich ECD spektrá sú zrkadlové obrazy, čo 

sa vysvetľuje opačnou konfiguráciou na stereogénnych centrách chelátového kruhu. 

Experimentálne VCD spektrá nie sú úplné zrkadlové obrazy a je v nich možné nájsť rozdiel 

v páse prislúchajúcom vibrácii C‒H skupiny na β uhlíku. 
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Abstrakt 

During the past few years the interest in novel oxidation agents has increased significantly. Ferrates on 
one hand serve as strong, non-toxic oxidants without harmful by-products and, on the other hand, as an efficient 
coagulant in waste water treatment technology. In this contribution we focused on the preparation of Fe(VI) in 
the low-water content molten NaOH-NaOH.H2O system. Working electrodes (WE) were made from: pure iron 
(Fe), silicon steel (FeSi), and white cast iron (FeC). Cyclic voltammetry and electrochemical impedance 
spectroscopy were used for the characterization of electrode processes. 

 

Kľúčové slová: železan; anodická oxidácia; taveninová elektrolýza  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Železany sú menej bežnými zlúčeninami železa v oxidačnom stupni +6. Tieto 

zlúčeniny šesťmocného železa sú známe ako soli tmavofialovej až čiernej farby obsahujúce 

železanový anión [FeO4]
2- [1].  

Základné vlastnosti železanov, ktoré v najväčšom meradle ovplyvňujú ich následné 

použitie, sú najmä enormná oxidačná sila, stabilita, rozpustnosť, prípadne ich reaktivita. 

Rovnice I. a II. popisujú redukciu železanov v kyslom a neutrálnom prostredí [2]: 

FeO4
2- + 8 H3O

+ + 3 e- = Fe3+ + 12 H2O    E° = 2,2 V [I.] 

FeO4
2- + 4 H2O + 3 e- = Fe(OH)3 + 5 OH-    E° = 0,72 V [II.] 

Železany sú nestabilné zlúčeniny, čo je spôsobené vysokou elektrónovou afinitou 

šesťmocného železa. Rýchlosť rozkladu závisí od hodnoty pH, teploty, od ich počiatočnej 

koncentrácie a od prítomnosti koexistenčných iónov [3]. Stabilita v zriedených roztokoch je 

vyššia ako v roztokoch koncentrovaných a celkovo k stabilite napomáha aj udržiavanie 

relatívne nízkej teploty- okolo 0 °C [4]. Železany sú stabilné v silne alkalických roztokoch 

s minimálnym obsahom nečistôt. Pri laboratórnej teplote je práškový suchý železan stabilný, 

zahrievaním sa však rozkladá za súčasného uvoľňovania kyslíka.  

Mimoriadnou vlastnosťou železanov je vysoký redoxný potenciál prevyšujúci redoxné 

potenciály ostatných bežne používaných oxidačných činidiel. Vďaka tomu sú železany 

priemyselne pomerne široko použiteľné. Medzi najväčšie výhody patrí fakt, že nepredstavujú 
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vlastne žiadnu záťaž pre životné prostredie. Preto sa niekedy  nazývajú aj „zelené“ oxidanty. 

Dajú sa použiť ako: dezinfekčné činidlá, činidlá na čistenie a úpravu odpadových vôd, 

antivegetatívne oxidanty, oxidanty anorganických a organických látok, koagulačné činidlá, 

vysokoenergetické katódy v batériách, selektívne katalyzátory v organických syntézach alebo 

v koróznom inžinierstve. 

Hoci je ich priemyselné využitie veľmi zaujímavé, vo veľkom sa zatiaľ tieto soli 

priemyselne nevyrábajú. Hlavným problémom je nájsť vhodnú syntézu, pri ktorej by bolo 

možné železan vyrobiť v dostatočne vysokej čistote, vo vhodnej a stabilnej forme 

a v neposlednom rade za prijateľnú cenu, lebo z ekonomického hľadiska nemôže doposiaľ 

konkurovať bežne používaným oxidačným činidlám.  

Spôsoby prípravy železanov je možné rozdeliť podľa použitého oxidačného činidla na 

chemické (suchá a mokrá oxidácia) a elektrochemické. Podľa použitého prostredia môžeme 

elektrochemické procesy deliť na syntézu v tavenine a syntézu vo vodných roztokoch. 

 

Materiál a metódy 

Na prípravu taveniny bol použitý hydroxid sodný, pričom návažok hydroxo- vodnej 

zmesi predstavoval 50 g. Merania sa uskutočňovali v teplotnom rozpätí 80-160 °C. Meralo sa 

v trojelektródovom systéme, pričom sa použili tri rôzne druhy pracovných elektród: čisté 

železo (Fe)- (99.95% (w/w) Fe, 0.005% (w/w) C, 0.0048% (w/w) Ni and 0.0003% (w/w) Mn), 

kremíková oceľ (FeSi)- (96.1% (w/w) Fe, 3.17% (w/w) Si, 0.47% (w/w) Cu, 0.23% (w/w) 

Mn,  0.03% (w/w) Ni) a biela liatina (FeC)- (96.354% (w/w) Fe, 3.17% (  /w) C vo forme 

Fe3C, 0.44% (w/w) Mn and 0.036% (w/w) Ni). Referenčná elektróda bola z rovnakého 

materiálu ako pracovná elektróda a protielektróda bola z mäkkej ocele.  

Experimentálna aparatúra pozostávala z olejového termostatu, meracieho prístroja 

AUTOLAB (EcoChemie Holandsko) a z počítača. Pracovným priestorom bol ochranný 

nerezový téglik ponorený v oleji a v ňom sa nachádzal PTFE téglik spolu s viečkom, v ktorom 

sa tavila pracovná zmes. Snímačom teploty bol kalibrovaný termočlánok PtRh10-Pt. 

Referenčný spoj termočlánku bol ponorený do Dewarovej nádoby, ktorá bola naplnená 

zmesou ľadu a vody, merací spoj termočlánku bol vložený do taveniny. 

Pomocou cyklickej voltametrie boli získané základné charakteristiky študovaných 

materiálov z elektrochemického hľadiska. Charakterizácia povrchových vrstiev anódového 

materiálu a kinetika prebiehajúcich dejov bola študovaná pomocou impedančnej 

spektroskopie. 
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Výsledky a diskusia 

Merania voltametrických kriviek sa snímali s rôznou rýchlosťou polarizácie pracovnej 

elektródy. Meranie dát impedančnej spektroskopie sa uskutočňovalo v tých istých systémoch 

po nameraní polarizačných kriviek.  

Na obr. 1 sa nachádzajú cyklické voltamogramy všetkých typov pracovných elektród 

pri troch rôznych teplotách. Anódová časť je obmedzovaná rozkladom taveniny s následným 

vylučovaním kyslíka, katódová je limitovaná vývojom vodíka. Je zjavné, že k tvorbe O2
- 

nedochádza len počas anódovej reakcie, ale pochádza tiež z reakcie OH- iónov 

s atmosférickým kyslíkom [7]. Všetky krivky sú charakterizované niekoľkými anódovými 

a katódovými píkmi (A1, A2, C1, C2). 

 

 
Obr.1:  Cyklický voltamogram pre rôzne pracovné elektródy: Fe (___); FeC (....); FeSi (- - -) pri 

vybraných teplotách 
 

Metóda EIS bola použitá na charakterizáciu povrchových vrstiev anódových 

materiálov pri príprave železanov v silno alkalických vodných prostrediach [8,9]. Impedančné 

spektrá sú charakterizované dvoma časovými konštantami a sú interpretované autormi 
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modelom dvojitej povrchovej vrstvy na anóde: vnútornou pasivačnou a vonkajšou, ktorá 

nepredstavuje výrazný odpor pre prenos náboja. Na br. 2 sú zobrazené impedančné spektrá pre 

rôzne pracovné elektródy a pre rôzne potenciály pri teplote 160 °C. Analýzou týchto 

impedančných spektier sa potvrdila správnosť fyzikálneho modelu, ktorý je založený na 

koncepte dvoch makrohomogénnych povrchových vrstiev. 

 
Obr. 2: Nyquistov diagram impedančných spektier pre pracovné elektródy: A- Fe; B- FeSi; C- FeC pri 

teplote 160 °C a vybrané potenciály: �  1,45 V; ° 1,55 V; ∆ 1,65 V 
 

Záver 

Krivky cyklickej voltametrie znázorňujú pre všetky študované anódy podobné 

vlastnosti. Prúdové hustoty pre píky A1 a A2 zodpovedajú prvej a druhej fáze anódového 

rozpúšťania. Pre prípad elektródy FeC a FeSi sú vyššie ako v porovnaní s Fe elektródou. Po 

oblasti pasivity nasleduje oblasť transpasivity, v ktorej dochádza k tvorbe železanu spoločne s 

vývojom kyslíka. Pík A3 zobrazuje tvorbu železanu a je viditeľný pre všetky použité 

elektródy. Najvýraznejší je pík A3 pri vyšších teplotách za použitia elektródy z čistého železa. 
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Abstrakt 

The aim of this work is to study the electrostatic interaction of the cationic dye safranin T (ST) to the 
anionic polyelectrolyte heparin. The UV-visible spectroscopy study shows that addition of increasing amounts of 
polyelectrolyte induces the formation of a metachromatic complex. The hypsochromic absorption shift obtained 
is attributed to dye H-aggregates. Biphasic signal in induced CD spectra is experimental evidence of the binding 
of ST to the negative charged heparin and that dye-dye interaction is occurring. The stability of the complex ST-
heparin has been studied by absorption, fluorescence and CD spectroscopy in the neutral pH region at 
temperatures of 20-100 °C. According to spectral data, the formation of complex ST-heparin is reversible 
process after cooling from 100 °C to the 20 °C. 
 

Kľúčové slová: safranín T; heparín; metachromasia; H-agregáty; indukovaný CD signál 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 V poslednej dobe sa upriamuje veľká pozornosť na možné využitie heparínového 

reťazca ako potenciálneho prenášača liečiv. Zistilo sa, že heparín sám o sebe inhibuje adhéziu 

nádorových buniek, deaktivuje heparanázu, aktivuje útok NK buniek imunitného systému 

a interferuje s aktivitou rastových faktorov, ako sú bFGF a VEGF, čím zabraňuje angiogenéze 

nádorov a vzniku metastáz [1,2]. Mohlo by sa zdať, že jeho antikoagulačná aktivita 

znemožňuje jeho využitie ako prenášača liečiv, avšak ukázalo sa, že po konjugácii s liečivami 

sa znižuje riziko vzniku hemoragických stavov. Dôsledkom toho je, že sa heparín stal 

súčasťou protirakovinových transportných systémov [3]. Pri štúdiu vzájomnej interakcie 

nosiča s liečivom sa ako model liečiva používajú rôzne farbivá, ktoré môžu v závislosti od 

koncentrácie existovať ako monoméry, diméry alebo vyššie agregované formy [4].  Preto treba 

pri návrhu prenášačov mať na mysli aj jav samoasociácie molekúl liečiva, ktoré môžu 

vykazovať v závislosti od stupňa agregácie rôznu účinnosť.  

 Vo všeobecnosti sa na štúdium interakcií biomakromolekúl s organickými látkami 

využívajú spektroskopické metódy, keďže spektrá komplexov farbivo-polymér sa líšia od 

spektier samotného farbiva. Naviazanie kladne nabitých farbív na polyanióny môže viesť k 

zmenám v emisných kvantových výťažkoch a k posunu absorpčného maxima ku kratším 
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vlnovým dĺžkam, čo je jav označovaný ako metachromasia [5]. Na tieto kvantitatívne 

a kvalitatívne zmeny v spektrách vplýva chemické zloženie, hustota náboja, flexibilita, 

veľkosť a čiastočne hydrofóbny charakter polyaniónov. Pri väzbe molekuly farbiva s kladným 

nábojom na záporne nabitý polyelektrolyt sa uplatňujú elektrostatické a hydrofóbne interakcie 

[6]. Farbivá majú tendenciu agregovať v roztokoch, čo vedie k tvorbe dimérov, a niekedy 

dokonca aj k vyšším agregátom. Prítomnosť polyméru výrazne zvyšuje samoagregáciu farbív, 

ktorá je sprevádzaná zmenami v absorpčnom alebo fluorescenčnom spektre. Batochrómne 

posunutý absorpčný pás prislúcha J-dimérom, v ktorých sú molekuly naukladané na seba 

„edge-to-edge“ spôsobom, zatiaľ čo v H-diméroch, v ktorých je usporiadanie molekúl „face-

to-face“, sa pozoruje hypsochrómny posun absorpčného pásu (Obr. 1) [7].  

 

 
Obr. 1 Schematické znázornenie jednotlivých typov agregátov [8]. 

 

 V tejto práci sme študovali schopnosť tvoriť agregáty biologicky aktívnej látky 

safranín T (ST) na reťazci nefrakcionovaného heparínu pomocou UV-vis absorpčnej, 

fluorescenčnej  spektroskopie a cirkulárneho dichroizmu a sledovali vplyv teploty na stabilitu 

vzniknutého komplexu. 

 

Materiál a metódy 

UV-Vis absorpčná spektroskopia 

 UV-Vis absorpčné spektrá sme získali spektrofotometrickými meraniami na Varian 

Cary 100 UV-Vis spektrofotometri za použitia quartz kyviet s hrúbkou 10 mm. Merania sme 

robili v 2.5 ml 2 mM fosfátového tlmivého roztoku (pH = 7.0). Koncentrácia ST v kyvete bola 

47.4×10-6 M a nefrakcionovaného heparínu 0.008 mg/ml. Absorpčné spektrá komplexu pri 

rôznych teplotách sme merali v rozsahu vlnových dĺžok 350-600 nm. Získané údaje sme 

spracovali a vyhodnotili v programe Grafit. 
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Spektrofluorimetria 

 Fluorescenčné merania naviazaného ST (47.4x10-6 M) na nefrakcionovaný heparín 

(0.008 mg/ml) sme prevádzali na Varian Cary Eclipse spektrofluorimetri so šírkou štrbiny 5 

nm pre excitačnú a emisnú vlnovú dĺžku v 2.5 ml 2 mM fosfátového tlmivého roztoku (pH = 

7.0). Použitá excitačná vlnová dĺžka bola 520 nm. Emisné spektrá sme zaznamenávali 

v rozsahu vlnových dĺžok 530-700 nm pri rôznych teplotách a údaje sme spracovali 

v programe Grafit. 

 

Cirkulárny dichroizmus 

CD spektrá pri rôznych teplotách komplexu ST (47.4x10-6 M) s nefrakcionovaným 

heparínom (0.008 mg/ml) sme získali na spektropolarimetri Jasco J-810 v 10 mm kyvete. 

Všetky merania sme robili v 2.5 ml 2 mM fosfátového tlmivého roztoku (pH = 7.0). Výsledné 

grafy závislosti elipticity od vlnovej dĺžky sme spracovali v programe Grafit. 

 

Výsledky a diskusia 

Absorpčná spektroskopia 

 Postupným pridávaním nefrakcionovaného heparínu k ST môžeme pozorovať, ako 

absorpčné maximum ST pri 520 nm postupne klesá a objavuje sa nový absorpčný pás pri 

nižších vlnových dĺžkach. Tento veľmi silný jav metachromasie, ktorý je charakteristický 

modrým posunom vo viditeľnej oblasti spektra katiónového farbiva po interakcii 

s polyaniónom, sa pozoruje hneď aj po pridaní heparínu k bunkám so ST [9]. Táto spektrálna 

zmena je dôsledkom elektrostatických síl medzi negatívne nabitým heparínom a pozitívne 

nabitým ST a pripisuje sa tvorbe H-agregátov molekúl farbiva. Väzbu molekúl na 

makromolekuly ovplyvňujú rôzne vonkajšie faktory. Obr. 2 znázorňuje vplyv teploty na 

stabilitu komplexu heparín-ST. Zvyšujúca sa teplota spôsobovala porušenie väzieb a viedla 

k rozpadu komplexu, keďže absorpčné spektrum komplexu pri 100 °C malo rovnaký tvar ako 

spektrum čistého ST bez prítomnosti heparínu. Po opätovnom ochladení na 20 °C hneď došlo 

k naviazaniu ST na heparín, teda tvorba komplexu je reverzibilný proces.  
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Obr. 2 Absorpčné spektrum ST (47.4x10-6 M) v komplexe s heparínom (0.008 mg/ml) v 2 mM fosfátovom 
tlmivom roztoku (pH 7.0) pri rôznych teplotách (20 °C - čierne, 100 °C - oranžové) a absorpčné spektrum 

komplexu po ochladení na 20 °C - červené čiarkované. 
 

Spektrofluorimetria 

 Fluorescenčné spektrá na Obr. 3 tiež potvrdzujú, že vytvorenie väzieb medzi ST 

a heparínom je reverzibilný proces a teplota nie je faktorom, ktorý by spôsoboval nevratné 

porušenie väzieb medzi študovanými látkami. Maximum fluorescencie komplexu pri 586 nm 

sa postupne zvyšovalo s rastúcou teplotou. Po ochladení na začiatočnú teplotu 20 °C intenzita 

fluorescencia klesla späť na hodnotu pôvodnej intenzity fluorescencie pred zahriatím vzorky, 

čo indikuje úspešný vratný proces, pri ktorom sa ST znovu viaže na heparín.   
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Obr. 3 Fluorescenčné spektrum ST (47.4x10-6 M) v komplexe s heparínom (0.008 mg/ml) v 2 mM fosfátovom 
tlmivom roztoku (pH 7.0) pri rôznych teplotách (20 °C - čierne, 100 °C - oranžové) a fluorescenčné spektrum 

komplexu po ochladení na 20 °C - červené prerušované. Emisné spektrum čistého ST pri 100 °C (zelené 
čiarkované) je identické so spektrom komplexu ST-heparín pri 100 °C (oranžové). 

 

CD spektroskopia 

 Heparín ani ST nemajú žiadny CD signál vo viditeľnej oblasti spektra, avšak 

naviazanie opticky neaktívnej molekuly ST na chirálny heparínový reťazec vedie k tvorbe 
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indukovaného CD signálu s pozitívnym pásom pri 478 nm a negatívnym pásom pri 450 nm. 

Tento bifázový signál je dôkazom toho, že ST interaguje s heparínom vo forme dimérov. 

Vplyv zvyšujúcej sa teploty na CD spektrum komplexu ST-heparín v rozsahu vlnových dĺžok 

350-600 nm je znázornený na Obr. 4. Hodnota elipticity pri 478 nm sa znižuje s rastúcou 

teplotou. Pri teplote 80 °C sa už nepozoruje žiadny CD signál, teda došlo k strate optickej 

aktivity meraného komplexu. Keď sa teplota znížila zo 100 °C na počiatočnú teplotu, 

indukovaný CD signál sa obnovil, ale s podstatne väčšími absolútnymi hodnotami elipticity 

pri 478 nm a 450 nm, čo naznačuje, že vysoká teplota pravdepodobne spôsobuje zmeny 

v konformácii heparínového reťazca, čo vedie k intenzívnejšiemu CD spektrálnemu profilu 

komplexu.  
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Obr. 4 Indukované CD spektrá ST (47.4x10-6 M) v prítomnosti heparínu (0.008 mg/ml) v 2 mM 
fosfátovom tlmivom roztoku (pH 7.0) pri rôznych teplotách (20 °C - čierne, 100 °C - oranžové) a ICD spektrum 

komplexu po ochladení na počiatočnú teplotu 20 °C - červené čiarkované. 
 

 

Záver 

V tejto práci sme študovali vplyv teploty na tvorbu agregátov ST s heparínom 

pomocou UV-vis absorpčnej a fluorescenčnej spektroskopie a kruhového dichroizmu. 

Hypsochrómny posun absorpčného pásu vo viditeľnej oblasti spektra ST v prítomnosti 

polyméru odhalil, že dochádza k tvorbe H-dimérov prostredníctvom reverzibilných interakcií. 

Indukované CD spektrum bifázového charakteru naznačuje tendenciu študovanej látky viazať 

sa s heparínovým reťazcom vo forme dimérov, avšak po zahriatí na 100 °C a následnom 

ochladení na 20 °C sa toto spektrum kvantitatívne zmenilo. Získané výsledky teda dokazujú, 

že teplota je faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje konformáciu heparínového reťazca, a teda aj 
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spôsob viazania s ligandom, čo je cenný poznatok využiteľný v postupe pri príprave nosičov 

liečiv. 
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Abstrakt 

Gold(III) and fluorescent gold nanoclusters have attracted much attention due to their emerging 
photophysical properties and potential applications in biolabeling, sensing, therapeutics or drug transportation. 
Motivated by their potential applications, fluorescent gold nanoclusters have been synthesized using many 
different capping molecules. In this work we employed “green” chemical process for synthetization of two types 
of fluorescent gold nanoclusters, which were stabilized and their surface modified with L-histidine and 11-
mercaptoundecanoic acid. We observed that 11-mercaptoundecanoic acid is better capping agent than L-histidine 
because monodisperse nanoclusters were formed. Besides the synthetization of nanoclusters, the interactions and 
formation of complexes between Au3+ and polysaccharides were studied. These complexes could be utilized as 
potential drug carriers. 
 
Kľúčové slová: zlaté nanočastice; Au3+; L-histidín; 11-merkaptoundekánová kyselin; heparín 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zlato a jeho zlúčeniny tvoria triedu biologicky aktívnych látok vykazujúcich vysokú 

stabilitu vo fyziologických podmienkach. V súčasnosti sa zlúčeniny zlata využívajú v 

klinickej praxi ako zložka liečiv napr. na reumatickú artritídu, HIV a úspešne bola dokázaná 

aj ich anti-amyloidná aktivita [1,2]. Nanočastice (NP) zo vzácnych kovov sú využívané už 

tisíce rokov, ich rozmery sú od 1 do 100 nm, čo sú rozmery porovnateľné s biologickými 

molekulami. Včlenenie biopolymérov ako napr. proteínov, DNA, polysacharidov na povrch 

alebo dovnútra NP poskytuje výhody s potenciálnou aplikáciou v terapeutike, biosenzoroch, 

diagnostike, transporte liečiv, atď. Biopolyméry taktiež môžu vytvárať ochrannú vrstvu na 

povrchu NP, zdokonaľujúc ich biokompatibilitu a dovoľujúc im nepozorovane sa vyhnúť 

prirodzenej imunitnej odpovedi organizmu [3]. 

Cieľom predloženej práce bolo pripraviť zlato, tzv. „zeleným“ spôsobom, v podobe 

nanoklastrov (AuNC) (<2nm), ktoré je netoxické a fotostabilné. Výhodou takto pripravených 

AuNC je, že vykazujú zreteľný fluorescenčný signál. Taktiež sme študovali interakciu 

samotného Au3+ s polysacharidmi obsahujúcimi kladne alebo záporne nabité skupiny. 

 

Materiál a metódy 

Prvú frakciu AuNC sme pripravili redukciou 10mM HAuCl4.xH2O (Sigma-Aldrich) 

pomocou 100mM L-histidínom (Sigma-Aldrich) (AuNC@HIS). Syntéza AuNC@HIS 
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prebehla vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote za 1 hodinu. Druhú frakciu AuNC sme 

pripravili redukociou 1% (w/v) HAuCl4.xH2O pomocou kyseliny 11-merkaptoundekánovej 

(Sigma-Aldrich), ktorá slúžila ako redukčné a stabilizačné činidlo (AuNC@MUA). 1M 

NaOH sme použili na rozpustenie kyseliny 11-merkaptoundekánovej vo vode. Syntéza 

AuNC@MUA prebehla vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote a magnetickom miešaní 

700 rpm za 6 hodín. Na štúdium interakcie zlato-biopolymér sme použili Au3+ (10mM a 1% 

roztok HAuCl4.xH2O),  pripravené frakacie AuNC, heparín (10mg/ml) a chitosan (stredná 

molekulová veľkosť, Sigma-Aldrich). 

Pripravené AuNC sme charakterizovali a supramolekulové komplexy Au3+/AuNC s 

polysacharidmi sledovali pomocou absorpčnej spektrofotometrie (Cary-Varian UV/VIS 100 

Bio), fluorescenčnej spektrofotometrie (VARIAN Cary Eclipse Spectrofluorimeter) 

a dynamického svetelného rozptylu (Zetasizer Nano ZS90). 

 

Výsledky a diskusia 

Redukciou soli zlata (HAuCl4) pomocou L-histidínu (His) sme pripravili fluorescenčné 

AuNC@HIS [4]. Je to priamy spôsob prípravy AuNC kedy His plní úlohu redukčného 

a zároveň stabilizačného činidla. Fluorescenčné spektrum (obr.1b) pri excitácii 390nm, 

potvrdzuje, že minimálna doba pre kompletné nasyntetizovanie AuNC@HIS je 1 hodina. 

Takto nasyntetizované AuNC@HIS majú špecifické absorpčné maximum pri 260nm (obr.1a) 

a po excitácii rôznymi vlnovými dĺžkami (obr.1c) sme z posuvu emisných spektier usúdili, že 

dochádza k vzniku širokého veľkostného spektra AuNC@HIS. 

V prípade ďalších aplikácií AuNC@HIS, napr. v interakcii s biopolymérmi, je potrebné 

ich prečistenie a získanie jednotnej veľkostnej kategórie. 
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Obr.1 (a) Absorpčné spektrum pripravených AuNC@HIS, špecifické maximum pri 260nm. (b) emisné spektrá 
časovej závislosti vzniku AuNC@HIS pri excitačnej vlnovej dĺžke 390nm. (c) emisné spektrá AuNC@HIS  za 

použitia rôznych excitačných vlnových dĺžok. 
 

Podobne ako pri AuNC@HIS, tak aj pri AuNC@MUA sme použili priamy spôsob 

prípravy AuNC, kde kyselina 11-merkaptoundekánová plnila úlohu redukčného a zároveň 

stabilizačného činidla [5]. Ku kompletnému nasyntetizovaniu fluorescenčných AuNC@MUA 

došlo po 6 hodinách a špecifické absorpčné maximum modifikových AuNC je pri 240nm 

(obr.2a). Po excitácii AuNC@MUA rôznymi vlnovými dĺžkami (obr.2b) sme usúdili, že 

dochádza k vzniku jednej veľkostnej kategórie AuNC. 

Kyselina 11-merkaptoundekánová je lepším stabilizačným činidlom ako His, pretože 

zabraňuje vzniku rôznorodých veľkostí AuNC. 

 

 
Obr.2 (a) Absorpčné spektrum pripravených AuNC@MUA, špecifické maximum pri 240nm. (b) emisné spektrá 

AuNC@MUA za použitia rôznych excitačných vlnových dĺžok. 
 

Nielen AuNC, ale aj Au3+ dokáže interagovať s rôznymi biopolymérmi [6]. Sledovali 

a 

b c 

a b 
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sme zmeny v absorpčných spektrách Au3+ vplyvom zvyšujúcej sa koncentrácie heparínu 

(10mg/ml) vo vzorke (obr.3). Ako zdroj Au3+ bol použitý HAuCl4 rozpustený vo vode 

(obr.3a) a v DMSO (obr.3b). Prídavkom heparínu došlo k tvorbe komplexov Au3+ - heparín, 

čo malo za následok zníženie absorbancie samotného Au3+. Takto pripravené komplexy so 

zlatom môžu byť zaujímavé z hľadiska potenciálnych prenášačov liečiv.  

Heparín je v súčastnosti najviac študovaným polysacharidom, taktiež sa javí ako 

perspektívny prenášač liečiv [7]. 

 
Obr.3 Absorpčné spektrá interakcie HAuCl4 s heparínom (10mg/ml): (a) HAuCl4 rozpustené vo vode, (b) 

HAuCl4 rozpustené v DMSO.  
 

Záver 

Úspešne sme pripravili rôzne modifikované fluorescenčné AuNC, tzv. „zeleným“ 

spôsobom, kde sme minimalizovali vyprodukovaný odpad a taktiež využili netoxické 

chemikálie a environmentálne prijateľné rozpúšťadlá. Takto pripravené AuNC majú 

charakteristický absorpčný a fluorescenčný signál. Avšak v prípade AuNC@HIS dochádzalo 

aplikáciou rôznych excitačných vlnových dĺžok ku posuvu vlnových dĺžok emisného spektra, 

čím sme zistili, že počas syntézy vzniklo široké spektrum veľkostí nanoklastrov. Pomocou 

UV-vis a fluorescenčnej spektroskopie sme taktiež zistili, že pre dlhodobé účely je vhodné 

uskladňovať AuNC pri teplote 4-8°C. Hypochrómne posuny v absorpčných pásoch zlata po 

interakcií s heparínom odhalili tvorbu komplexov. 
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Abstract 

The presented work focuses on the structural and magnetic investigations of iron(III) complexes with 
pentadentate Schiff bases as ligands. The complexes were synthesized in several steps – Schiff condensation, 
deprotonation, iron(III)coordination, pseudohalide substitution or synthesis of polynuclear complex. New 
compounds were analyzed by indirect methods, in most of cases were structurally characterised by single 
crystal X-ray analysis. A very interesting spin crossover phenomenon is expected in the iron(III) complexes 
with N4O2 coordination environment. Spin crossover materials are capable of switching between low-spin and 
high-spin state triggered by changes in external conditions (by temperature or pressure change, by light 
irradiation). Compounds, which exhibit spin crossover effect have a application potential in many sectors – 
imaging techniques, data storage, spintronics. Ten new compounds of iron(III) - five containing pseudohalide 
ligands, four precursors and one polynuclear complex are structurally characterized. Spin crossover 
phenomenon was observed in two complexes.        

       
Kľúčové slová: „spin crossover“; Schiffove bázy; železo; magnetizmus; RTG analýza    

 

Úvod a formulácia cieľa 

Budeme v budúcnosti schopní bezpečne uchovávať potrebné množstvo dát, ktorých 

objem neustále vzrastá? Budú existovať prepínateľné MRI sondy? Odpoveď nielen na tieto 

otázky nám možno dajú aj výsledky výskumu a aplikácia „spin crossover“ materiálov. Ide o 

látky, v ktorých možno zmenou vonkajších podmienok (teplota, elektromagnetické žiarenie, 

tlak, …) prepínať medzi spinovými stavmi, najčastejšie nízkospinovým (angl. low-spin, LS) 

a vysokospinovým (angl. high-spin, HS) stavom.[1]  

Zmena spinového stavu sa dá detegovať pomocou magnetických meraní, ako je  

nárast efektívneho magnetického momentu s teplotou, zmeny na úrovni parametrov 

základnej bunky, ako je jej objem a väzbové dĺžky, zmeny v spektrách (IR, Mössbauer, ESR, 

...). [2] Využiteľnosť „spin crossover“ látok v rôznych odvetviach (medicína [3], 

zobrazovacia technika [4], pamäťové médiá, [5] spintronika a i.) závisí od strmosti a úplnosti 

prechodu, teploty prechodu, prítomnosti dostatočne širokej termálnej hysterézie, ako aj iných 

úžitkových vlastností - termochromizmu, fotoprepínateľnosti.[6]  

Výskum je zameraný na hľadanie a prípravu takých komplexných zlúčenín, ktoré 

majú predpoklad vykazovať teplotne indukovaný „spin crossover“ prechod. V minulosti už 

bol veľakrát preukázaný výskyt „spin crossover“ javu v prípade podobných typov 
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komplexov ako sú prezentované v tejto práci.[7]      

 

  

Obr. 1 Zmena spinového stavu komplexu Fe(III) vyvolaná zmenou vonkajších parametrov 

    

 Komplexy obsahujúce pseudohalogenidové ligandy, ktoré sa nachádzajú v strede 

spektrochemického radu ligandov, spĺňajú možný predpoklad nadobúdania oboch spinových 

stavov „LS“ ako aj „HS“. Ich rôznymi variáciami sa dá účelovo posúvať teplota spinového 

prechodu T1/2 bližšie smerom k izbovej teplote, ktorá je žiadaná z hľadiska aplikácie. Za 

týmto cieľom sa použila variácia spektrochemického radu ligandov pre rad 

pseudohalogenidových ligandov: N3
– < NCO– < NCS– < NCSe– << CN

_

 

 Zaujímavý je aj vplyv použitého rozpúšťadla na syntézu a spôsobu prípravy týchto 

látok, pričom tieto aspekty v niektorých prípadoch môžu významne vplývať  na výskyt tohto 

javu, prípadne aj na strmosť a kompletnosť prechodu. 

 

Materiál a metódy 

Pri syntézach sa použili nasledovné chemikálie: acetonitril, acetón, azid sodný, bis- 

(2-aminoetyl)amín, 3-(2-aminoetylamino)-propylamín, bis(3-aminopropyl)amín, 5-bromo 2-

hydroxybenzaldehyd, bis(3-aminopropyl)-N-metylamín, dietyléter, 3-etoxy-2- 

hydroxybenzaldehyd, hexahydrát chloridu železitého, hexakyanidokobaltitan draselný,  β- 

hydroxynaftaldehyd, metanol, o-salicylaldehyd, selenokyanatan draselný, tiokyanatan 

draselný, trietylamín. Syntetizované komplexy boli charakterizované pomocou infračervenej 

spektroskopie, elementárnej analýzy a RTG štruktúrnej analýzy. Skúmali sa taktiež ich 

magnetické vlastnosti.     

 Stratégia syntézy žiadaných komplexov Fe(III) je nasledovná: prvý krok predstavuje 

Schiffova kondenzácia salicylaldehydu resp. jeho derivátov s alifatickým triamínom za 

vzniku pentadentátneho ligandu. Druhý krok zahŕňa deprotonizáciu kyslých hydroxylových 

skupín ligandu a jeho následnú koordináciu prostredníctvom N3O2-donorových atómov na  

atóm Fe(III), výsledkom je prekurzorový komplex.   
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 Takýto východiskový komplex sa využíva na ďalšie syntézy, už cieľových 

produktov.  Jednou z možností je zámena chlorido ligandu  za  rôzne pseudohalogenidové 

ligandy napr. azido, izotiokyanatano, atď. Iná alternatíva spočíva v príprave viacjadrových 

heterobimetalických komplexov reakciou východiskového komplexu s  kyanidokomplexom, 

akým je napr. hexakyanidokobaltitan draselný.     

 

Výsledky a diskusia 

 Štruktúrne sa podarilo charakterizovať 10 nových komplexov Fe(III), z toho 5 

jednojadrových komplexov so pseudohalogenidovými ligandami (izotiokyanatanovým, 

azidovým a izoselenokyanatanovým), 4 prekurzorové jednojadrové komplexy (dva s β- 

hydroxynaftaldehydom a dva s 5-bromosalicylaldehydom) a jeden viacjadrový 

heterobimetalický komplex.  

 Všetky prekurzorové jednojadrové komplexy obsahujú hexakoordinovaný centrálny 

atóm Fe(III), ktorého chromofór vytvárajú N3O2-donorové atómy. Šieste koordinačné miesto 

zaberá atóm chlóru. Komplexy so pseudohalogenidovými ligandami majú namiesto 

koordinovaného atómu chlóru atóm dusíka pochádzajúci z izotiokyanatanovej, 

izoselenokyanatanovej alebo azidovej časti molekuly. Vo všetkých prípadoch má 

koordinačný polyéder tvar oktaédra s rôznym stupňom deformácie. V základnej bunke sa 

často vyskytuje aj molekula solventu použitého pri syntéze.  

 Viacjadrový heterobimetalický komplex obsahuje tri paramagnetické Fe(III) centrá a 

jedno diamagnetické Co(III) koordinačné centrum. Jednotlivé centrá sú premostené 

pomocou kyanido skupín.  Ďalším viacjadrovým komplexom je pravdepodobne trojjadrový 

komplex,  obsahujúci dve paramagnetické Fe(III) centrá a jedno diamagnetické Cu(I) 

centrum. Komplex nebol doposiaľ pripravený v podobe monokryštálov.  

Tab.1 Dĺžky väzieb v komplexe s NCS ligandom pri dvoch rôznych teplotách 

väzba dĺžka pri 293K  dĺžka pri 15K  väzba dĺžka pri 293K  dĺžka pri 15K  
Fe1-O1 1.916 1.905 Fe2-O3 1.916 1.918 
Fe1-O2 1.940 1.869 Fe2-O4 1.940 1.869 
Fe1-N1 2.084 1.924 Fe2-N5 2.087 1.924 
Fe1-N2 2.194 2.015 Fe2-N6 2.201 2.017 
Fe1-N3 2.077 1.959 Fe2-N7 2.082 1.963 
Fe1-N4 2.080 1.947 Fe2-N8 2.069 1.940 
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Obr. 2 Štruktúra komplexu s NCS ligandom (vľavo) a štruktúra štvorjadrového komplexu (vpravo)    

Tab.2 Dĺžky väzieb v štvorjadrovom heterobimetalickom komplexe   

väzba dĺžka väzba dĺžka väzba dĺžka 
Co1-C101 1,880 Fe3-N7 2.072 Fe1-O1 1.941 
C101-N13 1.180 Fe3-N8 2.072 Fe1-O2 1.920 
Co1-C62 1.905 Fe3-O5 1.938 Co1-C100 1.905 
C62-N15 1.130 Fe3-O6 1.936 C100-N12 1.150 
Co1-C102 1.907 Co1-C63 1.900 Fe2-N9 2.121 
C102-N14 1.160 C63-N4 1.110 Fe2-N10 2.185 (amino) 
Co1-C61 1.883 Fe1-N1 2.088 Fe2-N11 2.074 
C61-N8 1.150 Fe1-N2 2.182 (amino) Fe2-N12 2.093 
Fe3-N5 2.121 Fe1-N3 2.115 Fe2-O3 1.960 
Fe3-N6 2.194( amino) Fe1-N4 2.108 Fe2-O4 1.920 

  

 Všetky východiskové komplexy obsahujú, ako sa dalo predpokladať z postavenia 

chlorido ligandu v spektrochemickom rade ligandov, centrálny atóm Fe(III) vo 

vysokospinovom („HS“) stave. Tieto komplexy vykazujú jav štiepenia v nulovom poli.  

 Tri komplexy so pseudohalogenidovými ligandami sú vo vysoko spinovom stave v 

celom teplotnom intervale, štvrtý komplex s NCS ligandom vykazuje strmý „spin crossover“ 

prechod pri teplote T1/2 = 84 K s termálnou hysteréziou so šírkou ∆T = 2 K. Piata komplexná 

zlúčenina, veľmi podobná s týmto komplexom, obsahuje NCSe ligand a je u nej vysoko 

pravdepodobná prítomnosť spinového prechodu.  

 Štvorjadrový heterobimetalický komplex je vysokospinový v celom teplotnom 

intervale, prítomné je štiepenie v nulovom poli a antiferomagnetická výmenná interakcia 

medzi kovmi. Štruktúrne necharakterizovaný komplex s Cu(I) centrom vykazuje „spin 

crossover“ efekt v oblasti izbovej teploty bez termálnej hysterézie. Jedná sa o neúplný a 

pozvoľný spinový prechod.   
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 Magnetické vlastnosti ostatných syntetizovaných komplexov neboli zatiaľ merané a 

študované. 

 

 

Obr. 3 „Spin crossover“ komplexu s NCS ligandom (vľavo), „spin crossover“ viacjadrového komplexu 
(vpravo) 

  
  

Záver 

 V podobe monokryštálov sa podarilo pripraviť desať nových komplexov Fe(III) a ich 

štruktúra bola popísaná. Ich magnetické vlastnosti boli skúmané s cieľom nájsť „spin 

crossover“ jav. Teplotne indukovaný „spin crossover“ jav bol nájdených v prípade dvoch 

komplexov – z ktorých jeden je jednojadrový komplex s NCS ligandom a druhý je 

viacjadrový komplex. V prípade tretieho komplexu s NCSe ligandom je výskyt tohto javu 

tiež očakávaný, avšak potvrdiť to môžu len magnetické merania, ktoré ešte nie sú vykonané. 

Komplexy s termálne indukovaným „spin crossover“ prechodom sa stanú objektom ďalšieho 

štúdia, konkrétne fotomagnetizmu.   
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Abstrakt 

 Glycosyltransferases (GTs) are therapeutic targets in many diseases including tuberculosis, caused by 
members of the Mycobacterium tuberculosis. In the research of the new inhibitors for GTs is necessary fast, 
sensible and user-friendly assay for determination of activity of GTs. But until now there is no assay with all 
these advantages. This problem could be solved by fluorescent assay. The principle in this assay is the selectivity 
of a fluorescent probe that can distinguish a nucleotide from a glycosylated nucleotide in the multi substrate 
enzymatic reaction medium. So we decided to prepare the fluorescent chemosensor, which binds pyrophosphate 
anions, and used this chemosensor for monitoring of O-glycosyltransferases, which were isolated from mung 
beans in our laboratory.  
 

Kľúčové slová: aktivita glykozyltransferáz;  fluorescenčné stanovenie; chemosenzor; O-glykozyltransferázy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Glykozyltransferázy (GT) sú pre bunku esenciálne enzýmy, tvoriace glykozidové 

väzby transferom sacharidu z donorného substrátu NDP-cukru na rôzne akceptorné molekuly. 

Zúčastňujú sa biosyntézy bunkových stien všetkých známych patogénnych mikroorganizmov, 

vrátane Mycobacterium tuberculosis, zapríčiňujúcej tuberkulózu. Preto sú GT už takmer 30 

rokov považované za terapeutické ciele. Výskum inhibítorov vyžaduje rýchlu a citlivú metódu 

stanovenia inhibičných aktivít. Doterajšie metódy [1] majú množstvo nevýhod, napr. pri 

najčastejšie používaných rádioaktívnych stanoveniach je nevyhnutné značenie substrátu 

rádioizotopom. Pri analýze hmotnostnou spektrometriou je nevýhodou vysoká investícia do 

prístroja, pri imunochemických metódach je zase požiadavka veľmi špecifických protilátok. 

Veľmi atraktívne sa javí stanovenie podľa Hamachi a kol. [2] pomocou fluorescenčného 

chemosenzora. Komerčne nedostupný fluorescenčný chemosenzor 9,10-bis[(2,2’-

dipikolylamino)metyl]antracénzinočnatý komplex sme pre tento účel pripravili v našom 

laboratóriu [3,4], charakterizovali sme jeho fluorescenčné vlastnosti po pridaní rôznych aditív 

[5] a aplikovali ho na monitorovanie aktivity O-glykozyltransferáz, izolované v našom 

laboratóriu [6].  
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Materiál a metódy 

 Fluoreskujúci chemosenzor 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracénzinočnatý 

komplex sme pripravili, podľa upraveného postupu uvedeného v literatúre [2,3] (Obr.1). 

 

 
Obr. 1: Príprava fluorescenčného chemosenzora 1.  

 
 Fluorescenčné spektrá voľného chemosenzora alebo viazaného v komplexoch boli 

namerané na spektrofluorimetri F-2000 Hitachi  (λex= 380nm, λem= 400-600nm), ďalej na 

Tecan Safire 2 Microplate Reader (λex= 380nm, λem= 410-476nm) a na spektrofluorimetri 

FSP920, Edinburgh Instrument UK (λex= 380nm, λem=  400-550nm). 

 Flavonoid-3-O-glukozyltransferáz boli izolované z klíčkov mungo fazuľky podľa 

optimalizovaného postupu [4]. 

 Fluorescenčné stanovenie flavonoid-3-O-glukozyltransferáz sa robilo v reakčnej 

zmesi, ktorá obsahovala tlmivý roztok (50 mM HEPES pH 7,3), 0,2 mM MnCl2, 50 mM 

NaCl, 100 µM kvercetín (v etylénglykolmonometyléteri), 100 µM UDP-glukóza, 0,5 µM 

fluorescenčný chemosenzor 1, a preparát O-glykozyltransferáz po síranovom zrážaní. 

Reakčná zmes sa inkubovala pri laboratórnej teplote 20 min a merala sa intenzita 

fluorescencie pri λex= 380 nm oproti vzorke bez substrátu. 

 

Výsledky a diskusia 

 V našej enzýmovej zmesi sa za katalýzy O-glykozyltransferázou prenáša glukóza 

z UDP-glukózy na kverecetín za vzniku voľného UDP, ktoré je rozpoznávané 

chemosenzorom. Preto nás zaujímalo, či chemosenzor diskriminuje UDP od UDP-glukózy 
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a po naviazaní emituje výrazné fluorescenčné žiarenie. Výsledky z merania ukazujú, že  

v prítomnosti UDP sa fluorescencia výrazne zvyšovala, v prítomnosti UDP-glukózy ostala 

takmer nezmenená, chemosenzor teda diskriminuje UDP za nárastu fluorescencie, pri 

miernom nadbytku UDP až o 500% (Obr.2). 

 
Obr.2 Fluorescenčná titračná krivka 1 [1µM] v prítomnosti UDP a UDP-glukózy: [UDP;UDP-glukóza]: 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 µM;  (λex=380nm, λem=437nm). 
 

Ďalej nás zaujímalo, či je chemosenzor schopný rozpoznať a viazať sa na vznikajúce UDP 

aj v takom dynamickom systéme, akým je enzýmová reakcia. Pri monitorovaní aktivity 

flavonoid-3-O-glukozyltransferáz sa nám podarilo zaznamenať výrazný nárast fluorescencie 

v čase (Obr.3), čo vedie k záveru, že pripravený chemosenzor rozpoznáva vznikajúce UDP 

v enzýmovej zmesi a je vhodný na meranie aktivity GT v reálnych vzorkách. 

 
Obr.3 Zmeny intenzity fluorescencie chemosenzora 1 pri 434 nm v priebehu enzýmovej reakcie 

v prítomnosti 100 µM kvercetínu. Podmienky reakcie: 0,5 µM 1, 50mM HEPES (pH 7,3), 100µM UDP-glukóza, 
50mM NaCl, MnCl2; (λex=380nm,λem=434nm). 
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Záver 

Nakoľko doterajšie stanovenia GT nie sú optimálne, rýchle a citlivé stanovenie pomocou 

fluorescenčného chemosenzora 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracénzinočnatého 

komplexu sa javí atraktívne. Jednoduchým meraním fluorescencie roztoku, sme zachytili 

aktivitu flavonoid-3-O-glukozyltransferáz, izolovaných z fazuľky mungo. V budúcnosti sa 

plánujeme zamerať na optimalizáciu metódy na real-time vysokoúčinný skríning aktivity 

najmä mykobakteriálnych GT a testovanie biologických účinkov potenciálnych inhibítorov 

týchto enzýmov.  
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Abstrakt 

 DNA analysis is a basic method, which is commonly used in molecular biology, for example in disease 
diagnostic. Commonly used methods for DNA, concentration and purity, analysis are spectrophotometric 
methods. For a low concentration DNA analysis it is usually necessary to modify DNA by fluorescent tags and 
quantify it in sophisticated detection system. Quantification of DNA by fluorescent chemosenzor seems 
attractive.  This chemosensor was primarily design as a chemosensor for detection of phosphorylated molecules, 
such as proteins or nucleotides. We found that fluorescent probe 1 recognizes and binds short DNA and is 
intensified by addition of oligonucleotides. Prepared chemosenzor was tested upon addition of various length of 
oligonucleotides.  
 

Kľúčové slová: DNA/RNA analýza; fluorescenčný chemosenzor 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Analýza nukleových kyselín je bežne využívaná v mnohých laboratóriách 

molekulárnej biológie. Hybridizačné techniky nukleových kyselín majú významné postavenie 

v diagnostických a biologických aplikáciách, napríklad pre detekciu terapeutických 

biomarkerov. Pre diagnostické aplikácie založené na analýze nukleových kyselín sa vyžadujú 

citlivejšie a rýchlejšie metódy. Medzi populárne metódy patria fluorescenčné stanovenia 

vďaka ich citlivosti a nenáročnosti.  

Cieľom práce bola analýza nukleových kyselín pomocou komerčne nedostupného  

fluoreskujúceho chemosenzora, 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracénzinočnatého 

komplexu, ktorý sme pripravili v našom laboratóriu. Pôvodne bol tento chemosenzor 

pripravený pre stanovenie glykozyltransferáz a testovaný na ATP a fosforylované proteíny 

[1,2,3]. Chemosenzor sa selektívne viaže na difosfátové anióny za zvýšenia intenzity 

fluorescenčného žiarenia [4]. Difosfátové anióny sú samozrejmou súčasťou nukleových 

kyselín, preto sme sa rozhodli otestovať vlastnosti chemosenzora v prítomnosti rôzne dlhých 

oligonukleotidov.  

 

Materiál a metódy 

Bežné chemikálie a ostatné špeciálne boli od firiem Fluka, Aldrich, Merck , Sigma  
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Aldrich, Merck, ICN Biomedicals čistoty p.a. 

 Fluorescenčný chemosenzor 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracénzinočnatý 

komplex sme pripravili trojstupňovou syntézou  podľa upraveného postupu [5,6]. 

 Fluorescenčné spektrá voľného chemosenzora alebo viazaného v komplexoch boli 

namerané na spektrofluorimetri F-2000 Hitachi  (λex= 380nm, λem= 400-600nm), ďalej na 

Tecan Safire 2 Microplate Reader (λex= 380nm, λem= 410-476nm) a na spektrofluorimetri 

FSP920, Edinburgh Instrument UK (λex= 380nm, λem=  400-550nm). 

 Pre fluorescenčné merania sme použili PCR produkt A37 z patogénneho 

mikroorganizmu Vaccinia virus dĺžky 263 bp a modelové oligonukleotidy- oligo110037 (30 

bp) a  oligo 110038 (11 bp), nasyntetizované v našom  laboratóriu (Tab.1). 

 

Tab. 1 Oligonukleotidové sekvencie použité na fluorescenčnú analýzu 
 

Oligo 110037 5´ d(AGAGAAGGAAGGATTTTTCCTTCCTTCTCT) 3´ 
Oligo 110038 5´ d(TCT CTT CCT TC) 3´ 

 

 

Výsledky a diskusia 

 Na fluorescenčné merania bol použitý pripravený a charakterizovaný fluorescenčný 

chemosenzor 1, ktorý mal identické vlastnosti ako je uvedené v literatúre [3]. Intenzita 

fluorescencie pripravenej fluorescenčnej sondy vzrástla niekoľkonásobne po pridaní PCR 

produktu A37. 

 
Obr.2 Fluorescenčné spektrum fluorescenčného chemosenzora 1 [1 µM] pred pridaním a po pridaní PCR 
produktu A37 (40 µg/µl) z Vaccinia virus; podmienky: 50 mM HEPES (pH 7,3), 0,1 M NaCl (λex=380nm, 

λem=400-460nm). 
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 Po pridaní modelových oligonukleotidov rôznej dĺžky (30 bp a 11 bp) do roztoku 

chemosenzora sa intenzita fluorescencie zvýšila priamoúmerne v závislosti od dĺžky 

oligonukleotidov (Obr. 3). Intenzita fluorescencie narastala priamoúmerne aj s narastajúcou 

koncentráciou modelových oligonukleotidov (Obr. 4). 

 
Obr.3 Zmeny v emisnom fluorescenčnom spektre chemosenzora 1 [0,5 µM] v prítomnosti modelových 

oligonukleotidov: oligo110037 (30 bp) a oligo110038 (11 bp): [oligo]=  200 ng/µl  (λex=380nm, λem=400-
470nm). 

 

 
Obr.4 Titračná krivka chemosenzora 1 v prítomnosti modelových oligonukleotidov: oligo110037 (30 bp) a 

oligo110038 (11 bp): [oligo]= 200, 400, 600, 800, 1000 ng/µl (λex=380nm, λem=440nm). 

 
Záver 

Z fluorecenčných meraní sme zistili, že intenzita fluorescencie chemosenzora 1 vzrastá 

priamoúmerne s dĺžkou a s koncentráciou oligonukleotidov, z čoho môžeme usudzovať, že 

chemosenzor sa viaže na pyrofosfátové anióny na oligonukleotidoch. Výsledky z meraní 

poukazujú na to, že chemosenzor 1 je možné aplikovať na detekciu DNA/RNA rôznych dĺžok 
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a koncntrácií a v budúcnosti ho plánujeme použiť ako sondu pre markerové mikroRNA 

a zároveň na analýzu hybridizácie oligonukleotidových prób.  
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Abstrakt 

Herein we describe the synthesis and characterization of series of bitiophene-naphtalene derivatives 
H2TA14N; H2TA15N and H2TA26N combining naphthalene core as a central unit with hexylbithienyl moieties 
attached to positions 1,4; 1,5 or 2,6 at the naphthalene core via ethynylene bridges. The C-C bond formation 
between the naphthalene dihalides and hexylbitienylethyne was accomplished following the Negishi reaction 
conditions with products yields ranging from 86 to 90%. Their theoretical, optical and electrochemical properties 
were also investigated. The calculated HOMO/LUMO orbital and band gap energies are in a good correlation 
with those obtained by experimental techniques. 
 

Kľúčové slová: organické polovodiče, OFET, oligotiofény, Negishi coupling, HOMO/LUMO energie. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Od prvej aplikácie organických polovodičov v poľom riadených tranzistoroch v roku 

1986 [1], prešla táto oblasť výskumu výrazným vývojom. Napr. kým mobility náboja prvých 

organických polovodičových materiálov v OFET zariadeniach boli na úrovni 10-5  cm2V-1s-1, 

zatiaľ v súčasnosti už mnohé dosahujú mobility náboja ≥ 10 cm2V-1s-1 [2]. Medzi ich hlavné 

výhody patrí možnosť nanášania z roztoku [3] a jednoduché ladenie funkčných vlastnosti [4] 

prostredníctvom zmien v štruktúre molekuly. Tieto jedinečné vlastnosti z nich robia 

atraktívnu skupinu nových materiálov pre nízkonákladovú výrobu flexibilných elektronických 

zariadení ako napr. OFETmi riadené displeje, logické obvody pre rádiofrekvenčné 

identifikačné značkovače (RF-ID) a chemické senzory. [2] [5] 

Organické polovodiče môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch hlavných skupín:  

1.) konjugované polymérne zlúčeniny a 2.) nízkomolekulové zlúčeniny, pričom obe tieto 

skupiny majú svoje výhody aj nevýhody. Podľa toho, či vedú elektróny alebo elektrónové 

diery, rozlišujeme ich ďalej na: polovodiče typu n a polovodiče typu p. 

Práca je zameraná na syntézu a charakterizáciu nízkomolekulových organických 

polovodičov p-typu s aplikáciou pre OFET. Pripravené deriváy H2TA14N; H2TA15N a 
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H2TA26N (Obr. 1) predstavujú sériu naftalénových derivátov s hexylbitienylovými 

ramienkami pripojenými k centrálnej naftalénovej jednotke cez acetylénový mostík v 

polohách 1,4; 1,5 resp. 2,6. 

 

 
Obr. 1 Štruktúra študovaných oligotiofénových derivátov s centrálnou naftalénovou jednotkou. 

 

Od acetylénových mostíkov očakávame zavedenie planarity medzi bitienylovými 

ramienkami a naftalénovým jadrom odstránenín repulzie, ktoré je bežné medzi susednými 

arylovými kruhmi. Zvýšenie miery planarity by mohlo pozitívne ovplyvniť aj mieru 

medzimolekulových interakcií a tým pádom aj lepší prenos náboja. 

 

Materiál a metódy 

Všetky rozpúšťadlá boli pred použitím v reakciách predestilované. Priebeh reakcií bol 

sledovaný tenkovrstvovou chromatografiou (TLC) na silufolových platniach (Sigma Aldrich), 

vizualizované pod UV lampou (254 a 365 nm).  
1H a 13C-NMR spektrá boli merané na prístroji Varian Mercury plus pri pracovnej 

frekvencii 300 MHz (1H-NMR) a 75 MHz (13C-HNR) v CDCl3 s tetrametylsilánom (TMS) 

ako vnútorným štandardom. Infračevené spektrá boli merané na Nicolet iS10 FT-IR 

spektrometri. Elektrónové absorpčné a Fluorescenčné spektrá boli merané na Hewlett Packard 

HP8452A a Edinburgh Instruments FSP 920 fluorescenčnom spektrofotometri. 

Konformačná analýza bola uskutočnená semiempirickou metódou AM1 v programe 

Spartan 8. Ďalšia optimalizácia geometrie molekúl a výpočet teoretických hodnôt hraničných 

orbitálov boli realizované pomocou DFT metódy a Beckeho trojparametrového výmenného 

funkcionálu kombinovaného s LYP korelačným funkcionálom (B3LYP) s bázou 6-311++G** 

v programe Gaussian 09. Pre zjednodušenie výpočtov boli hexylové reťazce nahradené 

metylovou skupinou. 

Elektrochemické merania boli uskutočnené v gloveboxe pod atmosférou dusíka na 

typickom trojelektródovom zariadení vybavenom AC1 senzormi zakúpenými od BVT 

Technologies. AC1 senzor predstavuje integrovaný trojelektródový systém (Ag/AgCl – 

referenčná elektróda, Pt – pomocná a Pt-pracovná elektróda) na korundovo-keramickej 
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podložke. Ako podporný elektrolyt sa použil 0,1 M roztok Bu4NPF6 v benzonitrile. Roztoky 

samotných vzoriek boli 10-3 M. Energie hraničných orbitálov boli stanovené vzhľadom na 

vnútorný štandard – ferocénový pár (Fc/Fc+). 

 

Všeobecný postup prípravy bis[(5'-hexyl-2,2'-bitiofén-5-yl)etinyl]naftalénových zlúčenín 

Do vopred vysušenej dvojhrdlovej banky opatrenej magnetickým miešadielkom a 

chladičom sa naváži 300 mg (1,05 mmol) dibrómnaftalénu a 121 mg (0,105 mmol) Pd(PPh3)4. 

Vzduch sa v aparatúre nahradí argónom v dvoch cykloch. Cez septum sa potom pridá 5,2 ml 

suchého THF a po rozpustení východiskového dibrómnaftalénu sa následne pridá vopred 

pripravený alkinylzinkium-bromid 1 (2,3 ekv.). Nakoniec sa reakčná zmes sa uvedie do varu a 

nechá sa refluxovať po dobu 24h. 

Postup prípravy alkinylzinkiumbromidu 1 

Do vopred vysušenej Schlenkovej banky opatrenej magnetickým miešadielkom a 

septom sa naváži 663 mg (2,416 mmol) terminálneho alkínu 2. Schlenkova banka sa 

vyvákuuje a naplní argónom. Cez septum sa pridá 7 ml suchého THF, alkínový derivát sa 

nechá rozpustiť a potom sa roztok vychladí na -40°C. Pri tejto teplote sa k roztoku po 

kvapkách pridá 1,6 ml n-BuLi (1,6 M roztok v hexáne) a reakčná zmes sa nechá miešať pri 

rovnakej teplote po dobu 40 min. Po uplynutí tejto doby sa k zmesi pridá 1,5 M roztok ZnBr2 

v THF (653 mg, 2,9 mmol) a reakčná zmes sa nechá miešať pri -40°C 40 min. Potom sa 

teplota nechá vystúpiť na r.t. a roztok pripraveného alkinylzinkium-bromidu 1 sa použije v 

horeuvedenej reakcii. 

 

Výsledky a diskusia 

Syntéza 

Navrhované štruktúry H2TA14N, H2TA15N a H2TA26N sa nám podarilo pripraviť v 

dobrých výťažkoch (86-90%) za podmienok Negishiho cross-couplingovej reakcie [6] podľa 

hore uvedeného postupu (obr. 2). Výsledné produkty sa vyznačujú značne odlišnou 

rozpustnosťou. H2TA14N je dobre rozpustný napr. v CHCl3 a toluéne, H2TA15N je už v 

uvedených rozpúšťadlách horšie rozpustný t.j. treba použiť väčšie množstvá rozpúšťadla a 

sonifikáciu kombinovanú so zahrievaním. H2TA26N je za rovnakých podmienok v 

spomínaných rozpúšťadlách len čiastočne rozpustný. 
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Obr. 2 Reakčná schéma syntézy bitiofén-naftalénových derivátov H2TAxyN  za podmienok Negishiho cross-
couplingovej reakcie. 

 

Jedným z kľúčových štruktúrnych jednotiek cieľových zlúčenín, sú 

hexylbitienyletinylové ramienka. Ich príprava bola realizovaná päťkrokovou syntézou (obr. 3) 

vychádzajúc z bitiofénu 3. Ako najefektívnejší spôsob zavedenia hexylového reťazca na 

bitiofénové jadro, sa ukázal postup spočívajúci najprv vo Friedelovej-Craftsovej acylácii 

hexanoylchloridom a v druhom kroku v redukcii ketónu 4 zmesou LiAlH4/AlCl 3. Takto 

pripravený hexylbitiofén ďalej poslúžil na prípravu brómderivátu 6, z ktorého sa ďalej 

Negishiho alkinyláciou s ochráneným etinylzinkium-bromidom a následným odstránením 

chrániacej trimetylsilylovej skupiny pripravil bitienyletínový prekurzor 2. 

 

 
Obr. 3 Reakčná schéma nepriameho spôsobu zavedenia hexylového reťazca na bitiofén a následnej etinylácie. 

 

Teoretické výpočty 

Navrhnuté štruktúry sme najprv podrobili konformačnej analýze (semiempirickou 

metódou AM1) a potom sme ešte pre konformér s najnižšou energiou vykonali optimalizáciu 

geometrie na DFT úrovni (B3LYP/6-311++G**) (obr.4). Podľa očakávaní, zavedenie 

acetylénového mostíka odstránilo repulziu medzi tiofénovou a naftalénovou jednotkou a 

prakticky vo všetkých troch prípadoch študovaných zlúčenín umožnilo vznik planárnych 

systémov. Pre takto zoptimalizované geometrie sme potom vypočítali energie hraničných 

orbitálov (tab. 1).  
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M2TA14N M2TA15N M2TA26N 

 
Θ = 0,5° 

 
Θ = 2,2° 

 
Θ = 2° 

Obr. 4 Zobrazenie molekulovej geometrie bitiofén-naftalénových derivátov M2TAxyN  s hodnotami 
dihedrálneho uhla vychýlenia tiofénového jadra voči naftalénu. Pre zjednodušenie výpočtov boli hexylové 

reťazce pripravených zlúčenín nahradené metylovou skupinou. 
 

Optické vlastnosti 

Absorbčné spektrá zlúčenín H2TA14N, H2TA15N a H2TA26N merané v toluéne 

(obr. 5) vykazujú široký π→π* pás pri 395 nm (H2TA15N), 399 nm (H2TA26N) a 425 nm 

(H2TA14N). Posun k vyšším vlnovým dĺžkam v prípade derivátu H2TA14N hovorí o vyššej 

miere konjugácie. Mierne vyšší posun H2TA26N oproti H2TA15N je možné vysvetliť lepšou 

elektrónovou komunikáciou bitienylových jednotiek pozdĺž naftalénového jadra vplyvom 

predĺženia konjugačnej dĺžky chromofórneho systému. Rozdiel energií hraničných orbitálov 

(HOMO/LUMO gap – HLG) sme vypočítali na základe empirického vzťahu: 

EHLG =(1240/λAedge) eV [I.] 

kde λAedge je inflexný bod medzi oblasťou s vysokou absorbanciou a transmitanciou pre 

uvedené deriváty bol stanovený pri 476 nm (H2TA14N), 440 nm (H2TA15N) a 443 nm 

(H2TA26N).  

  

Obr. 5 Normalizované absorbčné spektrá zlúčenín 
H2TA14N, H2TA15N a H2TA26N merané v toluéne. 

Obr. 6 Cyklické voltamogramy zlúčenín H2TA14N, 
H2TA15N, H2TA26N a ferocénu ako vnútorného 

štandardu merané v benzonitrile. 
 

Elektrochemické vlastnosti 

Cyklická voltametria je jedným zo základných experimentálnych metód na stanovenie 

energie hraničných orbitálov. Cyklické voltamogramy študovaných zlúčenín sú zobrazené na 
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obrázku 6. a z nich vyhodnotené HOMO/LUMO energie sú zahrnuté v tabuľke 1.  

Tab. 1 Teoretické a experimentálne hodnoty energií hraničných orbitálov študovaných zlúčenín H2TAxyN . 
Energie HOMO/LUMO voči vákuu sú určené z polvlnového potenciálu (E1/2) CV. 

 

 
HOMO CV 

(eV) 
LUMO CV 

(eV) 
HLG CV 

(eV) 
HLG opt 

(eV) 
LUMO kal 

(eV) 
HOMO t 

(eV) 
LUMO t 

(eV) 
HLG t 

(eV) 

H2TA14N -5,66 -2,74 2,92 2,61 -3,05 -5,18 -2,51 2,67 

H2TA15N -5,71 - - 2,82 -2,89 -5,31 -2,35 2,96 

H2TA26N -5,67 -2,71 2,96 2,80 -2,87 -5,27 -2,39 2,88 

pozn.: HLG – rozdiel energie HOMO/LUMO; CV – hodnoty získané z cyklickej voltametrie; opt – hodnoty 
získané z absorbčných a emisných spektier; kal – vypočítané energie LUMO z E(LUMOkal) = E(HOMOCV)- 
HLGopt ; t – hodnoty získané z teoretických výpočtov. 
 

Záver 

V dobrých výťažkoch a v dostatočnej čistote sa nám podarilo pripraviť sériu 

navrhovaných bitiofén-naftalénových derivátov H2TA14N; H2TA15N a H2TA26N s 

acetylénovými mostíkmi. Pre tieto deriváty sme uskutočnili teoretické a experimentálne štúdiá 

so zameraním najmä na stanovenie energie ich hraničných orbitálov. Z údajov uvedených v 

tabuľke 1 je viditeľná dobrá kvalitatívna zhoda medzi teoretickými a experimentálnymi 

hodnotami. Výsledky poukazujú na vyššiu mieru konjugácie v deriváte H2TA14N. 

 

Poďakovanie 

Práca vznikla za podpory projektu VEGA 1/1032/12. 
 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Tsumura, A.; Koezuka, H.; Ando, T. (1986) Appl. Phys. Lett. 49(18), p. 1210. 

[2] C. Wang, H. Dong, W. Hu, Y. Liu, D. Zhu, (2012) Chem. Rev. 112(4), p. 2208. 

[3] Arias, A.C.; MacKenzie, J.D.; McCulloch, I.; et al. (2010) Chem. Rev., 110(1), p 3. 

[4] Yasuda, T.; Saito, M.; Nakamura, H.; et al. (2006) Appl. Phys. Lett., 89(18), p.182108. 

[5] A. Operamolla, G. M. Farinola (2011) Eur. J. Org. Chem. 2011(3), p. 423. 

[6] E.-I. Negishi (2007) Bull. Chem. Soc. Jpn. 80(2), p. 233. 

CHÉMIA

1042



Effect of annealing and deposition processes on the microstructure of 
VOx films deposited by alkoxide sol-gel method 

 
Olivier Monfort1, Tomas Roch2, Leonid Satrapinskyy2, Branislav Grancic2, Gustav Plesch1 

 
1Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Inorganic 

Chemistry, Mlynska Dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia;  
2Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics Physics and Informatics, 

Department of Experimental Physics, Mlynska Dolina 842 48 Bratislava, Slovakia 
monfort1@uniba.sk 

 
 

Abstract 

Vanadium oxide thin films are promising materials because of their wide range of properties and 
applications. This is due to the stability of the various oxidation states of vanadium. Crystalline and amorphous 
multi-layer thin films are deposited by alkoxide sol-gel method and are annealed in reducing H2/Ar atmosphere. 
By varying annealing and deposition parameters such as temperature, a strong influence on the phase formation 
and surface microstructure is observed. As a result, various films containing vanadium oxide and mixed-valence 
vanadium oxide such as VO2(B), V2O3, V3O7, and V6O13 were prepared. The influence of the annealing and 
deposition parameters on the structure was demonstrated and the VO2(B) films was found to be the most 
interesting in the point of view of optical and electronic properties. The films were characterized mainly by XRD 
and SEM. 

 
Key words: sol-gel; thin films; alkoxide; vanadium oxide; reduction; annealing; XRD; spin-coating  

 

Introduction and aim of work 

Thin films of vanadium oxide are interesting and promising materials because of their 

wide range of attractive properties. This is due to the stability of vanadium in various 

oxidation states from +II to +V that leads to the formation of various vanadium oxides [1]. 

A large variety of methods can be used to prepare vanadium oxide films and here, the sol-gel 

method is used [2]. 

Vanadium pentoxide (V2O5) was widely studied for Li-intercalation in batteries, as 

well as for gas sensing and photocatalytic applications [3]. Under reducing conditions, V2O5 

films can be reduced to various phases such as mixed-valence phases (V3O7, V4O9, V6O13) 

and VO2 and V2O3 containing vanadium in oxidation state +IV and +III respectively [4,5]. 

Vanadium dioxide has several stable phases such as thermotropic VO2(M/R) which exhibits 

switching in optical, electrical, and magnetic properties at a critical temperature and which is 

studied for switching applications [6]. On the other hand, the B-polymorph, VO2(B), is 

semiconducting.  

In the present work, preparation of vanadium oxide thin layers was prepared from 

alkoxide precursors. The as-prepared films were then heated in various reducing conditions to 
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investigate the effect of such annealing on the formation of vanadium oxide films which are 

highly promising materials.  

 

Materials and methods 

Vanadium alkoxide sol was synthesized by mixing in inert argon atmosphere 

vanadium oxotriisopropoxide (Sigma-Aldrich) in propan-2-ol (CentralChem). The resulting 

clear yellow sol was kept in dried atmosphere until the deposition because it is highly 

moisture sensitive. The prepared alkoxide sol was deposited by spin-coating on sapphire 

substrates (c-cut) with SCV-15 spin-coater (Novocontrol Tech.). The substrates were cleaned 

successively in detergent, acetone, ethanol, and distilled water using an ultrasonic cleaning 

bath (VWR). Crystalline and amorphous films were deposited using intermediate annealing at 

80 and 400 °C respectively to stabilize the as-deposited layer. This deposition process was 

repeating in order to prepare four-layer thin films. The as-deposited films were then annealed 

in oven (MTI-GSL1600X) in reducing 5% H2/Ar atmosphere using different annealing 

parameters as shown in Tab. 1. The vanadium oxide coatings were characterized by X-ray 

diffraction (PANalytical XPert Pro diffractometer), Scanning Electron Microscopy (Tescan 

Lyra III), and ellipsometry (Bruker). 

 

Tab. 1 Deposition and annealing parameters of the films preparation 
 

Sample 
Deposition 
temperature 

Annealing parameters Ramp (°C/min) 

F1 400 °C 2 h – 500 °C 10 

F2 400 °C 2 h – 600 °C 10 

F1d 80 °C 2 h – 500 °C 10 

F2d 80 °C 2 h – 600 °C 10 

F3d 80 °C 1 h – 500 °C 5 

 

Results and discussion 

Amorphous (F1d and F2d) and crystalline (F1 and F2) films were annealed for 2 hours 

in reducing 5% H2/Ar atmosphere at different temperature. The XRD of these films are shown 

in Fig. 1. The annealed amorphous films (deposited using 80 °C for the intermediate 

annealing) exhibit two different phases according to the annealing temperature. The sample 

F1d annealed at 500 °C contains vanadium dioxide and particularly the B-polymorph. This 

VO2(B) phase is semiconducting and exhibits a preferred orientation towards the (00l) 
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direction showing the layered structure of the material. In the Fig. 1, the 3 diffraction peaks 

belonging to the VO2(B) phase represent the (hkl) diffraction planes 001, 002, and 003 

situated at the diffraction angles (2 theta) 14.38, 29.00, and 44.12 respectively [JCPDS 01-

081-2392]. On the other hand, the sample F2d annealed at 600 °C exhibits V2O3. In this 

phase, vanadium is at oxidation state +III and thus, it is a more reduced phase than VO2 where 

vanadium is at oxidation state +IV. The annealed crystalline films (deposited using 400 °C as 

intermediate annealing) exhibit the presence of the same phases: both samples annealed at  

500 °C and 600 °C contain V3O7 and V6O13 phases as seen in Fig. 1. These phases are mixed-

valence oxides because there is a mixture of vanadium (IV) and (V). In V3O7 the ratio of 

vanadium (IV) is lower than in V6O13. Therefore, the V6O13 is more reduced. Like for samples 

F1d and F2d, the crystalline film F2 annealed at higher temperature in H2/Ar is more reduced 

than the sample F1. As a result, the most intense peaks belong to V6O13 in F2 and V3O7 in F1 

(Fig 1). 

 

 
 

Fig. 1 XRD of films deposited on sapphire and annealed for 2 hours in H2/Ar at different temperatures 
 

 Moreover, the XRD in Fig. 1 shows also an interesting comparison: crystalline films 

are less reactive and thus less reduced during annealing in H2/Ar than amorphous films. As 

a consequence, the same phases (V3O7 and V6O13) are present in the samples F1 and F2 with 

a less reduced state than in the films F1d and F2d where vanadium is at oxidation states +IV 

and +III respectively. In other words, the reduction of as-deposited films is enhanced when 

they are amorphous. The SEM pictures of all these 4 films are presented in Fig. 2. The film 

homogeneity is different according to the annealing temperature and the nature of the as-

CHÉMIA

1045



deposited film. The best surface homogeneity is reached in the sample F1d containing VO2(B) 

i.e. amorphous film annealed at 500 °C. Its surface exhibits nanocrystalline texture as seen in 

Fig. 2c. The rest of the films show a surface that is not homogeneous. The sample F2d 

containing V2O3 i.e. amorphous film annealed at 600 °C has a cracked surface (Fig. 2d). The 

crystalline films having the V3O7 and V6O13 phases exhibit different surface homogeneity. 

The sample F1 annealed at 500 °C with a higher ratio in V3O7 shows a surface with rod-like 

crystallites (Fig. 2a). On the other hand, the sample F2 annealed at 600 °C and containing 

higher ratio of V6O13 has a surface with macro-crystallites (Fig. 2b).   

 
  

Fig. 2 SEM of films a) F1, b) F2, c) F1d, and d) F2d 
 

 In order to make further characterization of the VO2(B) phase that exhibits the best 

surface homogeneity, another amorphous as-deposited film was annealed in 5% H2/Ar for      

1 hour at 500 °C using a lower heating ramp (5°C/min). This film (sample F3d) was 

characterized by XRD to control the phase in the film and also by ellipsometry to study its 

optical properties. The results are shown in Fig. 3. This film exhibits the presence of VO2(B) 

with the preferred (00l) orientation. The optical properties (refractive index n and extinction 

coefficient k) were measured against light wavelength. This measurement was then compared 

to a model that concluded to an estimation of the band-gap around 2.2 eV. The VO2(B) phase 

CHÉMIA

1046



is interesting in the point of view of gas sensing and Li-intercalation due to the 

semiconducting property and layered structure, but also in potential photocatalytic 

applications because of the interesting energy band-gap and material stability.  

 

 
 

Fig. 3 XRD and ellipsometry of sample F3d 
 

The films containing the other phases could be also interesting for the same 

applications as described for VO2(B) since the mixed-valence oxides have also layered 

structure. In addition, the V3O7 phase is semiconducting while V2O3 and V6O13 have a 

metallic behaviour and are thermotropic. But the surface microstructures and sometimes the 

presence of mixed-phase of vanadium oxides make them complex to characterize and to 

investigate.  

 

Conclusion 

The annealing process performed on as-deposited amorphous and crystalline vanadium 

oxide films in H2/Ar atmosphere by varying mainly the temperature led to an influence on the 

phase formation as well as on the microstructure. Annealing at higher temperature impacted 

the formation towards a more reduced vanadium oxide phase, and because the amorphous 

films are more reactive than crystalline ones, their reduction is enhanced. In the point of view 

of the microstructure, the only film with a well crystalline structure is VO2(B) film that is 

deposited from vanadium alkoxide sol-gel at 80 °C and annealed at 500 °C in reducing 

atmosphere. This B-phase of vanadium dioxide that exhibits an interesting semiconducting 

behaviour as well as a layered structure is a very promising material for gas sensor and         

Li-intercalation when it is deposited in the form of thin films. Moreover, photocatalytic 
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activity can be studied in a future work due to its interesting energy band-gap around 2.2 eV. 

The other films annealed in other conditions and containing either V2O3 or mixed V3O7 and 

V6O13 have different microstructures, ranging from macro-crystalline to rod-like crystalline 

structure, and also different properties making them complex systems to study. 
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Abstrakt 

 The present paper deals with the preparation and characterization of titanium dioxide nanotubes 
(TiNTs) doped with Vanadium, to photocatalytic applications. Nanotubes were prepared by electrochemical 
anodic oxidation. Two kinds of vanadium-doped titanium nanotubes were prepared using both physical (DC 
magnetron) and chemical (impregnation) method. The samples were heat-treated by annealing to get 
photocatalytically active films with crystal structure of anatase. Using scanning electron microscopy, 
morphology of the V/TiNTs was studied. The photocatalytic activity of V/TiNTs was investigated as a decrease 
the concentration of Rhodamine B during irradiation with mercury UV lamp and it was compared with 
photocatalytic activity of non-doped TiNTs. The best photocatalytic activity show the samples 3%V/TiNTs 
doped with physical method. 

 

Kľúčové slová : Nanotrubky TiO2 (TiNTs); Dopovanie; Vanád; Fotokatalýza 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Oxid titaničitý patrí medzi najrozšírenejšie a všeobecne najznámejšie fotokatalyzátory. 

Najčastejšie sa využíva komerčný nanoprášok Aeroxide P25 od spoločnossti Evonik, ale 

v posledných rokoch sa do popredia tlačia a konkurujú nanotrubky TiO2 [1]. Najznámejšie 

modifikácie oxidu titaničitého sú rutil a anatas. Tieto dve modifikácie majú rozdielne 

štruktúry, čo má za následok rôzne fyzikálno-chemické vlastnosti týchto dvoch foriem TiO2 

[2]. Rutil má využitie ako UV-filter v opaľovacích krémoch, pigment v potravinárstve 

a kozmetike, ale taktiež sa využíva v solárnych článkoch [3]. Najlepšie fotokatalytické 

vlastnosti sú pozorované pri anatase. Nevýhodou je, že fotokatalyticky aktívny sa stáva pri 

ožarovaní elektromagnetickym žiarením z UV oblasti (385 nm), ktorý tvorí iba približne 4% 

z celkového slnečného žiarenia. Cieľom dopovania je posunúť fotokatalytickú aktivitu do 

viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia (700 – 400 nm) [4]. 

 

Materiál a metódy 

 V experimentoch sa použili vzorky pripravené naprášením titánu na substrát Si 

metódou magnetrónovej depozície (vrstva naprášeného titánu 2 µm) s rozmerom 15x10 mm.

 Nanotrubky TiO2 (ďalej TiNTs) sa pripravili elektrochemickou anodickou oxidáciou 

s použitím vzorky ako anódy a platinového drôtu ako katódy. Vzdialenosť anóda/katóda bola 
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1 cm, čas syntézy 120 minút, konštantné napätie 40 V a kontrolovaný prúd, maximálne 3 mA. 

Elektrolyt obsahoval etylénglykol a 0,5 hm% NH4F [5,6]. Vzorky sa následne čistili v 

acetóne, izopropylalkohole, destilovanej vode a nechali vysušiť na vzduchu. 

 Vanád sa dopoval na vzorky dvôma spôsobmi, fyzikálnou a chemickou metódou. Pri 

fyzikálnej metóde sa V naprášil na vzorky metódou magnetrónového naprašovania (vzorka 

obsahovala 3 % V). Chemickou metódou sa  V sorboval na povrch vzorky z prekurzoru 

alkoxidu vanádu. V pripravenom roztoku s koncentráciou 30 % sa vzorka nechala 24 hodín a 

množstvo deponovaného vanádu sa  sledovalo prístrojom FIB (Lyra 3 Tescan). 

Vzorky sa následne žíhali v laboratórnej peci (Classic 3013 L) pri teplote 450°C počas 

2 hodín (nárast teploty 10 °C/min) aby sa získali fotokatalyticky aktívne vzorky s fázovým 

zložením anatasu. 

Morfologické vlastnosti sa študovali rastrovacou elektrónovou mikroskopiou (REM) 

na prístroji Lyra 3 Tescan. 

Fotokatalytická aktivita jednotlivých vzoriek bola sledovaná Uv/Vis spektroskopiou 

(prístroj Jasco V-530) ako zmena koncentrácie farbiva Rhodamine B (ďalej RhB) v závislosti 

od dĺžky ožarovania UV ortuťovou výbojkou s maximálnou intenzitou vyžarovania pri 365 

nm [7]. Z nameraných hodnôt absorbancií sa vypočítali rýchlostné konštanty k zodpovedajúce 

reakcii prvého poriadku podľa vzťahu, 

 

                                                                  [I.] 

a zostrojila sa závislosť úbytku koncentrácie RhB v závislosti od času : 

                                                                  [II.]   

 

 

Výsledky a diskusia 

V dole uvedenej tabuľke (Tab. 1) sú uvedené morfologické vlastnosti pripravených 

TiNTs  a Obr. 1 znázorňuje ich SEM fotografie. 

 

Tab. 1 Dĺžka, vnútorný a vonkajší priemer TiNTs pripravených pri konštantnom napätí 40 V počas 2 
hodín v electrolyte etylénglykol + 0,5 hm% NH4F 

Dĺžka (µm) Vnútorný priemer (nm) Vonkajší priemer (nm) 

0,90 - 1,15 45,02 68,59 
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Obr. 1 SEM snímky pripravených TiNTs 

 

 Zmena koncentrácie, v grafe (Obr. 2) vyjadrená ako ln c/c0 (c –  koncentrácia RhB 

v čase t ; c0 – počiatočná koncentrácia RhB), farbiva RhB v závislosti od času ožarovania je 

zobrazená na Obr.4.  
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Obr. 2 Priebeh dekolorizácie RhB vzorkami TiNTs : --- nedopované TiNTs ; --- 3%V/TiNTs vzorky dopované 

fyzikálnou metódou ; --- 3%V/TiNTs vzorky dopované chemickou metódou 

 

 Pre jednotlivé vzorky sa vypočítali rýchlostné konštanty podľa vzťahu I. a ich hodnoty 

sú v nižšie uvedenej tabuľke (Tab. 2) 

 

Vzorka k (s-1) 

nedopované TiNTs -0,00749 

3% V/TiNTs fyz -0,00823 

3% V/TiNTs chem -0,00794 

 

Tab. 2 Rýchlostné konštanty jednotlivých vzoriek. (skratka fyz – TiNTs dopované fyzikálnou metódou ; skratka 
chem – TiNTs dopované chemickou metódou) 

 
 Rýchlostné konštanty pre jednotlivé vzorky boli vypočitané na plochu 1 cm2. Z 

vypočítaných hodnôt k vieme porovnať schopnosť vzoriek dekolorizovať farbivo RhB v 

závislosti od času. 
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Záver 

 Fotokatalytická aktivita vzoriek žíhaných pri teplote 450 °C počas 2 hodín sa 

sledovala ako úbytok koncentrácie RhB v závislosti od času ožarovania. Fotokatalyticky 

najaktívnejšia vzorka je vzorka TiNTs dopovaná 3% Vanádu fyzikálnou metódou 

s rýchlostnou konštantou k = -0,00823 s-1, ktorá dekolorizovala RhB s koncentráciou 10-4 M 

za čas 90 minút. 
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Abstrakt 

Oxidative stress is believed to be the most common pathogenic mechanism contributing to the initiation 
and progression of hepatic damage from steatosis to hepatitis, fibrosis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. In 
recent years the scientific interest is focused on natural compounds due to their potential antioxidant properties. 
Here we examined the antioxidant effects of simultaneous and subsequent addition of Pycnogenol® (Pyc) on 
carbon tetrachloride (CCl4)-induced cirrhosis of the liver in rats. N-acetylcysteine (NAC), a well-known 
antioxidant, was used for comparison. Rats were randomly divided into the control group and group with 
induced cirrhosis for 10 or 5 weeks. Aim of this study was examine the total antioxidant capacity (TAS) and the 
level of lipid peroxides in plasma of experimental groups. Our results show that Pycnogenol® did not improved 
the TAS in the damaged liver, neither lowered the level of lipid peroxides, compared to the control group. We 
suppose that the induced liver damaged was so great that Pyc did not have the expected positive effect. 
 

Kľúčové slová: cirhóza pečene; RMO; antioxidanty; flavonoidy; N-acetylcysteín 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Oxidačný stres je považovaný za jeden z možných mechanizmov, ktoré sa podieľajú 

na iniciácii a progresii poškodenia pečene, akými sú steatóza, hepatitída, fibróza, cirhóza aj 

hepatocelulárny karcinóm [1]. Nadprodukcia voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov 

(reaktívne metabolity kyslíka (RMO) a dusíka (RMN) [2] spôsobuje poškodenie významných 

biomolekúl, ako sú nenasýtené mastné kyseliny v lipidoch, proteíny a DNA [3]. To môže mať 

za následok rozrušenie bunkových membrán, zmeny aktivity enzýmov, mutácie, čo vedie k 

starnutiu organizmu alebo k vzniku rôznych ochorení [4,5]. Organizmus sa proti oxidačnému 

poškodeniu bráni systémom, v ktorom antioxidanty a ich zoskupenie vzájomne spolupracujú. 

Medzi endogénne antioxidanty patria enzýmy, ako superoxiddismutáza, glutationperoxidáza 

a kataláza a nízkomolekulové látky. Exogénne antioxidanty zahŕňajú hlavne vitamíny C, E, β-

karotén a niektoré prírodne sa vyskytujúce látky [6]. 

V posledných rokoch sa vedecký záujem zameriava na prírodné látky a ich možné 

antioxidačné vlastnosti. Medzi tieto prírodné látky patria aj polyfenoly, nachádzajúce sa 
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v ovocí a zelenine, ale aj v kôre niektorých stromov [7]. 

Pycnogenol® (Pyc) je štandardný prírodný extrakt z kôry borovice prímorskej (Pinus 

pinaster) bohatý na aktívne zložky polyfenolového charakteru a prokyanidíny [8]. Vďaka 

prítomnosti flavonoidov má antioxidačné, protizápalové, imunomodulačné a antikarcinogénne 

účinky [9]. 

Cieľom tejto práce bolo vyšetriť vybrané markery oxidačného stresu - celkový 

antioxidačný stav plazmy (TAS) a hladinu lipidových hydroperoxidov u potkanov s CCl4 

indukovanou cirhózou pečene, ako aj vplyv podávania Pyc v porovnaní s účinkom N-

acetylcysteínu (NAC), ktorý je známy svojimi terapeutickými účinkami spojenými s jeho 

antioxidačnými vlastnosťami [10]. Cieľom štúdie bolo tiež sledovať ochranný účinok Pyc a 

jeho vplyv na regeneračný proces pečene. 

 

Materiál a metódy 

Potkany kmeňa Wistar vo veku 5 - 6 týždňov boli randomizovane rozdelené do 

kontrolných skupín (K) a skupín, u ktorých sa indukovala cirhóza pečene (C, C5) podávaním 

roztoku CCl4 (1 ml/kg hmotnosti; 50% roztok CCl4 v olivovom oleji, dvakrát týždenne). 

Potkany kontrolnej skupiny a potkany s cirhózou indukovanou CCl4 sa ďalej delili: 

skupina K, C - bez intervencie; skupina KP, CP – suplementácia Pyc počas 10 týždňov (50 

mg/kg hmotnosti na deň) a skupina KN, CN – suplementácia NAC (150 mg/kg hmotnosti na 

deň). 

Poslednou skupinou boli potkany, ktorým sa cirhóza pečene indukovala 5 týždňov 

(C5) a v druhej fáze sa sledoval regeneračný účinok Pyc (C5P5) resp. vody (C5H5). 

Potkany sa usmrtili v celkovej anestéze aplikáciou pentobarbitalu (60 mg/kg, 2,5% 

roztok) a odobrali sa im vzorky krvi a pečene na stanovenie parametrov. 

Na zistenie celkového antioxidačného stavu plazmy sa použila metóda TEAC 

(Trolox-equivalent antioxidant capacity) podľa Re et al. (1999) [11]. Absorbancia sa merala 

na spektrofotometri UV/VIS-1700 PharmaSpec Shimadzu pri vlnovej dĺžke 734 nm. 

Antioxidačný stav bol určený z analytickej krivky Troloxu, ako štandardu. Hodnoty sú 

vyjadrené ako aritmetický priemer ± SD. 

Oxidačné poškodenie lipidov sa stanovovalo použitím metódy podľa El-Saadani et al. 

(1989) [12]. Vychádza sa zo schopnosti peroxidov oxidovať jodid (I-) na jód (I2). Jód 

následne reaguje s nadbytkom jodidu za vzniku I3 s absorpčným maximom pri vlnovej dĺžke 

365 nm. Meralo sa na spektrofotometri UV/VIS-1700 PharmaSpec Shimadzu. Hodnoty sú 

vyjadrené ako medián a LQ a UQ. 
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Dáta prezentujeme ako priemer ± SD pre normálne distribuované parametre alebo ako 

medián a interkvartilové rozpätie (LQ-UQ) pre dáta, ktoré vykazovali odchýlky od normality. 

Pre porovnania dát, ktoré nepreukazovali odchýlku od normality (podľa Shapiro-Wilkovho 

testu) sme použili štandardný Studentov t-test a na vyhodnotenie zostávajúcich premenných 

sme použili neparametrický Mann-Whitneyho U test. Všetky údaje boli štatisticky 

analyzované softvérom StatsDirect® (StatsDirect Ltd., Cheshire, UK). 

 

Výsledky a diskusia 

Podávanie CCl4 viedlo k fibróze a steatóze pečene, čo bolo potvrdené zvýšením 

aktivity markerov hepatálnej funkcie - alanínaminotransferázy (ALT) a aspartátamino-

transferázy (AST) (Tab. 1). U cirhotických potkanov (C, C5) pozorujeme štatisticky 

významne zvýšenú aktivitu oboch enzýmov. Podávanie Pyc resp. NAC znížilo v skupine K 

aktivitu AST (p<0,05), v skupinách suplementovaných cirhotických potkanov (CP, CN) 

zvýšilo aktivitu oboch enzýmov, avšak nie štatisticky významne. V skupine C5 podávanie 

Pyc významne znížilo aktivitu ALT a AST (p<0,001), avšak ten istý účinok malo aj 

podávanie vody. 

 

Tab. 1 Aktivity ATL a AST v experimentálnych skupinách potkanov. 
 

Parametre K KP KN C CP CN C5 C5P5 C5H5 

n=8 n=8 n=8 n=12 n=6 n=9 n=12 n=8 n=12 

ALT (µkat/l) 
         

Medián 21,5 24 23 307*** 484 600 277,5*** 28,5��� 27,5��� 

LQ-UQ 20-27 22-27 21-26 88-578 190-689 204-635 190-656 25-29 25-30 

AST (µkat/l) 
         

Medián 73 42,5** 58,5* 274,5** 406 508 241** 56��� 
56,5��� 

LQ-UQ 58-83 34-50 45-64 113-497 203-568 422-676 172-583 53-69 43-71 

Hodnoty sú uvádzané ako medián s LQ a UQ. * označuje štatistickú významnosť v porovnaní s kontrolnou 
skupinou K, � označuje štatistickú významnosť v porovnaní so skupinou C5. 

 

1. Vplyv podávania Pycnogenolu® resp. NAC na celkový antioxidačný stav plazmy 

a lipidové hydroperoxidy 

U cirhotickej skupiny potkanov pozorujeme nevýznamné zvýšenie TAS v porovnaní 

s K. Podávanie Pyc znížilo hladinu TAS v skupine KP, kým NAC hladinu TAS zvýšil 

(skupina KN). V C skupine podávanie Pyc/NAC nemalo vplyv na TAS (Obr. 1). 
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Obr. 1 Celkový antioxidačný stav plazmy. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ±SD. K – skupina kontrolných 
potkanov, C - skupina cirhotických potkanov (10-týždňová indukcia s CCl4) 

 

Množstvo lipoperoxidov (LP) sa u cirhotických potkanov významne znížilo 

v porovnaní so skupinou K (p<0,05). Podávanie Pyc/NAC v skupine K znížilo množstvo 

lipoperoxidov, avšak len podávanie NAC štatisticky významne (p<0,05). Podávanie Pyc/ 

NAC neovplyvnilo hladinu lipoperoxidov v skupine C (Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Množstvo lipoperoxidov. Hodnoty sú vyjadrené ako medián s LQ a UQ. K – skupina kontrolných 
potkanov, C - skupina cirhotických potkanov (10-týždňová indukcia s CCl4). * označuje štatistickú významnosť 

v porovnaní s kontrolnou skupinou K 

Naše výsledky nie sú v súlade s prácou Pin-Der D. et al. [13], ktorí pozorovali zvýšené 

množstvo LP u potkanov po 8 týždňovej indukcii poškodenia pečene, avšak s polovičnou 

dávkou CCl4.  

Z týchto výsledkov predpokladáme, že 10 týždňová indukcia cirhózy pečene CCl4 

s dávkou 1 ml/kg hmotnosti, pri ktorej je dokázaný radikálový mechanizmus [14] spôsobila 
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aktiváciu antioxidačného ochranného systému, čo súvisí so znížením hladiny LP u cirhotickej 

skupiny aj bez intervencie. A preto podávanie antioxidantov Pyc a NAC už túto hladinu ďalej 

neovplyvnilo. 

 

2. Regeneračný vplyv Pycnogenolu® na pečeň poškodenú 5-týždňovou indukciou cirhózy 

Podávaním CCl4 potkanom skupiny C5 nepozorujeme zmenu množstva TAS ani 

lipoperoxidov v porovnaní so skupinou K (Obr. 3, Obr. 4). Podávanie Pyc skupine C5 zvýšilo 

TAS a znížilo LP, avšak nie štatisticky významne. Rovnaký účinok pozorujeme aj pridávaním 

vody. 

 

 
Obr. 3 Celkový antioxidačný stav plazmy. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ±SD. K - skupina kontrolných 

potkanov, C - skupina cirhotických potkanov (5-týždňová indukcia s CCl4)_ 
 

 

 
Obr. 4 Množstvo lipoperoxidov. Hodnoty sú vyjadrené ako medián s LQ a UQ. K – skupina kontrolných 

potkanov, C - skupina cirhotických potkanov (5-týždňová indukcia s CCl4)  
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Záver 

Výsledky štúdie nepotvrdili pozitívny účinok Pyc na sledované markery oxidačného 

stresu u kontrolnej ani cirhotickej skupiny potkanov, ktorej bol počas 10 týždňov podávaný 

CCl4 aj Pyc. Poškodenie pečene po dlhodobom podávaní CCl4 je také závažné, že pozitívny 

účinok Pycnogenolu sa neprejavil. Vplyv Pyc na celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy 

a hladinu lipoperoxidov počas regeneračného procesu pečene bol porovnateľný s účinkom 

vody.  
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Abstrakt 

Twelve acids (including succinic, maleic, malic, malonic, oxalic, tartaric, citric, fumaric, acetic, 
propionic, lactic and itocanic) were separated by ion-exclusion chromatography using an analytical column 
Alltech PrevailTM organic acid 5 µm (150 mm x 4.6 mm I.D). The effect of various mobile phases and its pH as 
well as the column temperatures on the retention of the test acids has been investigated. All measurements were 
done at 220 nm. Two commercial wines (white and red) from two different manufacturers were tested. In red 
wine (Svätovavrinecké) we determinate 445.30 mg·L-1 oxalic acid, 2788.15 mg·L-1 tartaric acid, 1558.30 mg·L-1 
malonic acid, 4881.10 mg·L-1 lactic acid and 740.50 mg·L-1 acetic acid. In white wine (Rizlink vlašský) we 
determinate 278.25 mg·L-1 oxalic acid, 2738.25 mg·L-1 tartaric acid, 1640.05 mg·L-1 malonic acid, 6359.10 
mg·L-1 lactic acid and 555.90 mg·L-1 acetic acid. The proposed method was successfully applied for the 
determination of aliphatic acids in wine samples. 
 

Kľúčové slová: iónovo-vylučovacia chromatografia; víno; alifatické kyseliny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kľúčový význam pre kvalitu vína predstavujú organické kyseliny. Pôsobia na jeho 

chuť, stabilitu jednotlivých komponentov a ovplyvňujú procesy, ktoré prebiehajú počas 

samotného zrenia vína. Kyslosť je jedným zo základných a rozhodujúcich parametrov 

určujúcich jeho kvalitu. Okrem organických kyselín obsahuje víno aj veľké množstvo 

stopových prvkov ako Cu, Fe, Mn, I resp. vitamínov B1 (tiamín), B2 (riboflavín), B6 

(pyridoxín) a PP (nikotínamid) [1]. 

Bežne prítomné organické karboxylové kyseliny vo vínach sú: kyselina vínna, jablčná, 

šťaveľová, citrónová, mliečna, octová a maslová. Obsah všetkých kyselín vo víne sa 

najčastejšie stanovuje metódami odmernej analýzy. Tieto metódy však nie sú selektívne 

a preto nemožno stanoviť presné množstvo jednotlivých organických kyselín v ňom 

prítomných [1]. Vhodnými metódami pre takéto stanovenie sú vysokoúčinné separačné 

metódy ako napríklad: kvapalinová chromatografia (angl. High - performance liquid 

chromtography, HPLC), plynová chromatografia (angl. Gas chromatography, GC), resp. 

kapilárna elektroforéza (angl. Capillary electrophoresis, CE) [2]. 

Iónovo-vylučovacia chromatografia (angl. Ion-exclusion chromatography, IEC) je 
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technika používaná na separáciu disociovateľných iónových látok. V IEC sú kyseliny 

separované na katexe, ktorý má na živicovom základe naviazané záporné funkčné skupiny ako 

napr. kyselinu sulfónovú. Samotný chromatografický separačný  systém sa skladá z troch fáz: 

mobilnej fázy, oklúznej kvapaliny a Donnanovej membrány. Oklúzna kvapalina je mobilná 

fáza imobilizovaná vo vnútri pórov živice a môžeme ju nazývať aj stacionárna fáza. Tzv. 

Donnanova membrána je tvorená nabitými funkčnými skupinami zachytenými na živicovom 

podklade. Tvorí polopriepustnú bariéru, ktorá oddeľuje voľnú, mobilnú fázu a oklúznu 

kvapalinu [3]. Anióny silných kyselín sú odpudzované záporným nábojom membrány a teda 

ňou neprejdú. Membránou prejdú k stacionárnej fáze len slabé, čiastočne disociované 

kyseliny. Separačný mechanizmus v IEC je teda založený na Donnanovom vylúčení 

a adsorpcii [4]. 

Cieľom práce bolo vyvinúť metódu na stanovenie alifatických karboxylových kyselín 

vo vínach pomocou iónovo-vylučovacej chromatografie so spektrofotometrickou detekciou. 

 

Materiál a metódy 

Prístroje a zariadenia: Na separáciu zmesi štandardných kyselín a stanovenie týchto 

kyselín vo vzorke vína bol použitý kvapalinový chromatograf Elite LaChrom (Merck – 

Hitachi, Darmstadt, Nemecko) s DAD detektorom (L-2450). Separácia prebiehala na 

analytickej kolóne Alltech Prevail organic acid 5µm (150 mm x 4,6mm I.D) s predkolónou 

Prevail organic acid 5µm (7,5 x 4,6 mm I.D) (Grace – Deerfield, USA). Na prípravu roztokov 

boli ďalej použité analytické váhy AR 0640 (Ohaus, USA), pH meter Agilent Technologies 

3200P (Agilent Technologies – California, USA), ultrazvuková vaňa UCM9 (Ecoson – Nové 

Mesto nad Váhom, Slovenská republika) a mikropipety 100 - 1000 µL, 10 - 100 µL, 1 - 10 µL 

(Brand – Nemecko). 

Chemikálie a príprava roztokov: Zásobné roztoky alifatických kyselín (Merck – 

Darmstadt, Nemecko) mali nasledujúce koncentrácie: kyselina jantárová, malonová, jablčná, 

šťaveľová, vínna, citrónová, octová, propiónová, mliečna a kyselina metylénjantárová 10 000 

mg·L-1, kyselina maleínová a fumárová 1000 mg·L-1. Kalibračné roztoky boli pripravené 

riedením zásobných roztokov a to v rozsahoch: kyselina propiónová 20 - 640 mg·L-1, kyseliny 

metylénjantárová a šťavelová 10 - 320 mg·L-1, kyselina vínna 15 - 600 mg·L-1, kyseliny 

maleínová a fumárová 0,5 - 16 mg·L-1 a kyseliny jantárová, malónová, jablčná, citrónová, 

octová, mliečna 10 - 400 mg·L-1. Mobilná fáza bola pripravená z 25 mmol·L-1 roztoku 

dihydrogénfosforečnanu draselného (Merck – Darmstadt, Nemecko), ktorého pH bolo 
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upravené koncentrovanou kyselinou fosforečnou 85% (v/v) (Merck- Darmstadt, Nemecko) na 

pH 2,3. Na prípravu bola ďalej používaná deionizovaná voda Simplicity (Millipore – 

Molsheim, Francúzsko). 

Ďalšie chemikálie: kyselina sírová 95 – 97% (v/v) pre analýzu (Merck- Darmstadt, 

Nemecko), kyselina mravčia 98 – 100% (v/v) pre analýzu (Merck- Darmstadt, Nemecko), 

metanol (Merck – Darmstadt, Nemecko, metanol gradientovej čistoty)  

Vzorka vína:  

Svätovavrinecké (Matyšák, Vinum Galéria Bozen), akostné, červené suché víno, 

ročník 2011, 12% (v/v) etanolu 

Rizling vlašský – TERROIR (Chateau Modra), akostné, biele polosuché víno, ročník 

2012 

Úprava vzorky vína: Vzorka bola prefiltrovaná cez mikrofilter (Econofilter, Agilent 

Technologies – California, USA) s veľkosťou pórov 0,20 µm. Pred samotným nadávkovaním 

do separačného systému sme ju päťnásobne zriedili mobilnou fázou. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri optimalizácii separačných podmienok sme sledovali vplyv mobilnej fázy a pH na 

separáciu zmesi alifatických kyselín. Pre štúdium sme zvolili kyselinu sírovú, fosforečnú, 

fosfátový a mravčanový tlmivý roztok. Najvhodnejšou mobilnou fázou bol fosfátový tlmivý 

roztok o pH 2,3. 

Separácia zmesi kyselín prebiehala v izokratickom elučnom móde pri laboratórnej 

teplote 25°C. Na konci analýzy bolo nutné vložiť vymývací krok vo forme prídavku metanolu, 

ktorý slúži na prečistenie kolóny a skrátenie dĺžky trvania analýzy. Detekcia stanovovaných 

látok bola uskutočnená spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 220 nm. pH mobilnej fázy bolo 

zvolené tak, aby došlo k potlačeniu disociácie analyzovaných kyselín. Presné separačné 

podmienky sú uvedené v Tab.1: 

 

Tab. 1: Separačné podmienky pre stanovenie zmesi kyselín vo víne 

čas [min] 

  0,0 20,0 22,0 26,0 27,0 39,0 

fosfátový tlmivý 
roztok (pH 2,3) [%] 100 100 30 30 100 100 

metanol [%] 0 0 70 70 0 0 

prietok mob. fázy 
[ml·min -1] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 
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Obr. 1: Záznam separácie zmesi štandardných roztokov alifatických kyselín.  

Priradenie kyselín k číslam 1 – 12 sa nachádza v Tab. 2. Separačné podmienky: teplota kolóny 25°C, dávkovaný 
objem 20 µL, detekcia 220nm, ostatné podmienky viď. Tab. 1  

 
Na Obr.1 vidíme, že separácia vybraných alifatických kyselín prebehla úspešne na základnú 

líniu okrem dvojice kyselina jablčná – kyselina malónová. 

Na vyhodnotenie obsahu kyselín vo vzorkách vína sme použili metódu kalibračnej 

krivky. V Tab. 2 sú uvedené koncentračné rozsahy testovaných kyselín a rovnice pre 

prislúchajúce kalibračné krivky. 

 

Tab. 2: Vyhodnotenie kalibračných závislostí pre štandardné roztoky kyselín 
 

Elučné poradie Kyselina 
Koncentračný 
rozsah [mg·L-1] 

Rovnica kalibračnej 
krivky 

R2* RSD** 

[%] 

1 šťaveľová 10,0 – 320,0 y=20244x+12810 0,9998 0,42 

2 vínna 15,0 – 600,0 y=5502,5x+1514 0,9999 0,67 

3 jablčná 10,0 – 400,0 y=2706,6+116,21 0,9999 0,77 

4 malónová 10,0 – 400,0 y=2943,9x-2513,2 0,9999 0,88 

5 mliečna 400,0 – 1500,0 y=2056,2x-50766 0,9985 1,85 

6 octová 10,0 – 400,0 y=1619,8x-1244,4 0,9999 1,90 

7 maleínová 0,5 – 16,0 y=381876x-16441 0,9999 0,49 

8 citrónová 10,0 – 400,0 y=3697,1x-1035,3 0,9999 0,78 

9 jantárová 10,0 – 400,0 y=1606x-61,959 0,9999 1,66 

10 fumárová 0,5 – 16,0 y=445886x-37240 0,9999 0,20 

11 propiónová 20,0 – 640,0 y=1597,1x+851,56 0,9999 1,24 

12 metylénjantárová 10,0 – 320,0 y=76874x+71056 0,9999 0,18 
 

*R2 – korelačný koeficient, ** RSD – relatívna smerodajná odchýlka plochy elučných píkov 
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Obr. 2: Chromatografický záznam pre červené víno Svätovavrinecké.  

Priradenie kyselín k číslam 1 – 5 sa nachádza v Tab. 2.  Separačné podmienky: teplota kolóny 25°C, 
dávkovaný objem 20 µL, detekcia 220nm, ostatné podmienky viď. Tab. 1 

 

 

Obr. 3: Chromatografický záznam pre biele víno Rizling vlšaský.  
Priradenie kyselín k číslam 1 – 5 sa nachádza v Tab. 2. Separačné podmienky: teplota kolóny 25°C, 

dávkovaný objem 20 µL, detekcia 220nm, ostatné podmienky viď. Tab. 1 
 

Tab. 3: Stanovené koncentrácie kyselín vo vínach určené na základe kalibračných kriviek 
 

Kyselina 
Vypočítaná 

koncentráciaa    
[mg·L-1] 

Výsledná 
 koncentráciab    

 [mg·L-1] 

RSD 
 [%] 

  červené biele červené biele červené biele 

šťaveľová 89,06 55,65 445,30 278,25 1,47 2,85 

vínna 557,63 547,65 2788,15 2738,25 0,57 0,00 

jablčná 311,66 328,01 1558,30 1640,05 1,70 0,62 

mliečna 976,22 1271,82 4881,10 6359,10 2,27 0,38 

octová 148,10 111,18 740,50 555,90 10,61 1,83 
a – koncentrácia vypočítaná na základe kalibračnej krivky, b – výsledná koncentrácia po zohľadnení 

päťnásobného riedenia 
 

V súčasnosti prebiehajú ďalšie experimenty, ktorých cieľom je optimalizácia postupu 

úpravy vzorky. 
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Záver 

Iónovo-vylučovacia kvapalinová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou 

pri vlnovej dĺžke 220 nm je vhodnou metódou na stanovenie organických kyselín vo vínach. 

V práci sme stanovovali alifatické organické kyseliny v dvoch druhoch vína: v červenom – 

Svätovavrinecké, v bielom – Rizling vlašský. Z výsledkov vyplýva, že obsah jednotlivých 

kyselín sa líši od druhu vína. Najvyššie zastúpenie mala kyselina mliečna a vínna , naopak 

najnižšie kyselina šťaveľová. 
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Abstrakt 

 This thesis is focused on the electrochemical determination of cyanide inos especially their trace 
concentrations in waters. The measurements were done on a flow-through electrochemical analyser EcaFlow 150 
GPL from ISTRAN Bratislava. The measuremente were carried out on a porous electrode which was made of 
reticulated vitreous carbon in three a electrode flow cell. We used two kinds of electrolytes. Namely 0.1 mol/dm3 
Na2SO4 and an electrolyte comprising 0.1 mol/dm3 Na2SO4, 0.01 mol/dm3 CH3COOH and 0.01 mol/dm3 
CH3COONa denoted as R-001. The work lists various analytical methods for determination cyanide but 
experimentally deals with its measurement by flow-through coulometry. The determination is based on the 
electrochemical oxidation of cyanides on a carbon electrode by making use of catalytic effect of copper ions. 

 
Kľúčové slová: Kyanidy; prietoková coulometria; voda 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Kyanidy sa dajú považovať za všeobecne známe a prudké jedy, ktoré sú nebezpečné 

najmä pre živočíchy žijúce vo vode. Takto kontaminované živočíchy ohrozujú ďalšie články 

potravinového reťazca, a v konečnom dôsledku hlavne zdravie človeka. 

 Malé koncentrácie kyanidov sa nachádzajú v rôznych odpadových vodách. Príkladom 

sú vody z úpravy kovov, ťažby zlata,  fotografického alebo strojárenského priemyslu. 

V neposlednom rade sú to aj odpady z výroby nylonu a z organických syntéz. 

 Pre stanovenie obsahu kyanidov v životnom prostredí sa zvyčajne využívali titračné 

a spektrofotometrické metódy, ktoré však majú vysokú medzu stanoviteľnosti.  

 Stanovenie kyanidov je možné pomocou spektrofotometrie UV/VIS, ktorú opisuje 

norma STN. Na stanovenie je však nutné najskôr vzorku upraviť destiláciou a predestilovaný 

roztok ďalej upravovať. Pri vlnovej dĺžke 580 nm sa zmeria absorbancia tohto roztoku [1]. 

 V posledných desaťročiach sa začali využívať elektrochemické metódy, ktoré sa 

vyznačujú vysokou citlivosťou, jednoduchosťou, selektivitou a ľahkou automatizáciou. 

 Pre nepriame potenciometrické stanovenie sa využíva elektróda AgI pre stanovenie 

aktivity jodidových iónov a elektróda Ag2S pre stanovenie aktivity strieborných iónov. 

Problémom je krátka doba životnosti elektród kvôli rozpúšťaniu AgI. Výhodou je aj 

vyriešenie vplyvu interferentov pri stanovení. K maskovaniu Zn, Cu, Cd, Pb a Ni sa zvyčajne 
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využíva ich schopnosť viazať sa do komplexov. K tomu sa používa napríklad roztok 

Chelatonu 3. 

 Na určenie stôp kyanidov je možné použiť techniku diferenčnej pulznej polarografie 

(DPP), resp. jej rýchlej modifikácie (fast scan – FSDPP), založené na meraní anodického 

prúdu. V prípade voltamperometrie sa pri stanovení používajú strieborné alebo selektívnejšie 

zlaté elektródy [2]. 

 Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu postupu elektrochemického stanovenia 

kyanidov metódou prietokovej chronopotenciometrie s takovou medzou detekcie a 

stanovenia, aby sa táto metóda v budúcnosti mohla využívať na ich stanovenie vo vodách. 

 

Materiál a metódy 

 Na vlastné meranie koncentrácií kyanidov vo vzorke bola použitá 

chronopotenciometria, čo je tzv. galvanostatická metóda, pri ktorej sa na indikačnú 

a pomocnú elektródu, ktoré sú ponorené do študovaného nemiešaného roztoku, vkladá malý 

konštantný prúd a sleduje sa potenciál indikačnej elektródy k referenčnej ako funkcia času. 

Keďže sa roztok nemieša, prísun elektroaktívnych látok k eletróde sa zabezpečuje difúziou 

[3]. 

 Stanovenie kyanidov pomocou tejto metódy vychádza z ich anodickej oxidácie 

v neutrálnom prostredí podľa rovnice: 

 

CN- + H2O → CNO- + 2H+ + 2e- [I.] 

 

 Dôležitú úlohu hrá štandardný prídavok medi, ktorá pri vlastnom stanovení funguje 

ako katalyzátor vyššie uvedenej reakcie [4]. 

 Merania sa vykonávali na elektrochemickom prietokovom analyzátore EcaFlow 

(ISTRAN s.r.o.), ktorý je riadený pomocou počítača. Na meranie sa použila elektróda zo 

sklovitého uhlíka, označovaná ako E-53C. 

 Na určenie čistoty štandardu KCN bolo zvolené argentometrické stanovenie kyanidov 

podľa Liebiga-Denigesa.  

 Argentometrické stanovenie kyanidov patrí medzi komplexotvorné. Pri titrácii CN- 

odmerným roztokom AgNO3 najskôr vznikne bezfarebný rozpustný komplex: 

 

CHÉMIA

1067



2 CN- + Ag+ ↔ [Ag(CN)2]
- [II.] 

 

Prvá nadbytočná kvapka odmerného roztoku AgNO3 začne vytvárať zrazeninu AgCN, ktorá 

sa viaže do komplexu: 

 

Ag+ + [Ag(CN)2]
- → Ag[Ag(CN)2]↓ [III.] 

 

 Kvôli riziku pretitrovania sa používa indikácia podľa Liebiga-Denigesa. V 

tomto prípade sa do roztoku v titračnej banke pridá amoniak a malé množstvo asi 10% jodidu 

draselného. Koniec titrácie sa prejaví vznikom žltastej zrazeniny AgI, ktorá sa tvorí skorej ako 

biela zrazenina Ag[Ag(CN)2]. Kyanidy sa dajú stanoviť aj pomocou merkurimetrie [5]. 

 

Výsledky a diskusia 

 V počítačovom programe spojeným s analyzátorom EcaFlow sa zadali potrebné 

parametre na meranie kyanidov, ktoré sú znázornené nižšie na obr. 4. Do meracej cely bola 

umiestnená mikroporézna elektróda zo sklovitého uhlíka E-53C.  

 Pri meraní kyanidov bolo potrebné optimalizovať vhodný rozpúšťací prúd. Testovali 

sa štyri rôzne prúdy. Vychádzajúc z predpokladu, že čím je nižší prúd, tým bude lineárnejšia 

kalibračná krivka sa ako optimálny ukázal prúd 1 µA. 

 Optimalizácia koncentrácie štandardného prídavku medi sa zisťovala z pripravenej 

sady roztokov, ktoré obsahovali 100 µg/dm3 CN-, 0,1 mol/dm3 elektrolyt Na2SO4
 a prídavok 

medi v rozsahu koncentrácií 0,05 – 0,5 mmol/dm3. Na základe vyhodnotených údajov sa ako 

vhodná ukázala koncentrácia 0,1 mmol/dm3 Cu, ktorá poskytuje vysoký a hladký pík. Ukážka 

vhodného píku je pre zobrazená nižšie. 
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Obr. 1: Prídavok 0,1 mmol/dm3 Cu – táto koncentrácia je vhodná, nemá vplyv na tvar píku a zaručuje jeho 

dostatočnú veľkosť 
 

 Vo fáze samotného merania bolo potrebné určiť metrologické parametre medze 

detekcie (LOD) a medze stanovenia (LOQ) z kalibračnej krivky. Tá bola nameraná za 

podmienok uvedených v pracovných parametroch na obr. 4 

 Tieto medze boli stanovené graficky pomocou závislosti rozpúšťacieho času od 

koncentrácie v pripravených roztokoch pomocou lineárnej regresie a 95% intervalu 

spoľahlivosti. Roztoky obsahovali 2-100 µg/dm3 CN- v 0,1 mol/dm3 Na2SO4 a 0,1 mmol/dm3 

Cu. Kalibračná krivka, ako aj graf pre určenie LOD a LOQ sú uvedené nižšie na obrázkoch 

9 a 10, získané hodnoty sú zapísané v tabuľke číslo 4. 

 Rovnakým spôsobom boli tieto parametre stanovené aj v elektrolyte, ktorý obsahoval 

0,1 mol/dm3 Na2SO4, 0,01 mol/dm3 CH3COOH a 0,01 mol/dm3 CH3COONa. Pri tomto 

spôsobe bola využitá segmentácia. Aj v tomto prípade boli LOD a LOQ určené odčítaním 

z grafu. 
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Záver 

 V prvej časti merania sa argentometricky určila čistota používaného KCN, ktorá 

zodpovedala 99,41 %. Tento fakt sa zohľadnil vo vyhodnocovaní výsledkov z prietokovej 

coulometrie prepočtom na túto čistotu. 

 V prípade elektrochemického stanovenia kyanidov boli použité dva druhy elektrolytov. 

Všetky merania prebiehali na mikroporéznej uhlíkovej elektróde. 

 Po optimalizovaní parametrov sa určili metrologické parametre LOD a LOQ. Bolo 

zistené, že optimálny prúd je 1 µA, ktorý zaručuje vyhovujúci časový interval rozpúšťania. 

Druhou optimalizovanou hodnotou bol prídavok roztoku medi k analytu. Experimentálne bolo 

určené, že najlepšie kyanidy katalyzuje prídavok medi s koncentráciou 0,1 mmol/dm3. 

Hodnoty parametrov medzí detekcie a stanovenia sú pripomenuté v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tab. 1 Metrologické parametre stanovenia CN- 

 

 Metrologické 
parametre 

Hodnota pre elektrolyt 
Na2SO4 

Hodnota pre elektrolyt 
octanového tlmivého roztoku 

LOD 0,36 µg/dm3 0,25 µg/dm3 
LOQ 1,08 µg/dm3 0,75 µg/dm3 

Z hodnôt v tabuľke vyplýva, že navrhovaný postup stanovenia kyanidov je dobrý, lebo 

umožňuje stanovovať takto nízke koncentrácie. 

 Predmetom ďalšieho výskumu môže byť skúmanie vplyvu rôznych prímesí v analytu, 

a ako tie vplývajú na meranie koncentrácie kyanidov, resp. ako ovplyvnia tvar a veľkosť píku 

vyhodnoteného prístrojom EcaFlow. V neposlednom rade by bolo vhodné tento postup 

aplikovať na reálne vzorky. 
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Abstrakt 

A stability of Green Fluorescent Protein (EGFP) at a different temperatures and concentrations was 
studied in this work, by using Fluorescence Spectroscopy. The stability was evaluated from measured of 
fluorescence spectra. Experimental measurements of fluorescence spectra proved that EGFP had the maximum of 
excitation at 488 nm and the maximum of emission at 507 nm. Also dynamics of supramolecular complexes 
based on coumarine C153 and β-cyclodextrin(BCD) and β-cyclodextrin derivates: 6-deoxy-6-monothio-β-
cyklodextrin (MTBCD), 6-deoxy-6-thio-β-cyklodextrin (PTBCD) in a water solution was measured. The stability 
of these complexes was measured also with Time Resolved Florescence Spectroscopy. We found differences in 
solvatation conditions, Stokes Shift and different rates of supramolecular complexes according to their 
modification of cyclodextrin With the number of thio- derivatives the stability of complex has risen  
 

Kľúčové slová: fluorescencia; zelený fluorescenčný proteín; supramolekulový komplex; cyklodextrín 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Voda je esenciálnou zložkou života a napriek jej dôležitosti nemožeme povedať, že by 

sme na molekulárnej úrovni rozumeli každému jej vplyvu. Je známe, že má veľký plyv na 

aktivitu skoro vsetkych proteínov a nukleových kyselín, ktoré sú bez prítomnosti vody 

neaktívne. [1-8]  Hydratácia taktiež ovplyvnuje ich štrukturálnu stabilitu, flexibilitu 

a funkčnosť. Z toho dôvodu je veľmi dôležité charakterizovať čo najpresnejšie interakciu 

voda-proteín. V roku 1960 Peruty a kolektív [9] potvrdili existenciu takzvanej „biologickej 

vody“ alebo aj „živej vody“. Ide o tie molekuly vody ktoré sa podielajú na vytváraní už 

spomínanej interakcie. Prítomnosť a vplyv „živej vody“ bola pozorovaná aj v nasledovných 

prácach [1,10-12]. (Existuje viacero techník a prístupov, ktoré sa používajú na skúmanie 

„živej vody“ ako sú fluorescencia, časovo rozlíšená fluorescencia, NMR, dielektrická 

relaxácia, neutrónový rozptyl a mnohé ďalšie. V našej práci sme používali fluorescenčné 

techniky. a to z dôvodu veľkej citlivosti fluorofóru na prostredie. 

Existujú proteíny, ktoré majú v dôsledku svojej štruktúry fluorescenčné vlastnosti. 

Zelené fluorescenčné proteíny (Green Fluorescence Protein, GFP) sú zaujímavé z hľadiska 

fluorescenčných vlastností v zelenej oblasti spektra v ktorej má fluorescenčné vlastnosti aj 

kumarín c153. V našej práci sme chceli skúmať vplyv teploty a koncentrácie tlmivého roztoku 
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na fluorescenciu GFP a tak meniť solvatačné podmienky a teda vlastnosti „živej vody“. 

Pomocou supramolekulových komplexov β-cyklodextrín / kumarín c153 tiolované β-

cyklodextríny / kumarín c153 sme chceli simulovať aktívne miesto proteínu. 

 

Materiál a metódy 

Zelený fluorescenčný proteín (Green Fluorescent Protein, GFP) je proteínová 

makromolekula, ktorá má schopnosť fluorescencie. V modrej oblasti spektra absorbuje 

a v zelenej emituje viditeľné svetlo. 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 strede tohto pevného 

usporiadania sa nachádza chromofór s imidazolovou štruktúrou. Pri takomto usporiadaní je 

molekula bielkoviny pomerne stabilná. Jej denaturácia nastáva až pri vyššej teplote 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. [13][14]  

 

Obr. 1: Zelený fluorescenčný proteín [14] 
 

Fluorescencia EGFP a supramolekulvých koplexov sa skúmala pomocou 

fluorescenčnej spektroskopie prístrojom Florológ Jobin Yvon Spec. Fluorescencia je dej pri 

ktorom dochádza po absorbcií kvanta energie ku excitovaniu elektrónov a ku následnej rýchlej 

žiarivej relaxácií. 

Cyklodextríny sú cyklické oligosacharidy D-glukopiranózy spojenej α-1,4-

glykozidovou väzbou. V súčasnosti je známych veľa typov cyklodextrínov líšiacich sa nielen 

počtom Glu jednotiek ale aj modifikáciou samotnej použitej glukopiranózy. Cyklodextríny 

majú tvar dutého zrezaného kužeľa, kde vonkajšie časti molekuly v dôsledku prítomnosti OH- 

skupín majú polárny charakter a vnútro kužeľa zas nepolárny, preto je cyklodextrín často 
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využívaný ako prenášač nepolárnych látok v polárnom prostredí.(Obr. 2) [15] 

 

Obr. 2: Štruktúrny vzorec β-cyklodextrínu a jeho geometrické  rozmery 
 

V našej práci sme používali β-cyklodextrín od firmy Sigma-Aldrich a jeho 

thioderiváty: monotiolovaný β-cyklodextrín (MTCBD), konkrétne 6-deoxy-6-monothio-β-

cyklodextrín a polytiolovaný β-cyklodextrín (PTBCD), konkrétne 6-deoxy-6-thio-β-

cyclodextrín od firmy Cyclolab. 

 

Obr. 3: 6-deoxy-6-monothio-β-cyclodextrin (MTCBD) a heptakis 6–deoxy-6-thio-β-cyclodextrin (PTBCD) 
 

Kumarín (Obr.4) je organické fluorescenčné farbivo. Fluorescenciu spôsobuje pevný 

skelet molekuly, prítomnosť konjugovaných násobných väzieb a teda prítomnosť 

delokalizovaných π−elektrónov nachádzajúcich sa v laktónovej a benzénovej štruktúre. V 

našom experimente sme použili kumarín c153. Jeho relatívna molekulová hmotnosť je 309,28 

a sumárny vzorec je C16H14F3NO2 (Obr. 4)[16][17]. 

 

Obr. 4: Štruktúra kumarínu c153 

 

Výsledky a diskusia 

Fluorescenčný proteín EGFP je zložený z proteínovej molekuly a chromofóru 

imidazolónu, ktorý je umiestnený v strede proteínu. Imidazolón vzniká reakciou 

aminokyselín, ktoré daný proteín obsahuje, preto narušením štruktúry proteínu sa naruší aj 
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imidazólón a fluorescenčné spektrum sa mení.[13][14].Fluorescenčný proteín EGFP mal pri 

koncentrácii 117,65 ng/µl EGFP vo fosfátovom tlmivom roztoku namerané excitačné 

maximum pri 488 nm a emisné pri 507 nm. V práci sa znižovali koncentrácie od 117,65 do 

19,608 ng/µl v tlmivom roztoku a od 19,608 do 0,65 ng/µl  v destilovanej vode a zvyšovali 

teploty od 20°C do 100°C. Pri zmenách koncentrácií a zvyšovaním teploty od 20°C do 85°C 

sa vlnové dĺžky maxím nemenili ale menili sa intenzity spektier S narastajúcou koncentráciou 

pufru a teplotou v intervale do 30°C v destilovanej vode stúpala aj intenzita spektier lineárne 

(Obr. 5), v ostatných prípadoch klesala (Tab. 1, Tab. 2). To znamená, že štruktúra molekuly 

EGFP sa zrejme nemenila až do teploty 100°C kde došlo k denaturácii bielkoviny a tým aj 

vyhasnutiu fluorescencie [13] 
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Obr. 5: Závislosť intenzity fluorescencie od koncentrácie GFP v destilovanej vode 
 

Tab. 1 Hodnoty teplôt a intenzít EGFP v PBS s koncentráciou c=19,608ng/µl  

Intenzita[cps]/teploty 20 °C 25 °C 30 °C 
Excitačné maximum 169394 172337 171299 
Emisné maximum 26066 25309 24455 

Tab. 2 Hodnoty teplôt a intenzít EGFP v destilovanej vode s koncentráciou c=3,27ng/µl  

Intenzita[cps]/teploty 50 °C 75 °C 85 °C 100 °C 
Excitačné maximum 128733 90947 72406 - 
Emisné maximum 15948 8798 8721 - 

 

Závislosť Stokesovho posunu od zmeny koncentrácie 
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Obr. 6: Závislosť zmeny Stokesovho posunu od narastajúcej koncentrácie cyklodextrínu pre jednotlivé 

supramolekulové komplexy 
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Tvorbu supramolekulového komplexu BCD/c153 vo vode a jeho SH- derivátov sme 

okrem fluorescenčnej spektroskopie (Obr.6) pozorovali aj pomocou časovo-rozlíšenej 

fluorescenčnej spektroskopie. Pomocou Titán-Zafírového oscilátora sme si pripravili 

femtosekundové pulzy, ktorými sme následne v jednotke FOG (Fluorescence Optical Gating) 

excitovali vzorku. Detektor následne zaznamenával fotóny ktoré vznikli prekryvom 

fluorescenčného signálu zo signálom z oneskorovacieho zariadenia v BBO kryštály, pomocou 

súčtovej frekvencie. Zaoberali sme sa dvomi časovými škálami do 5 ps a do 50 ps od 

excitácie.(Obr.6) Dané časové škály boli zvolené tak aby zodpovedali pozorovaným časom 

pre relaxáciu „živej vody“ [18] 
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Obr. 6 Časové závislosti relaxácie pre jednotlivé systémy pri vlnovej dĺžke 480 nm 

 

Pre jednotlivé supramolekulové komplexy sme stanovili relaxačné časy τ1 a τ2. (Tab.3) 

τ1  hovorí o relaxácií „živej vody“ a teda o správaní molekúl vody v blízkosti fluorofóru a τ2 

popisuje takzvanú „bulk water“ čiže molekuly vody vo väčšej vzdialenosti, ktoré sa 

nezúčastňujú na interakcií v takej veľkej miere. S narastajúcim počtom SH- skupín narastajú 

aj časy.  

 

Tab. 3 Relaxačné časy pre jednotlivé supramolekulové komplexy a časové intervaly 

 

Záver 

Pozorovali sme koncentračnú a tepelnú závislosť fluorescencie GFP, z ktorej vyplýva, 

že daná molekula je veľmi stabilná vzhľadom na tieto vplyvy. V druhej časti našej práce sme 

0-50 ps c153 c153/BCD c153/MTBCD c153/PTBCD 

τ1 [ps] 1,882 1,288 1,636 1,976 

τ2 [ps] 138,344 184,851 217,364 222,922 

0-5 ps     

τ1 [ps] 6,892 0.131 0,4086 0,6111 

τ2 [ps] 48,412 23.393 26,973 27,440 
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pozorovali tvorbu supramolekulového komplexu na báze cyklodextrín / kumarín. Zistili sme, 

že prítomnosť SH- skupiny stabilizuje supramoelkulový komplex a spomaľuje relaxáciu.  
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Abstrakt 

A fast and reliable high-performance liquid chromatography method coupled to diode array detector 
(HPLC-DAD) was developed for determination of cyanogenic glycoside amygdalin in food nutritional 
supplement B17 APRICARC with apricot oil in form of capsule. The chromatographic separation was performed 
on the analytical column LiChrospher 100 RP-18 (125 x 4 mm, 5 µm) using isocratic elution. Mobile phase 
consists of phosphate buffer (pH 2.8) containing 11% (v/v) acetonitrile. The analysis was run at flow rate 0.8 
mL· min-1 and at detection wavelength 215 nm. The temperature of analytical column was 25 °C. The effects of 
mobile phase composition, column temperature and pH of mobile phase were investigated. The proposed method 
has been found to be linear and efficient for determination amygdalin in food nutritional supplement. 

 

Kľúčové slová: amygdalín; výživový doplnok, kvapalinová chromatografia, detektor diódového poľa 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Aj napriek neustálemu technologickému pokroku a novým objavom v oblasti medicíny 

patria nádorové ochorenia k chorobám s najvyššou úmrtnosťou. Pacienti s nádorovými 

ochoreniami sa v mnohých prípadoch nezameriavajú len na postupy klasickej medicíny, ale 

často siahajú aj po metódach a prostriedkoch alternatívnej medicíny, kými sú napr. prírodné 

lieky a výživové doplnky, pretože sú prezentované ako vhodná náhrada, resp. doplnok za 

komerčne distribuované lieky vyrábané farmaceutickými firmami. Keďže tieto prírodné lieky 

a výživové prípravky neprechádzajú takými prísnymi kontrolami a testami, ako lieky dostupné 

len na lekársky predpis, nemusí byť obsah účinnej látky v danom prípravku zhodný 

s informáciami na obaloch a príbalových letákoch a v skutočnosti môže pôsobiť daný doplnok 

len ako placebo. 

Jednou skupinou látok bojujúcich proti rakovine a pochádzajúcich z prírodných 

produktov sú kyanogénne glykozidy, medzi ktoré sa zaraďuje aj amygdalín. Amygdalín je 

jeden z mnohých kyanogénnych glykozidov, ktoré sú prirodzene kyanid obsahujúce látky 

vyskytujúce sa v semenách rastlín čeľade ružovité. Amygdalín (D-mandelonitril-β-D-

genciobiozid) je zložený z dvoch molekúl glukózy, jednej molekuly benzaldehydu, ktorá 

indukuje analgetický účinok, a jednej molekuly kyseliny kyanovodíkovej, ktorá je zodpovedná 

za antineoplastické efekty [1]. Štruktúra amygdalínu je znázornená na Obr. 1. 
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Obr. 1 - Štruktúra amygdalínu (D-mandelonitril-β-D-genciobiozid) 
 

β-D-glukozidáza, jeden z enzýmov, ktorý katalyzuje uvoľnenie kyanovodíka 

z amygdalínu, sa nachádza v ľudskom tenkom čreve a v rôznych potravinách [2, 3]. Kyanid, 

enzymaticky uvoľnený z kyanogénneho glykozidu pomocou β-glukozidázy prítomnej 

v bakteriálnych bunkách črevnej mikroflóry, je následne metabolizovaný enzýmami 

metabolickej dráhy určenej pre kyanid. Kyanid je detoxifikovaný pomocou enzýmu rodanázy 

v prítomnosti tiosulfátu na tiokyanát, ktorý je z organizmu vylúčený močom [4-7], čo je aj 

hlavným obranným mechanizmom organizmu proti toxickým efektom kyanidu. Rodanáza je 

kódovaná tzv. senescentným génom, ktorý patrí medzi tzv. gény starnutia. Keďže nádorové 

bunky podliehajú rýchlemu deleniu a rastu a v minimálnom množstve starnú a odumierajú, 

nedochádza v nich k účinnej detoxifikácii kyanidu, čo vedie k ich usmrteniu, lebo neobsahujú 

enzým rodanázu. 

V prípade benzaldehydu ide o účinný induktor extramitochondriálnej tvorby peroxidu 

vodíka, reaktívnej látky, ktorá spôsobuje oxidačný stres a môže bunky usmrtiť. V zdravých 

bunkách je benzaldehyd oxidovaný na kyselinu benzoovú alebo na izoméry kyseliny 

salicylovej. Kyselina benzoová je známym analgetikom a antiseptickou látkou, preto pomáha 

pri tlmení bolesti. Okrem toho, zdravé bunky omnoho efektívnejšie eliminujú oxidačný stres 

v porovnaní s nádorovými bunkami. 

Cieľom danej práce bolo vyvinúť vysokoúčinnú analytickú metódu na stanovenie 

amygdalínu vo vybranom výživovom doplnku. Na uskutočnenie tohto cieľa sme využili 

vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu so spektrofotometrickou detekciou použitím 

detektora diódového poľa (HPLC-DAD). 

 

Materiál a metódy 

Použité prístroje a zariadenia 

Na chromatografickú separáciu bol použitý HPLC systém Elite LaChrom (Merck – 

Hitachi, Darmstadt, Nemecko) zložený z pumpy L-2130, automatického dávkovača L-2200, 
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termostatu L-2300 a L-2455 DAD detektora. Systém je kompatibilný so softvérom EZ Chrom 

Elite ver. 3.1.4. K ďalším použitým prístrojom patrili: analytické váhy AR 0640 (Ohaus, 

USA); ultrazvuková vaňa UCM 9 (Ecoson, Nové Mesto nad Váhom, SR); automatické pipety 

Brand 100-1000 µL, 10-100 µl; pH meter Agilent 3200p (Agilent Technologies – California, 

USA), membránové filtre z hydrofilného teflonu s veľkosťou pórov 0,22 µm a 0,45 µm (AZ 

Chrom, Bratislava, SR). 

 

Chemikálie a roztoky 

Na prípravu kalibračných roztokov amygdalínu (0 – 100 mg·L-1) bol použitý zásobný 

roztok štandardu amygdalínu (čistota BioXtra, ≥ 97,0% (HPLC)) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

USA) s koncentráciou 100 mg·L-1. Na prípravu fosforečnanového tlmivého roztoku sme 

použili 10 mM roztok dihydrogenfosforečnanu draselného (KH2PO4) (Merck, Darmstadt, 

Nemecko), ktorý bol následne titrovaný 85% (v/v) kyselinou fosforečnou (H3PO4) (Merck, 

Darmstadt, Nemecko) na hodnotu pH 2,8. Ako organický modifikátor mobilnej fázy sme 

použili acetonitril ( > 99,9% (v/v)) gradientovej čistoty. 

Všetky použité chemikálie boli požadovanej analytickej čistoty a na prípravu všetkých 

roztokov bola použitá deionizovaná voda čistená zariadením Simplicity (Millipore, Molsheim, 

Francúzsko). 

 

Príprava vzorky 

Našou vzorkou bol výživový doplnok (B17 APRICARC s marhuľovým olejom, Praha, 

ČR) vo forme kapsúl. Obsah kapsuly sme rozpustili v 25 mL 50% (v/v) metanolu a amygdalín 

sme extrahovali v ultrazvukovej vani počas 30 minút. Pred samotnou chromatografickou 

analýzou sme roztok prefiltrovali cez membránové filtre s veľkosťou pórov 0,45 µm a 0,22 

µm. Nakoniec sme vzorku 2-násobne zriedili vodou Simplicity. 

 

Výsledky a diskusia 

Samotnému stanoveniu a identifikácii amygdalínu v analyzovanom výživovom 

doplnku predchádzalo systematické štúdium parametrov, ktoré by mohli vplývať na samotnú 

separáciu. Sledovali sme vplyv pH, teploty a koncentrácie tlmivého roztoku na elučné 

charakteristiky amygdalínu. 

Zmena pH tlmivého roztoku v rozmedzí 2,0 – 4,5 nevplývala na separáciu amygdalínu, 

preto sme si zvolili ako optimálnu hodnotu pH 2,8. Koncentrácia tlmivého roztoku 
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v rozmedzí 5 – 30 mmol.L-1 taktiež nevplývala na separáciu amygdalínu a ako optimálnu 

hodnotu sme si zvolili 10 mmol.L-1 tlmivý roztok. Najvýraznejší vplyv na separáciu 

amygdalínu mala zmena teploty. Sledovali sme vplyv teploty od 10 °C do 35 °C. Pri nízkych 

teplotách sa elúcia amygdalínu výrazne predĺžila, ale súčasne sa znižovala účinnosť separácie. 

Pri vyšších teplotách (32 °C – 35 °C) sa síce účinnosť separácie zvyšovala, ale amygdalín 

eluoval s krátkymi elučnými časmi (2,9 – 3,8 min). To by mohlo spôsobovať problémy pri 

samotnom stanovení amygdalínu vo vzorke, kedy by spolu s analytom mohli potenciálne 

eluovať aj iné zložky. Preto sme si ako optimálnu teplotu zvolili 25 °C. 

Mobilná fáza sa skladala z acetonitrilu a 10 mmol.L-1 fosforečnanového tlmivého 

roztoku (pH 2,8). Na separáciu bola použitá izokratická elúcia, po ktorej nasledoval vymývací 

krok. Parametre sú uvedené v Tab. 1. Na chromatografickú separáciu bola použitá analytická 

kolóna LiChroCart (125 x 4 mm) naplnená sorbentom LiChrospher 100 RP-18 (5 µm). 

Prietoková rýchlosť mobilnej fázy bola 0,8 mL·min-1 a teplota termostatovania kolóny bola 

nastavená na hodnotu 25 °C. Amygdalín sme detegovli pri vlnovej dĺžke 215 nm. 

 

Tab. 1 Parametre izokratickej elúcie s vymývacim krokom 
 

 
Čas [min] 

0,0 5,0 6,0 7,0 15,0 
Acetonitril [%] 11 11 70 11 11 

Tlmivý roztok [%] 89 89 30 89 89 

 

 

 
Obr. 1 Chromatograficky záznam štandardu amygdalínu 

Podmienky: analytická kolóna: LiChroCart (125 x 4 mm) naplnená sorbentom LiChrospher 100 RP-18 (5 µm); 
mobilná fáza 10 mmol·L-1 KH2PO4 (pH 2,8)/acetonitril (89:11); teplota kolóny 25°C; prietok 0,8 mL·min-1; 

dávkovaný objem 20 µL; detekcia 215 nm. 
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Obr. 2 Chromatografický záznam separácie amygdalínu z výživového doplnku 
Podmienky: analytická kolóna: LiChroCart (125 x 4 mm) naplnená sorbentom LiChrospher 100 RP-18 (5 µm); 

mobilná fáza 10 mmol·L-1 KH2PO4 (pH 2,8)/acetonitril (89:11); teplota kolóny 25°C; prietok 0,8 mL·min-1; 
dávkovaný objem 20 µL; detekcia 215 nm. 

 

 
 

Obr. 3 Kalibračná závislosť plochy amygdalínu od koncentrácie amygdalínu v sérii kalibračných roztokov 
 

Tab. 2 Chromatografické parametre a parametre kalibračnej krivky 
 

 
Elučný čas 

[min] 
Kalibra čný rozsah 

[µmol·L-1] 
Rovnica lineárnej 

regresie 
R2 LOD 

[µmol·L-1] 
LOQ 

[µmol·L-1] 
Výživový 
doplnok 

4,44 10,93 – 218,56 y = 49721x + 74,40 0,9999 2,39 7,95 

 
R2 – regresný koeficient 

LOD – medza detekcie 

LOQ – medza kvantifikácie (stanovenia) 
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Záver 

V danej práci sme vyvinuli rýchlu a súčasne spoľahlivú HPLC-DAD metódu na 

stanovenie amygdalínu vo výživovom doplnku APRICARC s marhuľovým olejom , čím sme 

potvrdili jeho prítomnosť. Výrobca však nedeklaruje obsah amygdalínu v jednej kapsuly, 

preto sme nemohli potvrdiť deklarované množstvo. Na základe kalibračnej závislosti sme 

zistili, že obsah amygdalínu v jednej kapsuly je 46,95 mg·L-1. Vyvinutá metóda sa ukázala byť 

perspektívna a v konečnom dôsledku by mohla byť aplikovateľná aj na iné výživové 

prípravky obsahujúce amygdalín alebo extrakty z rôznych ovocných semien. Dôraz však treba 

klásť na extrakčnú procedúru, pretože ako výživové doplnky, tak aj ovocné semená sú 

komplexné zmesi látok. 
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Abstrakt 

This research deals with determination of aluminium in water by flow-through coulometry. The 
measurements were done on an electrochemical flow system EcaFlow 150 GPL from company Istran. The 
porous working electrode electrode was made of reticulated vitreous carbon. The carrier electrolyte was 0,1 
mol/l KCl. Aluminium was determined indirectly for the direct electrochemical determination was not possible 
owing to the very negative redox potential of aluminium in aqueous solutions. The principle of the measurement 
was the determination of free ferric ions in the presence of fluoride anions and aluminium in the solution. If 
aluminium ions are present the fluoride ions are preferably complexed by them and this results an adequately 
higher free Fe (III) concentration.  
 

Kľúčové slová: prietoková coulometria, stanovenie hliníka, Fe(III), fluoridy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hliník (lat. aluminium) je striebrobiely, silne elektropozitívny, dobre kujný a ťažný kov 

s veľmi dobrou tepelnou i elektrickou vodivosťou. Nachádzame ho vo vzduchu, vode i pôde, 

v celej živej i neživej prírode. Zaujímavosťou však je, že napriek jeho výskytu všade navôkol, 

nemá v ľudskom tele žiadnu biologickú funkciu a prirodzene sa nevyskytuje v žiadnom živom 

tkanive resp. pletive t. j. ani v rastlinnom ani živočíšnom.  

Už len z toho dôvodu sa dá na hliník pozerať z dvoch strán. Na jednej strane stoja jeho 

vynikajúce fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré ho predurčujú k využitiu takmer 

vo všetkých druhoch priemyslu, a na strane druhej stoja obavy z jeho možného toxického 

účinku. Už v sedemdesiatych rokoch sa objavila hypotéza o tom, že hliník je potenciálnym 

rizikovým faktorom pre vznik Alzheimerovej demencie. V tom období to vyvolalo odpor k 

hliníkovým príborom keďže hypotéza bola podložená zistením, že v mozgoch ľudí, ktorí na 

Alzheimerovu chorobu zomreli, bol nájdený vyšší obsah hliníka v porovnaní s množstvom 

hliníka v mozgu zdravých ľudí [1]. Toxicita hliníka bola dôkladne zhodnotená Americkým 

úradom pre zdravie a ľudské služby a organizáciou WHO [2].  

 Podstatné teda je, aby jeho koncentrácie či už vo vode, pôde, vzduchu alebo ľudskom 

tele boli sledované. Preto sa aj predmetom tohto výskumu stal návrh postupu stanovenia 

hliníka vo vodách metódou na princípe prietokovej coulometrie. 
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Materiál a metódy 

Podstatou galvanostatickej prietokovej coulometrie je elektrochemická premena 

analytu na povrchu pracovnej elektródy núteným konštantným prúdom. Principiálne ide o 

chronopotenciometriu, pretože sa sleduje zmena potenciálu pracovnej elektródy v čase [3]. Z 

tejto závislosti sa potom zistí hodnota prechodového času.  

 
Obr.1 Krivka rozpúšťacej chronopotenciometrie 

 

Chronopotenciometrický prechodový čas predstavuje čas odpovedajúci trvaniu 

elektrolýzy, keď koncentrácia (aktivita) analytu poklesne prakticky na nulu a vyvolá to náhlu 

zmenu potenciálu. Pomocou softwaru sa pôvodná závislosť E = f (t) prevedie na závislosť 

dt/dE = f (E) a pôvodný vlnový záznam sa zmení na pík, ktorého plocha udáva už spomínaný 

prechodový čas.  

Chronopotenciometrické stanovenie hliníka je vzhľadom na jeho príliš záporný 

oxidačno-redukčný potenciál možné iba nepriamo. Experiment využíva poznatok o možnosti 

tvorby komplexov hliníka a trojmocného železa s fluoridovými aniónmi, kde hlinité ióny 

vytvárajú stabilnejšie komplexy ako železité [4]. 

 

               Fe3+ + 6 F- ⟷ [FeF6]
3-    β (FeF6 

3-) = 1016,1                                         [І]  

 Al 3+ + 6 F- ⟷ [AlF6]
3           β (AlF6 

3-) = 1019,84                                                      [ІІ] 

 

Potenciál elektrochemickej redukcie Fe(III) na Fe(II) závisí od prítomnosti fluoridových 

iónov, ich klesajúcou koncentráciou sa posúva k pozitívnejším potenciálom a naopak. 

Stanovenie hliníka je založené na tom, že po pridaní vzorky do roztoku s fluoridovými iónmi 

a Fe(III) prípadné hlinité ióny viažu časť fluoridových iónov, čím sa úmerne zvyšuje 

koncentrácia voľných železitých iónov a tým aj signál redukcie Fe(III) na Fe(II) [5]. Meria sa 

teda koncentrácia  voľných trojmocných iónov železa, ktorá je úmerná koncentrácií meranej 

veličiny t,j. hliníka. 
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 Na meranie bol použitý prístroj EcaFlow 150 GPL vyrábaný firmou ISTRAN. Je to 

kompaktný laboratórny elektrochemický analyzátor riadený počítačom. Pred začatím každého 

merania sme do cely vložili elektródu a tú sme následne vložili do kontaktných svoriek, ktoré 

sú umiestnené na prednom paneli prístroja. Počas celého merania bola používaná elektróda zo 

sklovitého uhlíka s označením E-104C a meracia cela s označením  EcaCell 353 C. Spustili 

sme program EcaFlow Autosampler a nastavili sme potrebné parametre, ktoré sú zobrazené 

na Obr.2. Používali sme aplikáciu č.42 

 

 
Obr.2 Experimentálne parametre merania 

 

Výsledky a diskusia 

Prvým cieľom meraní bolo nájsť vhodný pomer koncentrácie prídavkov fluoridov 

ku koncentrácií železa tak, aby koncentrácia meraných voľných iónov Fe3+ klesla zhruba 

na 20% hodnoty koncentrácie železa v roztoku štandardu. Predpokladali sme totiž, že ak sa 

k roztoku  práve s takýmto zložením  začnú pridávať prídavky hliníka , koncentrácia voľných 

železitých iónov bude opäť narastať a bude priamo úmerná koncentrácií hliníka v roztoku. 

Tento predpoklad tvorí celú podstatu nepriameho chronopotenciometrického stanovenia 

hliníka, ktorý bol predmetom skúmania.  

Roztok, ktorého chronopotenciogram je na Obr.3, bol pripravený pridaním 5 mg/l Fe a 

5 mg/l F-, čo zodpovedalo nami meraniami overenému pomeru, pri ktorom by sa prídavkami 

hliníka mala koncentrácia iónov Fe3+ úmerne zvyšovať, 0,001 mol/l HCl a elektrolyt, ktorým 

bol roztok 0,1mol/l KCl. Blank t.j. slepá vzorka, bol pripravený rovnakým spôsobom avšak 

bez obsahu železa.  
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Obr.3 Chronopotenciometrický záznam merania roztoku so zložením 5 mg/l F- + 5 mg/l Fe 

 + 0,1mol/l KCl + 0,001 mol/l HCl 
 

 K takto pripravenému roztoku sme potom pridávali rôzne prídavky hliníka 

v koncentračnom rozsahu 0,1 mg/l – 5 mg/l. Získané údaje sme vyniesli do kalibračných 

závislostí. 

 

 

 
Obr.4 Chronopotenciometrický záznam merania roztoku so zložením 0,2 mg/l Al +5 mg/l Fe + 5 mg/l F- + 0,1 

mol/l KCl + 0,001 mol/l HCl 
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 Vzhľadom na to, že 0,1 mg/l Al bola najnižšia nami meraná koncentrácia, kalibračná 

závislosť v koncentračnom rozsahu 0,1 mg/l – 1 mg/l bola predmetom ďalšieho 

vyhodnocovania. Medzu detekcie sme určili odčítaním hodnoty priamo z kalibračného grafu a 

hodnota medze stanovenia sa potom určí ako trojnásobok hodnoty medze detekcie.    
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Obr.5 Kalibračná krivka stanovenia hliníka v koncentračnom rozsahu 0,1 mg/l - 1 mg/l  
 
 

Obr.6 Tabuľka experimentálne zistených hodnôt LOD a LOQ 
 

LOD [mg/l] LOQ [mg/l] 

0,023 0,070 

 

Záver 

Cieľom experimentov bolo navrhnúť postup stanovenia hliníka metódou na princípe 

prietokovej coulometrie. Práca ponúka opis postupu nepriameho stanovenia hliníka, nakoľko 

jeho príliš záporný oxidačno-redukčný potenciál priame stanovenie neumožňuje. Stanovenie 
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sa realizovalo na základe tvorby komplexov hliníka a železa s fluoridovými aniónmi pričom 

komplexy hlinitých iónov sú stabilnejšie než komplexy železitých iónov. 

 Merania boli robené pomocou automatického laboratórneho analyzátora EcaFlow 150 

GPl za použitia aplikácie č. 42, elektródy z pórovitého uhlíka s označením E-104C 

a trojelektródovej meracej cely s označením EcaCell 353 C. Základom roztokov použitých 

na meranie bol roztok železa Fe(ІІІ), roztok fluoridov, 0,001 mol/l roztok HCl, roztok 

elektrolytu, ktorým bol 0,1mol/l KCl a samozrejme prídavky hliníka.  

Stanovenie hliníka v takto pripravenom roztoku bolo možné preto, lebo hlinité ióny 

v ňom viažu časť fluoridových iónov, čím sa úmerne zvyšuje koncentrácia voľných železitých 

iónov a aj signál redukcie Fe(III) na Fe(II), ktorý je zaznamenávaný prístrojom. Meraním 

koncentrácie voľných železitých iónov možno potom zistiť koncentráciu hlinitých iónov 

v roztoku. 
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Abstrakt 

The sorption of Zn2+ on synthetic hydroxyapatite was investigated using a batch method and radiotracer 
technique. This work was aimed to study influence of the contact time, effect of pH and different concentration of 
Zn2+ ions in the solution. The percentage of zinc adsorption on HA1 and HA2 was more than 96 % during 1h for 
initial Zn2+concentration of 1×10-4, 5×10-4 and 1×10-3 mol·dm-3. The equilibrium time of 2 h was chosen for 
further experiments. The sorption of zinc on hydroxyapatite was pH independent ranging from 4.5 to 6.5 as a 
result of buffering properties of hydroxyapatite. The experimental data for adsorption of zinc have been 
interpreted in the term of Langmuir isotherm and the value of maximum adsorption capacity of zinc on a 
commercial hydroxyapatite and hydroxyapatite prepared by wet precipitation process was calculated to be 0.437 
mmol·g-1 and 0.605 mmol·g-1, respectively. 
 

Kľúčové slová: Sorption; Hydroxyapatite; Zinc; Langmuir isotherm  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zinok je dôležitý stopový prvok bežne prítomný v životnom prostredí. Je nevyhnutný 

pre rast a správny vývin organizmu. Nachádza sa vo všetkých tkanivách, no najväčšie 

zastúpenie má v kostiach. Zinok je kofaktorom mnohých enzýmov a je potrebný pri replikácii 

DNA. Jeho nadbytok alebo naopak nedostatok môže spôsobiť ochorenie. Medzi akútne 

prejavy vysokého prímu zinku patria hnačky a nevoľnosť. Chronický prebytok zinku môže 

viesť k vážnym neurologickým poruchám [1]. 

Koncentrácia zinku v povrchových a podzemných vodách je zvyčajne nižšia ako 

v pitnej vode, do ktorej sa zinok dostáva vylúhovaním z potrubia. Denný príjem pre dospelého 

človeka by nemal prekročiť 15 až 20 mg. Prekročenie tejto limitnej hodnoty môže byť 

škodlivé a viesť k negatívnym účinkom [2]. Zinok a jeho zlúčeniny sa používajú v rozličných 

priemyselných procesoch ako sú galvanizácia, výroba zliatin, farieb, kozmetiky a liečiv, čím 

sa zvyšuje jeho úroveň v životnom prostredí. Kvôli jeho širokému použitiu ho možno nájsť 

v odpadových vodách, kaloch a v pevných odpadoch [3]. Mobilita, reaktivita a biologická 

dostupnosť Zn2+ iónov ovplyvňujú jeho sorpčné vlastnosti.  

Konvenčné technológie na odstraňovanie a elimináciu ťažkých kovov z odpadových 

vôd sú napr. chemické zrážanie kovov, spoluzrážanie, filtrácia, membránové technológie, 

sorpcia, elektrolýza, iónová výmena, reverzná osmóza, elektrochemické odstraňovanie kovov, 

odparovanie a mnohé ďalšie [4]. Najčastejšie používaná, ekologicky a ekonomicky šetrná 

CHÉMIA

1090



metóda na odstraňovanie toxických kovov a rádionuklidov uvoľnených do životného 

prostredia, je ich sorpcia na prírodné alebo syntetické sorbenty [5]. 

Hydroxyapatit [Ca5(PO4)3(OH)] je hlavný anorganický komponent kostí a zubov u 

stavovcov. Syntetický hydroxyapatit obsahuje častice s rôznou morfológiou, kryštalinitou, 

veľkosťou pórov a s rozdielnou veľkosťou špecifického povrchu v závislosti od jeho použitia. 

V zuboch a kostiach je prítomný vo forme nanočastíc. Hydroxyapatit je vhodný na 

odstraňovanie ťažkých kovov a rádionuklidov kvôli jeho nízkej rozpustnosti vo vode 

a vysokej stabilite pri oxidácii a redukcii, veľkému vysoko špecifickému povrchu, dobrým 

tlmivým vlastnostiam a schopnosťou zadržať vo svojej štruktúre rozmanité látky. Iónová 

výmena, adsorpcia, spoluzrážanie, substitúcia Ca2+ iónov v hydroxyapatite inými kovmi sú 

mechanizmy na odstraňovanie iónov ťažkých kovov z roztoku a ich zadržanie v štruktúre 

tohto sorbentu [6]. Hydroxyapatit má hexagonálnu štruktúru, v ktorej obsahuje miesta pre 

výmenu katiónov aj aniónov, čo je dôležité pre imobilizáciu rádionuklidov [7]. 

Táto práca bola zameraná na štúdium sorpčných vlastností zinku na syntetický 

hydroxyapatit. Študovala sa jeho sorpcia v závislosti od doby kontaktu , hodnoty pH a rôznej 

koncentrácie Zn2+ iónov 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. Štandardný roztok rádionuklidu 65Zn ( Český 

metrologický institut, Česká republika ) s objemovou aktivitou 1,6 MBq·ml-1 sa použil ako 

rádioindikátor. Vzorky hydroxyapatitov, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. 

od firmy Sigma - Aldrich Chemie GmbH, Nemecko (HA1) a hydroxyapatit (HA2) bol 

pripravený zrážaním podľa metódy Tiseliusa a kol. [8]. Táto metóda pozostáva vo vyzrážaní 

fosforečnanu vápenatého zmiešaním 0,5 mol·dm-3 vodného roztoku chloridu vápenatého s 0,5 

mol·dm-3 vodným roztokom hydrogénfosforečnanu sodného za stáleho miešania pri 

laboratórnej teplote. Vzniknutá zrazenina sa dekantovala, premyla destilovanou vodou 

a potom sa dala variť v 0,25 mol·dm-3 roztoku NaOH na 1 hodinu za stáleho miešania. Takto 

získaný HA bol dvakrát dekantovaný, premývaný destilovanou vodou, odfiltrovaný, vysušený 

v exikátore a následne sa ocharakterizoval [7]. 

Sorpcia zinku na vzorky hydroxyatitu sa študovala vsádzkovou metódou pri 

laboratórnej teplote za statických a aeróbnych podmienok v plastových skúmavkách so 

zátkou. Ako rádioindikátor sa použil 65Zn. Sorpčné parametre boli určené po pridaní 3 mL 
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vodnej fázy k 30 mg sorbentu. Obidve fázy sa premiešavali na laboratórnom extraktore pri 

konštantnej rýchlosti miešania. Po sorpcii zinku sa suspenzia centrifugovala 10 min pri 6,000 

ot·min-1 na centrifúge typu Hettich EBA 20. Alikvotná časť supernatantu sa merala na gama 

počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) detektorom. Relatívna chyba merania bola < 1 %. 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu zinku s koncentráciou Zn2+ iónov vo vodnej fáze   

1·10-4, 5·10-4 a 1·10-3 mol·dm-3 sa sledoval v časovom intervale od 3 min do 480 min.  

Sorpčné vlastnosti zinku sa študovali v závislosti od hodnoty pH. Roztok 

s požadovanou hodnotou pH od ≈ 3 do ≈ 8 sa pripravil z destilovanej vody a úpravou hodnoty 

pH pridaním roztoku HCl alebo NaOH a označením 65Zn. Na meranie hodnoty pH sa použil 

pH meter CPH 51 od firmy Fisher Scientific Co. pred sorpciou (počiatočné pH) a po sorpcii 

(konečné pH). 

Sorpčné experimenty sa uskutočňovali pomocou roztoku zinku s počiatočnou 

koncentráciou Zn2+ vo vodnej fáze v rozmedzí od 1·10-5 mol.dm-3 do 1·10-1 mol.dm-3. Všetky 

roztoky s rôznou koncentráciou Zn2+ boli a označené 65Zn. 

Adsorpčné vlastnosti hydroxyapatitu sa vypočítali podľa nasledovných rovníc: 

Rozdeľovací koeficient Kd:              
m

V

a

aa

m

V

c

cc
K

0

eq

eq0
d ⋅−=⋅−=   [cm3·g-1]                   [I.] 

Percento sorpcie R:                         

m

V
K

K100
R

d

d

+

⋅=   [%]                                                
[II.] 

Rovnovážna koncentrácia ceq:

            0

0
eq a

ac
c

⋅
= [mol·dm-3] [III.] 

kde c0 je počiatočná koncentrácia [mol·dm-3], ceq je rovnovážna koncentrácia [mol·dm-3], V je 

objem vodnej fázy [cm3], m je hmotnosť sorbentu [g], a0 je objemová aktivita počiatočného 

roztoku [Bq·cm-3], a je rovnovážna objemová aktivita roztoku [Bq·cm-3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 3 do 480 min pri 

počiatočnej hodnote pH 4 a pri troch koncentráciách Zn2+ katiónov vo vodnej fáze 1·10-4, 

5·10-4 a 1·10-3 mol·dm-3. Percento sorpcie zinku na HA1 a HA2 bolo viac ako 96 % už po 60 

min pre všetky tri koncentrácie Zn2+ katiónov vo vodnej fáze. Vplyv doby kontaktu na sorpciu 

zinku  na hydroxyapatit HA1 a HA2 sú uvedené na obrázku 1. Pre ďalšie naše experimenty 

zvolili dobu kontaktu 2 hodiny. 
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Obr. 1 Vplyv doby kontaktu na sorpciu zinku pre vzorky hydroxyapatitu HA1(plný symbol) 

 a HA2 (prázdny symbol) 
Hodnota pH v roztoku je dôležitým parametrom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, 

pretože nastáva ionizácia funkčných skupín na povrchu sorbenta a zmena zloženia v roztoku. 

Syntetický hydroxyapatit vykazuje excelentné tlmiace vlastnosti v intervale pH 4-10. Tlmiaca 

kapacita hydroxyapatitu je výsledkom acidobázických reakcií dostupných funkčných skupín 

na jeho povrchu [9, 10]. Na sorpciu zinku sme použili roztoky s počiatočnou hodnotou pH 

v rozmedzí 3,2 - 8,2. Po 2 hodinách kontaktu sa zmerala konečná hodnota pH a aktivita 65Zn 

vo vodnej fáze. Pri počiatočnom pH od 4,5 do 6,5 je konečné pH rovnaké. Percento sorpcie 

zinku bolo konštantné v celom intervale počiatočnej hodnoty pH (Obr. 2). 
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Obr. 2 Percento sorpcie zinku (prázdny symbol) a konečnej hodnoty (plný symbol) pH v závislosti od 

počiatočnej hodnoty pH 
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Percento sorpcie zinku na hydroxyapatit HA1 a HA2 zostáva nezmenené zvyšovaním 

koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku až do koncentrácie 1·10-4 mol.dm-3. Ďalším zvyšovaním 

koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku sa percento sorpcie znižuje (Obr. 3a). Na interpretáciu 

množstva adsorbovaného zinku na hydroxyapatit HA1 a HA2 sa použila Langmuirova 

izoterma (Obr. 3b). Vypočítaná maximálna sorpčná kapacita zinku pre hydroxyapatit HA1 

bola 0,437 mmol·g-1 a pre HA2 bola 0,605 mmol·g-1. 
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Obr. 3  Závislosť percenta sorpcie zinku (a) a množstvo zinku adsorbovaného na hydroxyapatite 

modelovaný Langmuirovou izotermou (b) od rovnovážnej koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku 

 

Záver 

Sorpcia zinku na dve vzorky syntetického hydroxyapatitu HA1 a HA2 sa študovala 

vsádzkovou metódou. Ako rádioindikátor sa použil rádionuklid 65Zn. Sledoval sa vplyv doby 

kontaktu, počiatočnej hodnoty pH a rôznej koncentrácie Zn2+ katiónov v roztoku na 

dosiahnutie sorpčnej rovnováhy. Percento sorpcie zinku na HA1 a HA2 bolo viac ako 96 % už 

po 60 min pre všetky tri koncentrácie Zn2+ katiónov vo vodnej fáze.  

Percento sorpcie zinku bolo konštantné v celom študovanom intervale počiatočnej hodnoty 

pH. Pri počiatočnom pH od 4,5 do 6,5 bolo výsledné pH 6,2 pre HA1 a 7,2 pre HA2.  

 Na interpretáciu sorpcie niklu v závislosti od rôznej koncentrácie Ni2+ katiónov vo 

vodnej fáze na chitosan sa použila Langmuirova izoterma. Percento sorpcie zinku na 

hydroxyapatit HA1 a HA2 zostáva nezmenené zvyšovaním koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku 

až do koncentrácie 1·10-4 mol.dm-3. Ďalším zvyšovaním koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku sa 

percento sorpcie znižuje. Maximálna sorpčná kapacita pre HA1 bola 0,437 mmol·g-1 a pre 

HA2 bola 0,605 mmol·g-1. V nasledujúcich experimentoch je potrebné zistiť vplyv 

konkurenčných katiónov a aniónov na sorpciu zinku na hydroxyapatit. 
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Abstrakt  

Aurora kinases (AK) are essential regulators of mitosis. AK are over-expressed in diverse solid tumors, 
hence have these enzymes become attractive anti-cancer targets. We focus on Aurora A, wich is a member of the 
kinases family. We chose a series of around two dozens of pyrazol based ligands, experimental values of IC50 of 
which were determined by Coumar and coworkers and put throught a computational study. Our approach extends 
the quantum mechanics-based scoring procedure developed in laboratory of prof. Hobza in IOCT, ASCR. It is 
based on improved PM6 semi-empirical method which is augmented with empirical corrections for dispersion 
interaction, hydrogen- and halogen-bonding. Quantification of ligand-protein interaction includes interaction 
energy calculation, solvatation and deformation energy, determination and inclusion of entropy effects. Proper 
coverage of all these terms makes the scoring function to be an approximation of a thermodynamic value of free 
bonding energy of the complex. It is thus possible to correlate our score with the experimental IC50  values.  
 
Kľúčové slová: Auróra A; PM6,skórovacia funkcia, COSMO, GBM, QM/MM, väzbová afinita. 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Cieľom našej práce  je výskum v oblasti tzv. in silico chémie zameraný na vývoj a 

aplikáciu skórovacej funkcie založenej na semiempirickej kvantovo-chemickej výpočtovej 

metóde PM6-D3H4X [1] (PM6 rozšírená o empirické korekcie na správny popis disperznej 

energie, vodíkových väzieb a na výpočet halogénových väzieb). Základný prístup zvolený pri 

výpočte skóre je založený na báze QM/MM výpočtov (quantum mechanic/molecular 

mechanic), kde časť makromolekuly, v ktorej dochádza k interakcii s ligandom je počítaná 

presnejšími (najčastejšie semiempirickými) kvantovo-mechanickými metódami, zvyšok 

makromolekuly je počítaný časovo menej náročnými a menej presnejšími metódami 

molekulovej mechaniky. QM oblasť je počítaná metódou PM6-D3H4X.  

Autormi skórovacej funkcie sú členovia výskumnej skupiny Hobzu z ÚOCHB Praha. 

Skórovacia funkcia bola  aplikovaná na sériu 22 komplexov enzým-ligand, ku ktorým boli 

známe  experimentálne dáta  IC50 dostupné v publikácii Coumara a kol.[2]. Jedná sa o sériu 

potenciálnych inhibítorov serín-treonínovej kinázy Auróry A, na báze pyrazolového skeletu, 

umiestneného v aktívnom mieste enzýmu zabezpečujúcu kompetitívnu ATP inhibíciu 
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enzýmu. Komplexy proteín-ligand (PL) boli počítané vo vodnom prostredí simulovanom 

dvoma solvatačnými  modelmi – Conductor-like screening model (COSMO) a generalized 

Born model (GBM). Experimentálna hodnota IC50 bola po úprave použitá na koreláciu s 

dátami získanými zo skórovacej funkcie. Pre lepšie pochopenie Quantitative structure–activity 

relationship (QSAR) sme vyhodnotili interakčné energie (IE) vo vákuu pre líšiace sa 

fragmenty ligandov.  

 

Materiál a metódy 

Na výpočty uvedených  energií sme použili skórovaciu funkciu založenú na báze 

semiempirickej metódy PM6-D3H4X. Skóre je vyjadrením voľnej väzbovej energie ∆Gw 

komplexov ligand-enzým. Je sumou niekoľkých čiastkových členov, ktoré popisujú jednotlivé 

energetické vstupy tvoriace celkovú energiu výslednej väzbovej afinity. Sú to: 

• interakčná energia ∆ Gint,w 

• proteínová a ligandová desolvatačná energia ∆∆Gsolv(L) 

• proteínová a ligandová deformačná energia ∆ Gconf,w (L), ∆ Gconf,w (P) 

• príspevky väzbovej entropie T∆ Sint 

 

Procedúra skóringu je aplikovaná na optimalizované štruktúry komplexov podľa nasledovnej 

schémy: 

∆Gw = ∆Gint,w + ∆∆Gsolv (L) + ∆Gconf,w (L) + ∆Gconf,w (P ) − T ∆Sint    [I.] 

Kde jednotlivé členy rovnice predstavujú: 

• ∆Gint,w = ⇒∆Eint + ∆∆Gint, solv  ∆Eint je interakčná energia v plynnej fáze 

počítaná v geometrii optimalizovanej PM6-D3H4X/MM použitím implicitného 

solventu metódou QM/MM. 

•   ∆∆Gsolv(L) = ⇒∆GsolvSMD − ∆GsolvGB  tento člen predstavuje korekciu na 

použitý solvatačný model. Výber vhodného solvatačného modelu závisí aj od 

veľkosti systému PL. Model GBM je vhodný pre veľké systémy a v prípade skóringu 

je použitý pre celý systém PL komplexu. Zatiaľ čo pre solvatáciu samotného ligandu 

je možné použiť presnejší, ale výpočtovo náročnejší model SMD (kvantovo-
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mechanický kontinuálny univerzálny model). Preto musel byť zavedený člen  

∆∆Gsolv(L), ktorý reprezentuje rozdiel medzi solvatačnou voľnou energiou 

počítanou na vyššej úrovni (SMD) a na nižšej úrovni (GBM) teórie.   

•   ∆Gconf ,w(P ) = ⇒∆Edef (P ) + ∆∆Gconf, solv(P )  člen ∆Gconf w(P ) rovnice 1.1 

reprezentuje deformačnú energiu proteínu. Pozostáva z energie proteínu počítanej v 

PL geometrii a z energie izolovaného proteínu optimalizovaného vo vodnom prostredí 

na úrovni QM/MM modelu. MM časť proteínu počítaná molekulovou mechanikou 

bola optimalizovaná chladením z 300 K na 0 K po 2 ps. 

 

• ∆Gconf, w(L) = ∆Edef (L) + ∆∆Gconf, solv(L) ⇒ tento člen rovnice 1.1 znázorňuje 

voľnú deformačnú energiu ligandu. ∆Edef (L)  predstavuje optimalizovanú energiu 

ligandu počítanú vo vodnom prostredí simulovaným implicitným modelom SMD. 

Člen ∆∆Gconf, solv(L)  predstavuje energiu ligandu počítanú v geometrii PL.  

  

•  T ∆Sint posledný člen rovnice 1.1 reprezentuje zmenu entropie prislúchajúcu počtu 

voľne rotujúcich väzieb ligandu. Tento term je veľmi náročné vyjadriť presne [5,6] . 

Možná odchýľka 1 kcal/mol na voľne rotujúcu väzbu je porovnateľná s bežnými 

skórovacími funkciami. [7].  

 

Výpočet IE fragmentov jednotlivých ligandov: 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Skelet ligandov 12b - 12w  

 

Všetky ligandy obsahujú rovnaký skelet na báze substituovaného pyrazolu (obr. 1), 

ktorý tvorí kľúčové vodíkové väzby so študovaným enzýmom v aktívnom mieste (obr.2). 

Ligandy 12b-12w (tab. 1.1) sa líšia substituentami R1 a X, ktorých IE boli počítané 

samostatne, výpočtovou metódou PM6-D3H4X vo vákuu. Substituenty R1, X boli vyňaté z 
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ligandov pomocou vizualizačného programu PyMol (ver. 1.4) nahradením väzby X-CO 

metylovou skupinou (X-CH3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Interakcie PL v aktivnom mieste enzýmu 

 

Ligandy poskytujúce viacero orto- a meta- polôh na terminálnom fenylovom kruhu 

boli študované vo všetkých variantách. 

 

Výsledky a diskusia 

 Záverečné skóre bolo prepočítané s interakčnými energiami v solvatačnom modeli 

COSMO a nahradené interakčnými energiami počítanými modelom GBM, nakoľko sa tento 

solvatačný model ukázal byť vyhovujúcejší pre výpočet proteín-ligandovej interakcie.  

 Interakčné energie fragmentov X a R1 nám podávajú informáciu o energetickom 

príspevku jednotlivých častí ligandov. V prípade ligandov, kde X = -NH dochádza k 

vytvoreniu významnej intramolekulovej vodíkovej väzby s pyrazolovým kruhom, ktorá 

ovplyvňuje  geometriu celého ligandu v prospech väzbovej afinity PL. Absencia tejto 

interakcie sa prejavila v nízkej hodnote skóre. Najnižšia IE fragmenu bola napočítaná pre 

ligand 12e, ktorý má R1 = -Ph a nevytvára s okolitým proteínom žiadne významnejšie 

interakcie.  
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Tab. 1. Séria vyhodnocovaných ligandov  

Ligand X R1 IC50[µM] Score [kcal/mol] IE R1 [kcal/mol]  

12b -NH- -CH2Ph 1.580 -22.48 -15.23 

12c -NH- -CH2 CH2Ph 1.350 -26.40 -21.05 

12d -NH- -CH2CH2 CH2Ph 1.942 -23.00 -23.22 

12e -NH- -Ph 0.804 -25.68 -13.83 

12f -NCH3- -Ph >50 -17.07 -18.39 

12g -NCH3- -CH2Ph >50 -16.10 -20.49 

12h -NH-  
1.484 -22.84 -21.46 

12i -NH-  
1.937 -24.20 -16.98 

12j -NH-  

1.071 -27.91 -26.74 

12k -NH- -CH2(Ph-4-OCH3) 1.623 -24.49 -25.42 

12l -NH- -CH2(Ph-3-OCH3) 0.838 -22.15 -26.32 

12m -NH- -CH2(Ph-3-NHCOCH3) 1.746 -23.31 -30.57 

12n -NH- -CH2CH2(Ph-4-OCH3) 1.580 -25.30 -27.77 

12o -NH- -CH2CH2(Ph-3-OCH3) 2.895 -22.65 -24.27 

12p -NH- -Ph-4-OCH3 0.460 -21.91 -21.44 

12q -NH- - Ph-3-OCH3 0.449 -25.44 -20.39 

12r -NH- - Ph-2-OCH3 1.087 -23.87 -15.61 

12s -NH- - Ph-3,4-di-OCH3 0.960 -22.40 -27.86 

12t -NH- -Ph-4-N(CH3 )2 1.568 -22.92 -21.19 

12u -NH- -Ph-4-F 1.447 -25.57 -14.19 

12v -NH- -Ph-4-NHCOCH3 0.719 -26.88 -24.09 

12w -NH- -Ph-3-NHCOCH3 0.033 -31.74 -34.09 

 

 

 

  Záverečné skóre bolo prepočítané s interakčnými energiami v solvatačnom modeli 

COSMO a nahradené interakčnými energiami počítanými modelom GBM, nakoľko sa tento 

solvatačný model ukázal byť vyhovujúcejší pre výpočet proteín-ligandovej interakcie.  

 Interakčné energie fragmentov X a R1 nám podávajú informáciu o energetickom 

príspevku jednotlivých častí ligandov. V prípade ligandov, kde X = -NH dochádza k 

vytvoreniu významnej intramolekulovej vodíkovej väzby s pyrazolovým kruhom, ktorá 

ovplyvňuje  geometriu celého ligandu v prospech väzbovej afinity PL. Absencia tejto 
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interakcie sa prejavila v nízkej hodnote skóre. Najnižšia IE fragmenu bola napočítaná pre 

ligand 12e, ktorý má R1 = -Ph a nevytvára s okolitým proteínom žiadne významnejšie 

interakcie.  

 

Záver 

Testovaných bolo 22 komplexov Auróry A s inhibítormi s rôznou polovičnou 

hodnotou inhibičnej koncentrácie. V rámci testovaných ligandov bolo 9 počítaných v dvoch 

konformáciách, t.j celkovo bolo počítaných 31 enzýmových komplexov. Výsledné skóre 

získané kvantovo-chemickými metódami boli korelované s experimentálnymi hodnotami IC50 

vyjadrenými pomocou aproximácie, kde IC50 boli považované za rýchlostnú konštantu. 

Vychádzali sme z RTG štruktúry z kryštálu Auróry A získaného z ľudskej bunky. Enzým bol 

kryštalizovaný s ligandom 12w (tab. 1). Do aktívneho miesta boli dosádzané ostatné 

modelované ligandy (tab. 1.) na báze pyrazolového skeletu, t.j. zaujímali rovnakú pozíciu v 

aktívnom mieste enzýmu. Komplexy boli modelované vo vodnom prostredí solventu GBM, 

bol neskôr nahradený modelom COSMO, ktorý sa ukázal byť presnejší pri počítaní proteín-

ligandových komplexov.  

 Interakčné energie fragmentov ligandov boli počítané výpočtovou metódou PM6-

D3H4X vo vákuu. Výsledné energie slúžia na lepšie pochopenie proteín-ligandových 

interakcií v oblasti, ktorou sa jednotlivé ligandy líšia. 

 Výsledná korelácia skóre a experimentálnych hodnôt voľnej väzbovej energie bola 

vyhodnotená metódou najmenších štvorcov. Bola dosiahnutá zhoda s experimentom na úrovni 

R2= 0,72.  
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Abstrakt 

TiO2-Pt nanoparticles have been synthesized by sol-gel with Pt and then supercritically dryed The 
concentration of Pt nanoparticles ranged between 0,3 and 1,0 wt.%. The size of nanoparticles of aerogel was 
2,6 nm, 3,2 nm, 3,8 nm. These composites were employed as photocatalysts for room-temperature photocatalytic 
reforming of ethanol and hydrogen production. The highest hydrogen production was obtained in the case of the 
smallest and most concentrated metal nanoparticles underlying the importance of the number of active sites on 
the TiO2-Pt composites. 
 

Kľúčové slová: TiO2-Pt; aerogél; fotokatalytická produkcia vodíka; rozklad etanolu 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti sa mimoriadna pozornosť venuje oxidovým polovodičom rôznych 

prechodných kovov. Ich vlastnosti ich predurčujú k aktuálnym aplikáciám z ktorých sa v 

súčasnosti najviac rozšírili  fotokatalyzátory s aplikáciou v čistení kvapalín a plynov. 

Nedostatkom zatiaľ najpoužívanejších fotokatalyzátorov na báze oxidu titaničitého (TiO2) je 

ich nedostatočná účinnosť pri ožarovaní prirodzeným slnečným svetlom. V posledných 

rokoch začínajú vznikať nové a veľmi perspektívne aplikácie fotokatalýzy ako napr. 

fotoelektrokatalýza [1]. Tento proces je založený na tvorbe elementárneho vodíka z protónov 

vo vodných roztokov  v priebehu fotoindukovanej katalyzovanej mineralizácie rôznych 

organických látok ako napr. vedľajších produktov pri spracovaní biomasy (glycerín, 

sacharidy, organické kyseliny),  organických polutantov po  niektorých priemyselných 

postupoch a tiež pri fotomineralizácii biopalív (biometanolu a bioetanolu).  Tento proces je 

perspektívny pre využitie energie slnečného žiarenia na spojenie dvoch procesov – čistenia 

vôd a produkcie vodíka. Takisto ho možno použiť na výrobu vodíka z biopalív. Jeho výhodou 

je, že potrebnú energiu pri použití vhodného fotokatalyzátora dodáva slnečné žiarenie.  

Možno ho zaradiť do „zelenej chémie“ a patrí medzi plne udržateľné procesy s minimálnou 

spotrebou energie a minimálnou produkciou exhalátov.  

 Cieľom práce bolo zmeranie fotokatalytickej účinnosti pripravených aerogélov TiO2 
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dopovaných Pt.  

Aerogély sú skupina materiálov, ktorá sa vyrába superkritickým sušením 

anorganických sól-gélov, čo spôsobuje poréznu štruktúru materiálov s veľkým aktívnym 

povrchom [2-4]. Ako substrát pre fotokatalýzu sme použili roztok etanolu, ktorý sa bežne 

vyskytuje aj v biomasách a je ľahko obnoviteľným zdrojom. 

 

Materiál a metódy 

Reaktor na fotokatalýzu z pyrexu bol umiestený pred zdroj UV žiarenia (Osram 

Ultramed 400W) bez filtru. Žiarenie bolo okolo celého reaktoru zabezpečené cylindrickými 

sklíčkami. Intenzita žiarenia v strede reaktoru bola približne 800 mW cm-2. Vodík bol meraný 

on-line použitím SRI 8610C plynového chromatografu. Ako nosný plyn bol použitý Ar. 

Chromatograf bol kalibrovaný štandardom 0,25 % H2 v Ar . Na meranie bolo použitých 10 mg 

katalyzátora TiO2 v 100 ml 1 % vodného roztoku etanolu. 

 

Výsledky a diskusia 

Fotokatalytický rozklad etanolu za anaeróbnych podmienok má za následok vznik 

vodíka. Endergonická reakcia poskytuje dostatok energie na absorbovanie fotónov 

fotokatalyzátorom. Generované diery interagujú s organickým materiálom zatiaľ čo vzniknuté 

elektróny redukujú vodíkový ión za vzniku molekulárneho vodíka. Po dopovaní TiO2 Pt je 

dôležité aby častice neboli veľmi veľké ani malé, lebo ich vysoká ako aj nízka koncentrácia 

môže viesť k rôznym komplikáciám, ako napríklad k zníženiu rýchlosti alebo až k úplnému 

zastaveniu reakcií, k nízkej účinnosti a k neočakávaných reakciám [5].  

Vzorky vo forme aerogélov boli pripravené s rôznymi koncentráciami Pt (1,0 %, 

0,7 %, 0,3 %) a tiež aj v rôznych veľkostiach častíc (2,6 nm, 3,2 nm, 3,8 nm). Vzorky boli 

merané v 1 % vodnom roztoku etanolu po dobu 6 hodín pričom vzorky boli odoberané 

každých 10 minút.  

Ako je zobrazené na obr. 1, pri porovnaní vzoriek s rôznou veľkosťou častíc aerogélov 

TiO2-Pt, najlepšie výsledky pri meraní účinnosti pre produkciu vodíka, dosahovali vzorky, s 

najmenšími nanočasticami TiO2-Pt (2,6 nm). Tieto vzorky mali najväčší aktívny povrch, na 

ktorom prebiehali reakcie. Pri porovnaní vzoriek najhoršie výsledky dosahovali vzorky 

s nanočasticami TiO2-Pt s najväčšou veľkosťou (3,8 nm). 
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Obr. 1 Produkcia vodíka fotokatalytickým rozkladom 1 % vodného roztoku etanolu aerogélom TiO2-Pt 
s rôznymi veľkosťami nanočastíc: (1) 2,6 nm, (2) 3,2 nm, (3) 3,8 nm 

 

Na obr. 2 vidíme, že pri porovnaní vzoriek s rôznou koncentráciou Pt vykazovali 

najlepšiu účinnosť vzorky, ktoré boli dopované 1 % Pt, naopak najnižšiu účinnosť vykazovali 

vzorky s najnižšou koncentráciou Pt (0,3 %).  

 

 

 

Obr. 2 Produkcia vodíka fotokatalytickým rozkladom 1 % vodného roztoku etanolu aerogélom TiO2-Pt s rôznou 
koncentráciou Pt: (1) 1,0 %, (2) 0,7 %, (3) 0,3 % 

 

Záver 

Meranie fotokatalytickej aktivity aerogélov TiO2 dopovaných Pt prebehlo pri 

laboratórnej teplote po dobu 6 hodín, pričom vzorky sa analyzovali každých 10 minút. 
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Najlepšie výsledky vykazovali vzorky, ktoré obsahovali častice s veľkosťou nanočastíc TiO2-

Pt 2,6 nm s najvyšším obsahom Pt (1,0 %). 
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Abstrakt 

Several analytical methods have been used to metabolic studies of numerous xenobiotics. In vivo 
experiments with laboratory animals and in vitro experiments with liver microsomes belong to the mostly used 
approaches. Recently, the using of a method based on the combination of electrochemistry/mass spectrometry 
(EC/MS) to simulate oxidative phase I metabolism has received a considerable attention. Combination of 
electrochemical techniques with HPLC-MS can constitutes a way for evaluating and predicting the degradation 
pathways of various emerging pollutants. Erythromycin is a macrolide antibiotic characterized by an 
antimicrobial spectrum comparable to penicillin. A great part of erythromycin is metabolized by demethylation in 
the liver. The aim of this work was to study and to optimize the conditions for an electrochemical oxidation of 
erythromycin in flow system connected to mass spectrometry in the in-vitro metabolic study of erythromycin. 
 

Kľúčové slová: Erytromycín; elektrochemická oxidácia; in-vitro štúdium metabolizmu 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Za účelom štúdia metabolizmu množstva xenobiotík boli vyvinuté viaceré 

(bio)chemické a biologické metódy. Medzi najpoužívanejšie patria in-vivo experimenty 

s laboratórnymi zvieratami a in-vitro experimenty s pečeňovými mikrozómami, ktoré 

vykazujú vysokú aktivitu enzýmov skupiny cytochrómu P450. Inkubácia pečeňových 

mikrozómov s xenobiotikom môže pomôcť pri identifikácii metabolitov fázy I [1]. 

V poslednej dobe sa na simuláciu oxidatívneho metabolizmu fázy I a rýchly skríning 

potenciálnych metabolitov často využíva nebiologická metóda založená na prepojení 

elektrochemickej cely s hmotnostným spektrometrom (EC/MS). Spojením EC/MS sú 

generované MS voltampérogramy, ktoré poskytujú priamo prehľad o oxidačných produktoch 

xenobiotika tvorených aj v ľudskom tele [2]. Kombinácia EC s HPLC/MS [1] poskytuje ešte 

väčší potenciál na identifikáciu jednotlivých metabolitov a odhalenie príslušných 

metabolických reakčných ciest.  

V súčasnosti sa mnohé vedecké štúdie zameriavajú na analýzu rôznych polutantov 

vyskytujúcich sa v životnom prostredí, kde ich prítomnosť kontinuálne vzrastá. Medzi tieto 

polutanty patria napríklad liečivá, produkty osobnej starostlivosti, endokrinné disruptory 

a mnohé iné, ktoré sú denne používané po celom svete. Mnohé z týchto látok zostávajú 

chemicky a biologicky aktívne v životnom prostredí dokonca aj pri veľmi nízkych 
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koncentráciách. Komplexné porozumenie transformácii xenobiotík v životnom prostredí je 

nevyhnutné pre odhad ich environmentálneho rizika. Veľa transformačných procesov obvykle 

zahŕňa predovšetkým redoxné reakcie a/alebo hydrolýzu, a preto kombinácia EC s HPLC/MS 

môže predstavovať významný spôsob hodnotenia a predikcie degradačných ciest rôznych 

polutantov [3]. 

Erytromycín je širokospektrálne makrolidové antibiotikum, ktoré vykazuje vysokú 

aktivitu voči prakticky všetkým gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériám. Hlavným 

orgánom metabolizujúcim erytromycín je pečeň a hlavnou eliminačnou cestou je žlč (v malom 

množstve aj moč). Erytromycín je dostupný v enterosolventných tabletách, v kapsulách 

s pomalým uvoľňovaním, orálnych suspenziách, očných roztokoch, mastiach, géloch 

a injekciách [4].  

Pre široké využitie erytromycínu v liečbe infekčných ochorení bolo vyvinutých 

množstvo rôznych analytických metód na jeho stanovenie, ako sú spektrofotometria v UV-

VIS oblasti [5, 6], infračervená spektroskopia [7, 8], elektrochémia [9, 10], kvapalinová 

chromatografia s UV detekciou [11, 12], elektrochemickou detekciou (ECD) [13, 14] a 

hmotnostne spektrometrickou detekciou [15, 16], ktoré boli použité na stanovenie 

erytromycínu v rôznych farmaceutických prípravkoch (tablety [5, 6], kožný gél [17], orálna 

suspenzia a kapsule [6]), biologických vzorkách (med [18], mlieko [19], mäso [20], ryby [21], 

vajíčka [22], ľudská plazma a moč [23]) a environmentálnych vzorkách (sedimenty [24], pôda 

[25], odpadová [26], povrchová, podzemná [27] a riečna voda [15]).  

Cieľom tejto práce bol výber vhodných podmienok pre štúdium elektrochemickej 

oxidácie erytromycínu tak, aby bola táto technika v ďalšom kroku kompatibilná s hmotnostne 

spektrometrickou detekciou.  

 

Materiál a metódy 

Všetky merania boli uskutočnené na zariadení Potentiostat/Galvanostat PGSTAT128N 

(Metrohm Autolab B.V., Utrecht, Holandsko) ovládanom pomocou softvéru NOVA ver. 

1.6.010 (Metrohm). V elektrochemickej cele bolo použité troj-elektródové zapojenie. Ako 

pracovná elektróda bola použitá uhlíková elektróda (GCE), ako referenčná argento-chloridová 

elektróda a ako pomocná bola použitá platinová elektróda. Všetky elektródy boli získané od 

firmy Metrohm. Zásobný roztok erytromycínu bol pripravený rozpustením 10 mg 

erytromycínu (Sigma Aldrich, Steinheim, Nemecko) v 1 ml zmesi voda : etanol v pomere 1:1 

(v/v). Pred začatím meraní bol roztok základného elektrolytu prebublaný 10 minút dusíkom na 
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odstránenie kyslíka z roztoku, po prídavku roztoku erytromycínu bol roztok prebublaný 50 

s a počas merania bol dusík privádzaný nad roztok elektrolytu, aby sa zabránilo spätnému 

rozpúšťaniu kyslíka do roztoku elektrolytu. Boli testované dve elektrochemické metódy: 

cyklická voltampérometria (CV) a diferenčne pulzná voltampérometria (DPV). Podmienky 

merania pre cyklickú voltampérometriu boli nasledovné: na pracovnú elektródu bol 

aplikovaný počiatočný potenciál -1,9 V. Po 5 s pokojovej periódy sa spustil sken s rýchlosťou 

zmeny napätia 100 mV/s až po dosiahnutie hodnoty potenciálu 1,2 V. Po ukončení skenu sa 

spustilo miešanie roztoku elektrolytu na 15 s nasledovaných 15 s pokojovej periódy. Každý 

pokus sa opakoval 3-krát. Podmienky merania pre diferenčne pulznú voltampérometriu boli 

nasledovné: na pracovnú elektródu bol aplikovaný počiatočný potenciál -1,5 V s miešaním 

roztoku elektrolytu 10 s. Po 5 s pokojovej periódy sa spustil sken s rýchlosťou zmeny napätia 

50 mV/s až po dosiahnutie hodnoty potenciálu 1,2 V. Každý pokus sa opakoval 3-krát. 

 

Výsledky a diskusia 

Pre obidve metódy boli testované ako základné elektrolyty uhličitan sodný a octan 

amónny, oba s rôznymi koncentráciami. Na Obr. 1 sú znázornené tvary oxidačných píkov pri 

CV a DPV analýze erytromycínu v 100 mmol/l uhličitane sodnom a v 100 mmol/l octane 

amónnom. Vzhľadom na to, že elektrochemická oxidácia bola možná vo všetkých 

spomenutých elektrolytoch, výber najvhodnejšieho elektrolytu bol daný naším nasledovným 

cieľom uskutočniť off-line prepojenie s hmotnostne spektrometrickou detekciou a preto sme 

v ďalších experimentoch pracovali s roztokom octanu amónneho. Následne boli skúmané 

rôzne koncentrácie roztoku octanu amónneho v rozmedzí 0,1 - 0,002 mol/l. Na Obr. 2 je 

znázornený vplyv koncentrácie základného elektrolytu na tvar oxidačného píku pri CV. 

Porovnateľný vplyv sme pozorovali aj pri DPV. Zo záznamov a z tabuľky priemerných plôch 

píkov (viď Tab. 1) sa dá usúdiť, že optimálna koncentrácia octanu amónneho pre naše 

experimentálne podmienky je 10 mmol/l. Pod touto koncentráciou sa plochy píkov začali 

výrazne zmenšovať. Optimalizácia rýchlosti zmeny polarizačného napätia (v) bola nevyhnutná 

najmä pri cyklickej voltampérometrii. Zo záznamov z analýz erytromycínu pri rôznych 

rýchlostiach zmeny polarizačného napätia je možné konštatovať, že so zvyšujúcou sa 

rýchlosťou zmeny polarizačného napätia sa zvyšujú aj merané hodnoty prúdu. To súvisí s tým, 

že hodnota potenciálu elektródy sa počas merania neustále mení, takže elektródu treba 

nepretržite dobíjať a na to sa spotrebuje značný kapacitný (nabíjací) prúd. Zatiaľ čo faradaický 

prúd je úmerný v1/2, kapacitný prúd je priamo úmerný v, čiže je omnoho viac ovplyvnený 
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rýchlosťou zmeny potenciálu [28]. Pri diferenčne pulznej technike sa vplyv kapacitného prúdu 

eliminuje. Ako optimálnu hodnotu rýchlosti zmeny polarizačného napätia sme určili pre CV 

100 mV/s a pre DPV 50 mV/s a to vzhľadom na tvar krivky ako aj rýchlosť analýzy. 

 

 
Obr. 1: Záznamy z DPV a CV analýzy blanku a prídavku erytromycínu s koncentráciou 27,2; 54,5 a 

81,6 µmol/l vykonanej v 100 mM roztoku uhličitanu sodného a v 100 mM roztoku octanu amónneho.  
 

Tab. 1: Priemerné plochy oxidačných píkov rôznych koncentrácií erytromycínu pri rôznych 
koncentráciách octanu amónneho počas CV a DPV. 

 

 priemerné plochy píkov (x10-8) 

technika CV DPV 

koncentrá-
cia 

erytromycí-
nu [µmol/l] 

koncentrá-
cia octanu 
amónneho 
[mmol/l] 

100 25 10 5 2 100 25 10 5 2 

27,2 9,192 7,719 6,468 3,550 1,527 4,844 3,921 2,749 0,985 0,061 

54,4 8,689 8,087 7,637 4,086 2,345 6,544 5,687 4,507 1,866 0,473 

81,6 / 8,718 9,079 4,827 3,188 / 7,152 6,459 2,892 1,023 
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Obr. 2: Tvar oxidačných píkov rôznych koncentrácií erytromycínu pri rôznych koncentráciách octanu 

amónneho počas CV. 
 

Záver 

Vyvinutá metóda elektrochemickej oxidácie erytromycínu bude v ďalších etapách 

aplikovaná na elektrochemický prietokový systém a ďalej optimalizovaná pre off-line spojenie 

s hmotnostnou spektrometriou.  
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Abstrakt  

For understanding phenomena associated with creation and stability of systems like self assembled monolayers 
(SAM), large metal−ligand complexes, ligand protected clusters, organometallic complexes acting as efficient catalysts, 
etc., it is useful to analyze the geometries, stability, and particularly the mechanism underlying the strength of the 
metal−ligand bond in typical complexes which participate in larger systems. Here we present CCSD(T) and DFT 
interaction energies for complexes of small gold clusters with lone-pair ligands H2O, SH2, NH3, PH3, PF3, PCl3 (ML 
complexes). Both electron correlation and relativistic effects are crucial in the bonding of all complexes. We compare 
our results with bonding analysis for complexes of Au with the same lone-pair ligands presented by Pašteka et al. [1] 

 
Kľúčové slová: klastre zlata, medzimolekulové interakcie, CCSD(T), DFT, relativistické efekty, 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 

 Zlato patrí medzi ušľachtilé kovy a na rozdiel od striebra a medi, dlhú dobu nebolo 

považované za dôležité v katalýze a povrchovej chémii vôbec. I keď bolo známe že atómové zlato v 

plynnej fáze môže byť značne reaktívne, až roku 1985 Haruta a kol. prebudil záujem o nanoklastre 

zlata správou o oxidácii CO katalyzovanej klastrami zlata pri izbovej teplote [2].  

 V posledných rokoch dostala chemisorpcia atómov a molekúl na malých klastroch 

mincových kovov, najme klastroch zlata, značnú pozornosť, a to experimentálne ako aj teoreticky 

[3]–[8], keďže potenciálne aplikácie zahŕňajú mnohé oblasti modernej technológie a vedy, napríklad 

v katalýze, senzoroch, molekulárnej elektronike, DNA sekvenovaní, mapovaní génov, transporte 

liečiv ... [9]–[11]  

 Nezastupiteľnú úlohu hrá TPCH pri interpretácii a pochopení javov, súvisiacich s povahou 

väzieb v molekulách, od toho odvodených vlastností molekúl a ich reaktivity a pri predpovedi 

vlastností nedostupných experimentu. Experimentálny a teoretický výskum sa vzájomne dopĺňajú. 

Pre pochopenie týchto fenoménov je užitočné analyzovať geometrie, stability a najmä mechanizmus 

zodpovedný za silu väzby kov-ligand v typických komplexoch, ktoré sú súčasťou väčších systémov. 

Z literatúru sú známe DFT výpočty komplexov menších klastrov zlata s ligandami obsahujúcimi 

kyslík, síru, dusík fosfor. [8], [12], [13] 

 Touto témou sa zaoberá naša skupina už dlhšiu dobu. V minulosti boli publikované výpočty 

komplexov mincových kovov s H2O a NH3 [14], H2S [15], PH3 [16]. Rozsiahlu analýzu 

interakčného mechanizmu s už spomínanými a aj ďalšími ligandami obsahujúcimi kyslík, síru, 
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dusík a fosfor a tiež porovnanie relativistických CCSD(T) výpočtov s viacerými DFT metódami 

publikoval Pašteka a kol. [1]. 

 My sme nadviazali na tieto výsledky a rozšírili sme našu analýzu o interakcie s menšími  

klastrami zlata. Ako ligandy sme použili H2O, SH2, NH3, PH3, PF3, PCl3. Dané molekuly hrajú 

významnú úlohu v katalýze a sú modelmi väčších biologicky významných molekúl.  Takéto 

systémy sú však na hranici použiteľnosti presných CCSD(T) metód, preto sme použili aj metódy 

DFT. 

 

Metódy 

 Pri výbere najvhodnejšieho DFT funkcionálu a bázy sme vychádzali z práce Pašteku a kol 

[1]. Autori v nej porovnali interakčné energie mincových kovov (Au, Ag, Cu) s menšími ligandami 

(H2O, SH2, NH3, PH3, PF3, PCl3) získané na úrovni DKH CCSD(T)/ANO-RCC-VQZP s viacerými 

kombináciami DFT funkcionálov a relativistických pseudopotenciáových báz. Ako najlepšia vyšla 

metóda PBE0/DEF2-VQZP. Preto sme danú kombináciu DFT funkcionálu a bázy použili aj pri 

našich výpočtoch. Pri geometrických optimalizáciách sme držali fixné geometrie klastrov aj 

ligandov a optimalizovali sme medzimolekulovú vzdialenosť klaster-ligand, prípadne úloh 

natočenia ligandu  voči klastru (v prípade ligandov H2O a SH2). Následne sme preverili ako sa pri 

interakcii zmenila geometria klastrov a ligandov. Jedine v prípade klastra Au3 dochádzalo k 

významnej zmene geometrie, preto sme v danom prípade optimalizovali aj geometriu klastra. BSSE 

v interakčných energiách bola korigovaná prístupom, ktorý popísal Xantheas[17]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Našu použitú metódu (PBE0/DEF2-VQZP) sme otestovali aj na komplexoch Au2L voči 

DKH CCSD(T)/ANO-RCC-VQZP (pri CC výpočtoch bola použitá DFT geometria) a porovnali 

sme vypočítané vertikálne elektrónové afinity s experimentálnymi hodnotami [18]. 

Ako v prípade interakčných energií, tak aj v elektrónových afinitách PBE0/def2-QZVP podceňuje 

referenčné hodnoty (Obr.1, Obr.2). Trendy však sedia. 

 Pokúsili sme sa rozšíriť interpretáciu interakčného mechanizmu, založenú na prenose náboja 

z ligandu na kov (donácia) a z kovu na ligand (spätná donácia) aj na väčšie klastre zlata. Na 

začiatok sme použili klaster Au4. Z literatúry aj z našich DFT optimalizácií vyplýva, že 

najstabilnejšia je planárna d2h štruktúra (kosoštvorec). Získali sme ∆E aj Re pre ligandy blížiace sa 

ku klastru Au4 z rôznych smerov (Obr.3, Obr.4). V prvom smere sú interakcie najsilnejšie, v druhom 

sú slabšie, v treťom smere sú interakcie veľmi slabé (na úrovni 5 kJ/mol) 
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Obr.1: Porovnanie interakčných energií ∆E(mH) 
komplexov Au2-L, vypočítaných pomocou PBE0/def2-
QZVP (optimalizovaná vzdialenosť Au2-L pri zachovaní 
geometrie monomérov) a DKH CCSD(T)/ANO-RCC-
VQZP (použitá DFT geometria) 

Obr.2: Porovnanie PBE0/def2-QZVP vertikálnych 
elektrónových afinít klastrov Aun (n=2-6) s experimentom 
(experimentálne hodnoty získané z referencie [18]) 

  Prenos náboja z ligandu na kov závisí od ionizačného potenciálu ligandu, teda od ochoty 

voľného el. páru odovzdať elektrón (pre všetky ligandy použité v tejto práci je voľný el. pár 

zároveň aj HOMO), a schopnosti daného orbitálu kovu prijať elektrón. Vertikálne elektrónové 

afinity (získané na úrovni PBE0/def2-QZVP) do prvých troch virtuálnych orbitálov sú: b2u – 2.2 

eV, ag – 1.2 eV, b3u – 0.1 eV (VEA atómu Au je 1.93 eV). Dané orbitály sú znázornené na Obrázku 

č. 1 a korešpondujú s jednotlivými smermi interakcie. 

 

Obr.3: Štruktúry komplexov Au4-L a zodpovedajúce orbitlály klastra Au4. Konformácia 1: voľný el. pár ligandu sa 
prekrýva s b2u orbitálom Au4 (LUMO); Konformácia 2: voľný el. pár ligandu sa prekrýva s ag orbitálom Au4 
(LUMO+1); Konformácia 1: voľný el. pár ligandu sa prekrýva s b3u orbitálom Au4 (LUMO+2). 
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Obr.4: PBE0/def2-QZVP interakčné energie komplexov 
Au4-L v dvoch rôznych konformáciách v porovnaní s 
komplexmi Au-L 

 Ak by mal predpoklad o dominantnom postavení prenosu náboja v interakčnom 

mechanizme komplexov Aun-L platiť mala by mať interakčná energia komplexu rásť s narastajúcou 

elektrónovou afinitou klastra Aun. 

Na obrázku č.5 sú znázornené PBE0/def2-QZVP interakčné energie komplexov Aun-L v závislosti 

od vertikálnej elektrónovej afinity Aun. Vertikálne elektrónové afinity sú tiež získané na úrovni 

PBE0/def2-QZVP. Uvedené Poradie komplexov pre jednotlivé klastre zlata sedí, avšak interakčné 

energie nezávisia od elektrónovej afinity klastra Aun. V prípade  Aun-L (n=2,4,6) však ide o 

molekuly s uzavretou elektrónovou štruktúrou a preto sa dá očakávať iný mechanizmus ako v 

prípade Au-L. 

 Ak vezmeme do úvahy len komplexy s otvorenou elektrónovou štruktúrou, ∆E približne 

koreluje s elektrónovou afinitou klastra (Obr.6). 

  

Obr.5: Závislosť PBE0/def2-QZVP interakčných energií 
komplexov Aun-L (n=1-6) od vertikálnej elektrónovej 
afinity Aun 

Obr.6: Závislosť PBE0/def2-QZVP interakčných energií 
komplexov Aun-L (n=1,3,5) od vertikálnej elektrónovej 
afinity Aun 

 

 

Záver 

 V práci sme sa zamerali na štúdium väzbového mechanizmu v komplexoch menších 

klastrov zlata s ligandami s voľným elektrónovým párom obsahujúcim O, N, S a P. Využili sme na 

to CCSD(T) metódu so zarátaním relativistických efektov na úrovni DKH a tiež aj DFT metódy. 

za pomoci DFT metód analyzovali komplexy menších klastrov zlata (n=2-6) s danými ligandami. 

Zatiaľ sa javí, že väzbový mechanizmus v prípade komplexov Aun-L (n=3,5) súhlasí s navrhovaným 

mechanizmom pre Au-L. To znamená, že mechanizmus interakcie je založený na prenose náboja z 
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voľného elektrónového páru ligandu na kov a prenosom náboja z ns orbitálu kovu na LUMO 

ligandu. V prípade komplexov s uzavretou elektrónovou štruktúrou, Aun-L (n=2,4,6), sa to nedá 

povedať. 
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Abstrakt 

 The gunpowder is used to set the bullets going by fast, but controlled formation of high amount 
of smoke. The grains of gunpowder are compressed in order to have the maximum density and an exactly 
defined size and form, because these parameters have crucial impact on the process of burning. The 
submitted work compares analyses of the surfaces of the gunpowder grains from 9 mm and 55 mm bullet 
by various microscopic techniques (scanning electron microscopy, atomic force microscopy, optical 
profilometry). 
 

Kľúčové slová: strelný prach; mikroskopie; optická profilometria 

 

Úvod a formulácia cieľa              

 Strelný prach sa používa k uvedeniu striel do pohybu. Jeho účelom je udeliť čo 

najväčšie mechanické zrýchlenie nábojom, rýchlym, ale 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. Zloženie strelného prachu sa v súčasnosti 

značne odlišuje od zloženia v minulých storočiach. Pušný prach sa v minulosti skladal z 

dusičnanu draselného, dreveného uhlia a síry. Moderný strelný prach je zmes množstva 

zlúčenín, ktorá sa nazýva výmetová náplň [1]. Každý náboj obsahuje výmetovú náplň, 

ktorá je zložená z pohonnej časti (nitroglycerín, nitrocelulóza, nitroguanidín), 

spomaľovačov horenia (etylcentralit, dibutylftalát), stabilizátorov voči rozkladu 

(difenylamín, oxid horečnatý, uhličitan vápenatý), látky zabraňujúce nahromadeniu 

zvyškov medi v hlavni zbrane (cín, bizmut a jeho zlúčeniny), redukovadlá záblesku 

(síran draselný, dusičnan draselný) a látky na povrchovú úpravu proti statickej elektrine 

(grafit). Výmetová náplň je lisovaná do zŕn presne definovanej veľkosti a tvaru, pretože 

veľkosť a tvar prachových zŕn má zásadný vplyv na priebeh horenia. Je treba zvoliť 

správne parametre podľa druhu a určenia strelného prachu. Všeobecne platí, že so 

zvyšujúcou sa hmotnosťou streli sa spomaľuje horenie a zvyšuje sa rýchlosť a presnosť. 
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 Cieľom tejto práce je porovnať skenujúcou elektrónovou mikroskopiou (SEM), 

atómovou silovou mikroskopiou (AFM) a optickou profilometriou (WLI; White light 

interferometry) dva typy strelných prachov z 9 mm (pištoľ) a 55 mm (puška) nábojnice 

a porovnať vhodnosť metód na tento typ analýzy. Zo zväčšujúcou sa rážou zbrane sa 

používajú ako náplň do nábojnice väčšie zrná a pravdepodobne by mali byť aj drsnejšie.  

 

Materiál a metódy                        

 Na analýzu zŕn strelných prachov sme využili skenujúcu elektrónovú 

mikroskopiu, atómovú silovú mikroskopiu a optický profilometer. Porovnali sme ich 

využitie na skúmanie zŕn pušného prachu z 9 mm nábojnice, ktorá sa používa 

v pištoliach a 55 mm nábojnice používanej v puškách.  

SEM je typ elektrónovej mikroskopie, pri ktorej sa na zobrazovanie povrchu 

vzorky využíva zväzok elektrónov, ktorý je urýchľovaný napätím do 30 kV 

a usmerňovaný elektromagnetickými šošovkami na vzorku. Zväzok elektrónov 

prechádzajúci po povrchu nám dáva informáciu o topografii vzorky. Detekcia je 

založená na analýze nízkoenergetických sekundárnych elektrónov generovaných zo 

vzorky. 

Ďalšia metóda, ktorou sme analyzovali povrch zŕn strelného prachu je AFM. 

Patrí medzi nedeštruktívne techniky skúmania povrchu vzorky. Zobrazuje štruktúru 

v nanometrovom rozlíšení v smere kolmom na povrch vzorky. Jeho výhodou je, že 

nepotrebuje na analýzu vodivú vzorku a zostrojí trojrozmerný obraz povrchu vzorky 

s vysokým rozlíšením. Najdôležitejšia časť zariadenia je tenký hrot na ramene 

pomocou, ktorého mapujeme rozloženie atomárnych síl na povrchu vzorky a to tak, že 

medziatómové sily (najčastejšie van der Waalsove sily) spôsobujú ohnutie ramena, 

ktorý je snímaný citlivým, laserovým snímačom. Celkové sily môžu byť odpudivé alebo 

príťažlivé v závislosti na vzdialenosti hrotu od vzorky. Na tomto princípe sú založené aj 

rôzne módy analýzy.  AFM analýzy boli prevádzané prostredníctvom SPM Solver 

P47H (NT-MDT Co., Moscow, Russia) vo výškovom podmóde, semi-kontaktného 

módu, na vzduchu a pri izbovej teplote. Pri meraniach bola použitá monokryštalická 

kremíková sonda s konštantou pružnosti 11,8 N/m a s polomerom zakrivenia hrotu 

konzoly 10 nm (NT-MDT Co., Moscow, Russia). Výsledné dáta boli zlineárizované s 

použitím softvéru pre analýzu skenov, ktorý sa dodáva k mikroskopu. Hodnoty drsnosti 

(Average Roughness) Ra) boli rátané pre celé plochy skenov.  

Potom sme porovnávali povrch pušného prachu z 9 mm nábojnice a 55 mm 
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nábojnice optickou profilometriou. Je to všestranná a výkonná optická metóda 

využívajúca svetelné vlny ako veľmi presný merací nástroj. Optický profilometer je 

druh mikroskopu, v ktorom je svetlo lampy rozdelené do dvoch lúčov pomocou 

polopriepustného zrkadla ( beam-splitter). Jeden lúč smeruje na povrch vzorky, druhý 

na veľmi hladký referenčný povrch. Odrazy od oboch povrchov sa v mikroskope 

rekombinujú a sú zosnímané digitálnou kamerou. Ak je rozdiel medzi 

rekombinovanými lúčmi v rádoch vlnových dĺžok svetla alebo menej, dochádza 

k interferencii. To vedie k vzniku série tmavých a svetlých pásov - interferenčných 

prúžkov. Tieto prúžky zodpovedajú kontúram povrchu testovanej vzorky, ktorého 

topografiu je možné vertikálne mapovať (v osi z) s  rozlíšením až 0,1 nm. Rozlíšenie xy 

závisí od vybraného objektívu a rozlíšenia kamery, čo môže dať až 500 nm. Táto 

technika tiež poskytuje absolútnu presnosť ± 3 nm v osi z. 

 

Výsledky a diskusia:  

Zrná strelných prachov z puškového a pištoľového prachu sme skúmali na 

kremíkovej podložke najskôr skenujúcou elektrónovou mikroskopiou, keďže má veľký 

rozsah priblížení. Povrchy sme zobrazovali od 89 násobného priblíženia (Obr.1) až po 

250 000 násobné (Obr.3). Následne sme analyzovali povrchy zŕn strelného prachu 

atómovou silovou mikroskopiou. AFM analýza 9 mm (pištoľového prachu) nám 

ukázala, že drsnosť vzorky je 68,9908 nm (Obr.8). Strelný prach z puškových striel (55 

mm nábojnica) sa nedal pomocou AFM analyzovať, pretože jeho drsnosť bola nad 1µm, 

čo je pre tento prístroj limit merania. Následne sme vzorky skúmali optickým 

profilometrom, aby sme získali drsnosti povrchov oboch druhov zŕn z 9 mm (Obr.4 a 5) 

aj 55 mm nábojnice (Obr.6 a 7).  

 
 

Obr.1  Zobrazenie zŕn strelného prachu z 9 mm nábojnice (vľavo) a 55mm nábojnice (vpravo) 
skenujúcou elektrónovou mikroskopiou pri zväčšení 89x 
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Obr.2 Zobrazenie zŕn strelného prachu z 9 mm nábojnice (vľavo) a 55 mm nábojnice (vpravo) 
skenujúcou elektrónovou mikroskopiou pri zväčšení 10 000x 

 

 

Obr.3 Zobrazenie zŕn strelného prachu z 9 mm nábojnice (vľavo) a 55mm nábojnice (vpravo) skenujúcou 
elektrónovou mikroskopiou pri zväčšení 100 000x 

 

 
Obr.4 Zobrazenie zŕn strelného prachu z 9 mm nábojnice optickým profilometrom 
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Obr.5 3D zobrazenie zŕn strelného prachu z 9 mm nábojnice optickým profilometrom 

 
Obr.6 Zobrazenie zŕn strelného prachu z 55 mm nábojnice optickým profilometrom 

 
Obr.7 Zobrazenie zŕn strelného prachu z 55 mm nábojnice optickým profilometrom 
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Obr.8  Zobrazenie zŕn strelného prachu z 9 mm nábojnice atómovou silovou mikroskopiou  

 

Záver: 

 Skenujúcou elektrónovou mikroskopiou sme analyzovali zrná strelných prachov 

pri rôznych zväčšeniach od 89 násobného priblíženia až po 250 000 násobné priblíženie. 

Nakoniec sme zobrazili povrchy zŕn strelných prachov optickým profilometrom a 

porovnali sme tieto povrchy a ich drsnosť. Drsnosť pištoľovej výmetovej náplne (9 mm) 

sa pohybuje zhruba na úrovni do 300 nm, zatiaľ čo drsnosť puškovej náplne (55 mm) je 

cez 1 µm. Z tohto dôvodu nebolo možné zmerať povrch zrna puškovej náplne technikou 

AFM, ktorá meria drsnosť do 1 µm. Porovnali sme zobrazenia SEM so zobrazeniami 

s profilometra a atómovej silovej mikroskopie. 10 000 násobné priblíženie so SEM je 

zhruba na úrovni priblíženia optického profilometra (Obr.2) a 100 000 násobného 

priblíženie na úrovni atómovej silovej mikroskopie, čo sme si aj potvrdili vizuálnym 

porovnaním. Techniky SEM aj WLI sa javia ako vhodné na podobné analýzy, zatiaľ čo 

AFM je limitovaná drsnosťou povrchu. 
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Abstrakt 

With secondary ion mass spectrometry it is possible to analyze the surface of the inorganic, organic 
samples and samples which are combinations of organic and inorganic compounds. Each of these types of 
samples has a different way of formation secondary ions - ionization mechanism. This paper deals with 
comparison of second cluster ions on an inorganic gold substrate with iron deposition, fragmentation and 
formation of organic molecules ions of cholesterol and a combination of different mechanisms for analyzing 
fingerprints with gunshot fumes. The spectra of gold (Au) were demonstrated preference ionization clusters with 
an odd number of atoms. In the spectra of cholesterol have been identified peaks arising deprotonation, 
cationization and loss of small functional groups. Such methods of ionization were applied in the analysis of 
fingerprints of gunpowder, where it was possible to detect species of ammunition even at low concentrations. 
 

Kľúčové slová: SIMS;  Arrandee; cholesterol; pušný prach 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (Secondary Ion Mass Spectrometry, 

SIMS) je technika určené na analýzu povrchov materiálov. Pomocou tejto metódy je možné 

analyzovať chemické zloženie akéhokoľvek typu povrchu, anorganického, organického a aj 

kombinácie týchto povrchov. [1] 

V tejto práci sme sa zamerali na porovnanie spôsobov analýz jednotlivých typov 

povrchov, špecifické spôsoby tvorby analyzovaných iónov (ionizačné mechanizmy) apod. 

Ako vzorku anorganického substrátu sme použili Arrandee [2], organického substrátu 

cholesterol a ako kombináciu anorganického a organického substrátu vzorky odtlačkov prstov 

s pušným prachom. 

 

Materiál a metódy 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS) je analytická metóda vyvinutá 

na chemickú analýzu povrchov tuhých látok. Pri SIMS je pevný povrch bombardovaný 

prúdom primárnych iónov s vysokou energiou. Primárny ión dopade na povrch generuje sériu 

kolíznych kaskád, cez ktoré odovzdáva energiu časticiam vzorky. Časť energie je 

transportovaná k povrchu a pomôže atómom a molekulám v blízkosti povrchu prekonať 

povrchovú väzbovú energiu. Odovzdávanie energie v kolíznej kaskáde je dostatočne 
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efektívne, aby mohli z povrchu uniknúť aj veľké molekuly s hmotnosťou až 10 000 u alebo 

len s malou fragmentáciou. Väčšina emitovaných  častíc sú neutrálne, len malý podiel je 

kladne alebo záporne nabitých. Následná hmotnostná analýza sekundárnych iónov poskytuje 

podrobné informácie o elementárnom a molekulárnom zložení povrchu. 

SIMS je povrchovo veľmi citlivá metóda, pretože emitované častice pochádzajú z 

jednej až dvoch najvrchnejších monovrstiev. Rozmery kolíznej kaskády sú pomerne malé a 

častice sú emitované z priestoru niekoľkých nm v priemere. Preto môže byť SIMS použitý pri 

mikroanalýze s veľmi vysokým priestorovým rozlíšením. 

Vzhľadom na kolízny charakter techniky sa používa extrémne nízka dávka primárnych 

iónov a tak spektrálna informácia pochádza z neporušeného povrchu a zabezpečuje 

molekulárnu informáciu. Základná rovnica pre SIMS analýzu je: 

                                                ηα ssps ΘYII ±=                                  [I.] 

kde Is je prúd sekundárnych iónov, Ip prúd primárnych iónov, Ys je výťažok všetkých 

vyrazených častíc (aj neutrálnych) na dopad jedného primárneho iónu, α± je pravdepodobnosť 

ionizácie, Θs udáva koncentráciu látky na povrchu a η transmisiu spektrometra. Dva 

fundamentálne parametre sú Ys a α±, na ktoré má výrazný vplyv druh, kryštalinita, či 

topografia povrchu analyzovaného materiálu, veľkosť prúdu použitých primárnych iónov ako 

aj ich hmotnosť, náboj a energia. [3] 

Tvorba sekundárnych iónov z neutrálnej molekuly M môže prebehnúť tromi hlavnými 

procesmi [1]:  

- protonáciou a deprotonáciou za vzniku [M+H]+, [M–H]– ako aj formovaním 

molekulových radikálov typu M·+ a M·– vzniknutých stratou alebo získaním elektrónu 

- stratou malých funkčných skupín ako napr. [M–CH3]
–, [M–OH]+ 

- kationizáciou neutrálnych molekúl ľahko ionizovateľnými atómami alkalických 

kovov ako napr. [M+Na]+, [M+K] + alebo iónmi kovu zo substrátu ako napr. [M+Ag]+ 

V závislosti od samotného bombardovania a celkových podmienok (konečné stavy), 

môže ionizácia prebiehať priamo počas desorpčných procesov, tesne nad povrchom alebo ešte 

neskôr, napr. rekombináciou už desorbovaných častíc. Pokiaľ ide o celkové podmienky, je 

ionizácia ovplyvnená predovšetkým chemickou štruktúrou analyzovaných molekúl, 

charakterom substrátu, prípravou vzorky a topografiou povrchu. Často závisí výťažok 

sekundárnych iónov od chemickej povahy podkladu. Tento jav sa nazýva vplyv matrice 

(matrix effect). 
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Zlatý povrchový substrát (Gold Arrandee™ (Au(111)), Germany) je zložený z troch 

vrstiev - nosnou vrstvou je borosilikátové sklo hrúbky 0,7 mm o ploche 12×12 mm2, na 

ktorom je naparená 2,5 nm medzivrstva chrómu a finálna 250 nm vrstva zlata (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Zlatý povrchový substrát 

 

Povrchový substrát bol analyzovaný pomocou techniky SIMS. Experimentálne 

podmienky, pri ktorých prebiehalo meranie, boli nasledovné: 

-    primárne ióny Bi+, prúd primárnych iónov 1,2 pA, čas opakovania pulzu 200 µs, dĺžka 

pulzu 10 ns, pozitívna polarita. 

Na depozíciu Fe bola použitá Knudsenova cela typu SFC NW-40-CF. Pri získavaní 

vhodných experimentálnych podmienok sa vychádzalo z poznatku, že teplota topenia Fe je  

tt = 1535 °C a teda na efektívnu depozíciu bolo potrebné dosiahnuť teplotu približne  

t = 1400 °C. Experimentálne podmienky, pri ktorých prebiehalo meranie, boli nasledovné: 

-    primárne ióny Bi+, prúd primárnych iónov 1,07 pA, napätie na Knudsenovej cele 40 V, 

prúd na Knudsenovej cele 8 A, teplota 1415 °C. 

Cholesterol je typickým živočíšnym sterolom (steroidným alkoholom) s jednoduchou 

uhľovodíkovou štruktúrou (Obr. 2), ktorý sa vyskytuje vo všetkých bunkách a telesných 

tekutinách. Izolovaný bol po prvýkrát v roku 1784 zo žlčových kameňov, z čoho vyplýva aj 

jeho názov (z gréckeho chole – žlč a stereos – tuhý). Od jeho objavenia sa mu venuje veľká 

pozornosť, o čom svedčí aj 17 Nobelových cien, ktoré boli v súvislosti s jeho štúdiom už 

udelené. 

 

Obr. 2 Štruktúrny vzorec cholesterolu 
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Cholesterol je dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách ako je acetón, benzén, 

chloroform, éter atď. a takmer nerozpustný v H2O. Sumárny vzorec cholesterolu je C27H46O, 

molekulová hmotnosť 386,67 u a hustota 1,052 g·cm-3. 

Pri analýze kombinovaného substrátu sa na prst naniesol pušný prach z nábojnice, ktorý sa 

vopred rozotrel v trecej miske. Vytvoril sa odtlačok prsta kontaminovaný pušným prachom. 

Experimentálne podmienky, pri ktorých prebiehalo meranie, boli nasledovné: 

-     primárne ióny Bi+, prúd primárnych iónov 1,0 pA. 

 

Výsledky a diskusia 

 V prvej časti hmotnostného spektra cholesterolu 0 – 200 u (obr. 3) možno pozorovať 

 oblasť nízkych uhľovodíkov a organických fragmentov CxHy. V druhej oblasti, 200 – 405 u 

sa nachádzajú vyššie fragmenty cholesterolu, sledované píky M–OH pri hmotnosti 369,3 u, 

M–H pri 385,3 u a M+CH3 pri 401,3 u, kde M je materská molekula cholesterolu. [4] Tieto 

fragmenty vznikajú stratou malých funkčných skupín (M-OH), deprotonáciou (M-H), príp. 

kationizáciou pomocou malých funkčných skupín (M+CH3). 

 

 
Obr.3 Časť hmotnostného spektra cholesterolu 

 

V hmotnostnom spektre povrchového substrátu (obr. 4) boli analyzované klastre Aux
+ 

(x = 1-7), pričom intenzita klastrov s nepárnym počtom atómov Au bola vyššia ako intenzita 

klastrov s párnym počtom atómov Au, čo možno pripísať vyššej stabilite klastrov s nepárnym 

počtom atómov Au. Hmotnostné spektrum povrchového Au substrátu slúžilo ako 

východiskové spektrum na porovnávanie zmien na povrchu po depozícii Fe a taktiež pri 

formovaní samousporiadaných monovrstiev. 
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                   Obr. 4 Hmotnostné spektrum povrchového substrátu so zameraním na Au 

V hmotnostnom spektre povrchového substrátu (obr. 15), na ktorom bolo 

nadeponované Fe (čas depozície 5 min.) boli identifikované píky, ktoré dokazujú, že nami 

zvolené experimentálne podmienky sú vhodné na depozíciu Fe.  

Analýza odtlačkov prstov s povýsterlovými splodinami je dokumentovaná na obr. č. 5. 

Merania v pozitívnej polarite dokázali prítomnosť fragmentov nitroglycerínu, ktorý je 

významnou zložkou strelného prachu. Fragmenty nitroglycerínu sa zistili pri 228 m/z 

(C3H6O9N3
+),  242 m/z (C4H8O9N3

+) a 254 m/z (C5H8O9N3
+). Sulfidové anióny sú dôkazom 

prítomnosti rozbušky vo vzorke.  

 
 

Obr.  5 SIMS spektrum v negatívnej polarite 1,3dietyl 1,3difenyl močoviny (EC) a S2- s kontamináciou pušným 

prachom 

Záver 

Z uvedeného vyplýva, že hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je vhodná 

technika na analýzu anorganických, organických alebo kombinovaných substrátov. Pri 

analýze zlatého povrchového substrátu Arrandee boli identifikované fragmenty 

zodpovedajúce klastrom zlata a taktiež fragmenty pochádzajúce z nadeponovaného železa. 
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V hmotnostnom spektre organického cholesterolu boli identifikované píky, 

prislúchajúce malým organickým fragmentom cholesterolu  CxHy, a píky vzniknuté stratou 

malých funkčných skupín, deprotonáciou a kationizáciou pomocou malých funkčných skupín. 

Metódou SIMS sa charakterizovala a identifikovala prítomnosť pušného prachu a 

jednotlivých zložiek streliva na odtlačku prsta kontaminovaného pušným prachom. Táto 

metóda sa javí ako vhodná na stanovovanie streliva na povrchoch. Vďaka vysokej citlivosti 

metódy SIMS možno odhaliť prítomnosť streliva aj pri nízkych koncentráciách, čo je značná 

výhoda oproti iným analytickým postupom. 
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Abstrakt 

Cultivation of the yeast strain Cryptococcus flavescens CCY 17-3-29 on lactose-containing medium led 
to significant induction of α-galactosidase on the cell surface and in the cytosol. The partial purification of 
cytosole α-galactosidase was achieved using liquid chromatography on CM-Sephadex C-50 followed with the 
separation of proteins with SDS-PAGE. The partial structural analysis of enzyme performed using manual 
microgradient chromatographic separation coupled offline to MALDI-TOF/TOF mass spectrometry indicated 
that it is the first identified yeast α-galactosidase belonging to the GH 36 family. Similar structure was not found 
in C. neoformans with known genome bringing in doubt the hyphothesis about the general function of this 
enzyme in Cryptococcal capsule rearrangement. 

 

Kľúčové slová: α-galaktozidáza; Cyptococcus. flavescens; hmotnostná spektrometria; RFLC; SDS-PAGE  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinky rodu Cryptococcus patria medzi všeobecne rozšírené patogény. Ich 

najdôležitejším virulentným faktorom je polysacharidová kapsula, ktorá ich chráni pred 

nepriaznivými podmienkami prostredia vrátane imunitnej odpovede napadnutého organizmu 

[1]. Faktory, ktoré by mohli ovplyvňovať premeny kapsúl, sú preto predmetom výskumu 

pracovísk na celom svete. Rearanžovanie kapsule počas pučania, resp. uvoľňovanie 

kapsulárných  polysacharidov, by mohli byť dôsledkom jednak fyzikálnych dejov [2], ale aj 

činnosti enzýmov s hydrolytickými a transglykozylačnými aktivitami. Jedným z takýchto 

enzýmov je α-galaktozidáza, ktorá by sa mohla zúčastňovať galaktózového metabolizmu, 

považovaného za jeden z kľúčových faktorov premeny kapsuly [3]. 

Cieľom tejto práce bola čiastočná proteomická charakterizácia laktózou 

indukovateľnej α-galaktozidázy Cr. flavescens. Tieto výsledky by mali doplniť 

charakterizáciu enzýmu, ktorého indukcia bola popísaná v minulosti [4]. 
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Materiál a metódy 

Kmeň Cryptococcus  flavescens CCY 17-3-29 (Zbierka kvasiniek CHÚ SAV) rástol 

48 hod (100 rpm, 28 ° C) v semisyntetickom médiu s 2% laktózou ako zdrojom uhlíka [4]. Po 

premytí buniek sa cytozolová frakcia izolovala podľa Ankel a kol. [5]. Frakcia bola čiastočne 

prečistená kvapalinovou chromatografiou na kolóne s náplňou CM-Sephadex C-50 [6]. 

SDS-PAGE pre separáciu proteínov prečisteného cytozolu sa robila podľa Laemli [7]. 

Proteínové pásy boli vizualizované Coomassie blue a ďalej boli spracované podľa 

Shevchenko a kol. [8]. Delenie štepov po tryptickom štiepení probiehalo pomocou 

jednoduchého mikrogradientového zariadenia napojeného na krátku (30 mm) kolónku s 

vnútorným priemerom 250 µm s 5 časticami Poroshell 300 C18 Extended (Agilent). Eluent 

bol v objeme 0.75 µl nanášaný na MALDI doštičku MTP Anchor Chip 384 T F (Bruker) a po 

vyschnutí prekrytý α-kyano-4-hydroxyškoricovou kyselinou (Fluka) ako matricou (10 mg/ml 

v 50% acetinitrile). MALDI-TOF MS a MS/MS merania boli robené manuálne na zariadení 

UltrafleXtreme riadeného programom FlexControl v. 3.4 (Bruker) v reflektrónovom 

pozitívnom a „lift“ móde špecifickom pre toto zariadenie. Zariadenie bolo kalibrované na 

Peptide calibration standard II (Bruker). Surové spektrálne údaje sa spracovali pomocou 

softvéru FlexAnalysis v. 3.4, z ktorého boli zaslané do ProteinScape v. 3.0 (oba Bruker). 

Databázové vyhladávanie v NCBI prebehlo pomocou programu Mascot v. 2.4.1. 

Porovnávanie sekvencií bolo robené v programe ClustalW2 [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

Indukovateľná α-galaktozidáza Cr. flavescens bola predbežne identifikovaná na 

základe jednej sekvencie, „YPDVLWEGCASGGGR”, ktorá vykazovala 100% homológiu so 

sekvenciou proteínov Q0U0J8_PHANO a E4ZKD6_LEPMJ (necharakterizovaný proteín 

Phaeosphaeria nodorum a proteín podobný α-galaktozidáze Leptosphaeria maculans) a 93% 

homológiu so sekvenciami α-galaktozidázy alebo pravdepodobnej α-galaktozidázy húb rodu 

Aspergillus, napr. AGALC_ASPOR, AGALC_ASPFN, AGALC_ASPNG a AGALC_EMENI 

(pravdepodobne α-galaktozidáza C A. oryzae, pravdepodobne α-galaktozidáza C A. flavus, α-

galaktozidáza C A. niger, α-galaktozidáza C A. nidulans) [6]. Táto sekvencia sa nachádzala 

v bezprostrednej blízkosti katalytických asparagínov, čo vysvetľuje jej vysokú homológiu. 

Tieto informácie pomohli pri získaní ďalších ôsmych sekvencií tohto enzýmu popísaných 

v tejto práci  

Ukážka získaných MS/MS spektier dvoch prekurzorov je na Obr. 1.  
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A     

 

  B  

 
Obr. 1 MS/MS spektrum prekurzorov: A - 1210.692 (peptid 7 - DALPGLVALGER) a B - 1360.616 
(peptid 5 - EGNQDDLDAVER) 
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Okrem nich sa získali ďalšie, ktoré po fragmentácii poskytli sekvencie evidentne 

patriace α-galaktozidáze, na čo nasvedčovala ich podobnosť/identita so sekvenciami 

fungálnych  α-galaktozidáz (Obr. 2). Okrem proteínov zobrazených na Obr. 2 sa našlo 12 

primárnych štruktúr fungálnych α-galaktozidáz alebo pravdepodobných α-galaktozidáz 

s podobnými sekvenciami. Všetky tieto proteíny patria do rodiny GH 36, pričom aktuálne 

známe α-galaktozidázy patria do GH rodín 4, 27, 36, 57, 97 a 110. Kvasinkové α-

galaktozidázy boli zatiaľ zaradené výlučne do GH 27 [10]. 

V jednom prípade sa našli dve veľmi podobné sekvencie, ktoré zrovnávací program 

umiestnil na to isté miesto (EFPDQGRGDFRIPAIR / EFPDIGRSDFR), čo naznačilo 

prítomnosť minimálne dvoch foriem tohto enzýmu (Obr. 2).  

 

E4ZKD6_LEPMJ  62  DFTPPAEILAWGWNGEKANSRREFPDIGRSDFRLPAIHIEHVDGDAVSAF 111 
Q0U0J8_PHANO  61  DFVPPAQPWNSGWNDQLSNKRREFPDIGRSDPRLPAIHIEHADGDTVSAF 110 
AGALC_ASPTN   72  NFPTEIVSQVNGWVNTIGRVRREFPDQGRGDFRIPAIRIRQTAGYTVSEL 121 
1                                       EFPDQGRGDFRIPAIR 

      2                                       EFPDIGRSDFR 
 
 

E4ZKD6_LEPMJ  283 LNPLHTNIRLRPGESFQSPEAVAVYSSEGIGGMSRAFHDLYRSHLSRSKF 332 
Q0U0J8_PHANO  290 LNSLHASIKVQPGETFQSPEAVAVYSSEGVGGLSRSFHDLYRNHLSRHKA 339 
AGALC_ASPTN   293 LNPGQLSWVLRPGESLVSPECVAVYSADGIGGMSRLLHRLYRNHLIKSKF 342 

     3                                                    LLHRLYR 
 
 

E4ZKD6_LEPMJ  528 YPDVLWEGCASGGGRVDAGLLHYWPQHWLSDNTDASDRLTIQMGTSLVYP 577 
Q0U0J8_PHANO  536 YPDVLWEGCASGGGRFDPGLLYYWPQHWTSDNTDASDRITIQMGTSLVYP 585 
AGALC_ASPTN   539 YPNVLWEGCASGGGRFDPGVLQYFPQIWTSDDTDALERITIQMGTSLAYP 588 

      4, 5              YPDVLWEGCASGGGR           EGNQDDLDAVER 
 
 

E4ZKD6_LEPMJ  593 LTRRNISIEYRGHVAMMCGSFGLELNPSELSGAEASAVPDIIAQAHRLNP 642 
Q0U0J8_PHANO  601 ATARNTSIEYRAHVAMWCGSFGLELNPEELTPVEAAGLPGIMAAAKRVNP 650 
AGALC_ASPTN   604 QTGRTLPITFRAHVAMMGGSFGLELNPAHMPDDERDAVPGLIALAERVNP 653 

     6, 7                  TTPIEFR                        DALPGLVALGER 
 
 

E4ZKD6_LEPMJ  682 VAKPAPPPLRLQGLDPSARYRNDLDNATYSGATYMNMGLNIPWPRGDYQS 731 
Q0U0J8_PHANO  690 VVKPAIPPLRLAGLDPKARYSNDWDNATYTGATYMNAGLNIPWKRTDYQS 739 
AGALC_ASPTN   692 RVDNSIPRVKMQGLDPQAVYSVDGD-AEYSGATLMNVGLQFPFDS-DVGS 739 

     8                  VDNSIPRVK 
 
 

     E4ZKD6_LEPMJ  732 RLVWLERQ 739 
     Q0U0J8_PHANO  740 KMIWLTKQ 747 
     AGALC_ASPTN   740 KVVFFQRL 747 
     9                  VVFFQR 
                   

 

Obr. 2 Porovnanie sekvencií získaných hmotnostnou spektrometriou (1-9) s proteínmi 
z databázy, s ktorými vykazovali najvyššiu homológiu: |Q0CVH2|AGALC_ASPTN 
pravdepodobne α-galaktozidáza C, Aspergillus terreus; |E4ZKD6|E4ZKD6_LEPMJ 
podobná na α-galaktozidázu, Leptosphaeria maculans; |Q0U0J8|Q0U0J8_PHANO 

necharakterizovaný proteín; Phaeosphaeria nodorum   
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Za zástupcu kapsulárnych kvasiniek rodu Cryptococcus sa vzhľadom na jeho 

patogénnosť bežne považuje Cryptococcus neoformans.  Keďže genóm tohto mikroorganizmu 

je známy [11], ďalšie porovnanie získaných sekvencií bolo urobené s jeho jedinými proteínmi,  

ktoré by mohli mať potenciál zúčastňovať sa galaktózového metabolizmu [10], t.j. so 

štruktúrami necharakterizovaných proteínov Q5K805 a Q55IG4 [12]. Tieto proteíny patria do 

rodiny GH 36 a majú “možnú rafinózosyntázovú aktivitu”. Porovnanie ukázalo, že sekvencie 

indukovateľnej α-galaktozidázy boli od príslušných sekvencií Q5K805 a Q55IG4 C. 

neoformans  naprosto odlišné. 

 

Záver 

Pomocou hmotnostnej spektrometrie sme dodnes získali pre čiastočne purifikovaný 

proteín po SDS-PAGE deväť sekvencií, ktoré mali najvyššiu podobnosť s fungálnymi α-

galaktozidázami. Vzhľadom na nízku koncentráciu a komplexnosť vzorky (molekulová 

hmotnosť nad 100 kDA a predpokladaný vysoký stupeň glykozylácie) bola na získanie týchto 

výsledkov nevyhnutná separácia tryptických štepov pred meraním hmotnostnou 

spektrometriou na mikrokolónke s reverznou fázou. Získané sekvencie budú využité pri 

navrhovaní primerov pre stanovenie primárnej štruktúry enzýmu metódami molekulárnej 

biológie. 

Štruktúra je zaujímavá, keďže všetky dodnes známe α-galaktozidázy kvasiniek sú 

členmi rodiny GH 27 [10]. Enzým z cytozolu Cr. flavescens je teda vôbec prvou kvasinkovou 

α-galaktozidázou, ktorá patrí do rodiny GH 36. Takáto alebo podobná štruktúra nebola 

nájdená u neslávne známeho patogénne kmeňa Cryptococcus neoformans so známym 

genómom [11], čo spochybňuje všeobecnú úlohu tohto enzýmu pri reštrukturalizácii kapsule. 
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Abstrakt 

The method of sample preparation and mass spectrometry measurement for biotyping of capsular yeasts 
of genus Cryptococcus was optimized. The use of optimized method led to reproducible spectra in all of these 
difficult cases. Characteristic spectra of individual species were dependent on the used cultivation medium and 
the best ones were given after fourth to sixth days of cultivation. Mass spectrometry approach was able to 
identify individual strains even on the level of variety. Biotyping with optimized method will serve for spectra 
database creation for rapid identification of new isolates. 

 

Kľúčové slová: Biotypizácia; Cryptococcus; kapsulárne polysacharidy; hmotnostná spektrometria  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biotypizácia mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrometrie je v súčasnosti 

bežne používanou metódou v medicínskych diagnostických laboratóriách ako aj v svetových 

zbierkach mikroorganizmov [1, 2]. Je založená na meraní pomeru hmotnosť/náboj (m/z) 

prevažne ribozomálnych proteínov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivý druh organizmu 

[3]. Vzhľadom na to, že jej použitie vyžaduje jednoduchú a reprodukovateľnú prípravu 

vzoriek na meranie, dostupnú databázu zodpovedajúcich spektier a program, ktorý je schopný 

sprocesovať a porovnávať namerané spektrá s databázou, je aj napriek značnému 

každoročnému pokroku vo vývoji metód a databáz širšie využitie biotypizácie ešte stále 

značne obmedzené na prokaryonty. Dôvodom je, že mnoho eukaryotických organizmov 

jednoducho v predpísaných podmienkach pre prípravu vzoriek [3] neposkytuje spektrá, 

s ktorými by sa dalo ďalej pracovať. Medzi takéto obtiažne prípady nesporne patria aj 

kvasinky rodu Cryptococcus.  
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Vzhľadom na patogenicitu niektorých druhov týchto kvasiniek [4, 5] sa však stále 

častejšie objavujú práce, ktoré sa zaoberajú práve ich biotypizáciou [6 - 8]. Striedavý úspech 

stanovení môže súvisieť s faktom, že prevažná časť kvasiniek rodu Cryptococcus vytvára 

polysacharidové kapsule, ktoré ich chránia pred nepriaznivými vplyvmi okolia a považujú sa 

za jeden z faktorov virulencie týchto mikroorganizmov [4, 5]. Súčasne sa exportujú do 

okolitého prostredia množstvá extracelulárnych polysacharidov. Toto sa môže prejaviť 

nedostatočnou extrakciou ribozomálnych proteínov alebo naopak spektrami ovplyvnenými 

týmito sacharidmi. 

Cieľom tejto práce bolo overenie aplikovateľnosti biotypizácie pre kapsulárne 

kvasinky rodu Cryptococcus a optimalizácia prípravy vzoriek na meranie spektier 

ribozomálnych proteínov týchto kvasiniek pomocou hmotnostnej spektrometrie.  

 

Materiál a metódy 

Ako modelové mikroorganizmy boli použité kmene zo Zbierky kvasiniek CHÚ SAV  

Cryptococcus neoformans CCY 17-1-4, 17-1-5 a 17-1-8, Cryptococcus laurentii CCY 17-3-2 

(typový kmeň CBS 139), 17-3-5, 17-3-15, 17-3-17, 17-3-29, 17-3-33, 17-3-34 a 17-3-

38, sekvenované kmene Cryptococcus magnus CCY 17-4-39 a 17-4-41 a jeden kmeň 

Cryptococcus magnus CCY 17-4-40 zaradený na základe fyziologických, biochemických 

a morfologických vlastností. Kmene boli kultivované na sladinovom agare ako úschovnom 

médiu Zbierky kvasiniek a na tekutom médiu s obsahom 2% laktózy ako zdroji uhlíka [9]. 

Vzorky na stanovenie boli z nich odoberané („za očko“ alebo 1 ml média) do 

mikroskúmaviek s vrchnáčikom v dvojdňových intervaloch. 

Optimalizácia metódy prípravy vzoriek spočívala v kombinovaní rôznych spôsobov 

premývania buniek (5x, 7x, 10x 1 ml redestilovanej vody alebo 1x 1 ml 75% etanolu), 

uvoľňovania proteínov (100 µl 70% kyseliny mravčej, po 10 min prídavok 100 µl acetonitrilu, 

centrifugácia po 20 min alebo priamo v matriciach – kyselina sinapová : kyselina ferulová 30 

mg/ml : 10 mg/ml alebo 15 mg/ml : 5 mg/ml rozpustených v 70 alebo 50% acetonitrile 

s obsahom 0,8 %  alebo 2,5 % kyseliny trifluóroctovej, centrifugácia po 30 min) a použitej 

matrice (alebo už spomínaná kombinácia kyselina sinapová s kyselinou ferulovou alebo 

kyselina α-kyanohydroxyškoricová v koncentrácii 10 mg/ml rozpustená v 50% acetonitrile 

s 2,5% kyselinou trifluóroctovou). Po centrifugácii (10 000 rpm, 5 min, MiniSpin Plus, 

Eppendorf) sa naniesol 1 µl supernatantu na meraciu platničku MTP 384 target plate polished 

steel T F (Bruker) a nechal vysušiť. V prípade, kedy sa matrica pridávala dodatočne, sa 
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testoval aj spôsob nanášania na meraciu platničku, t.j. okrem nanesenia 1 µl zmesi supernatant 

: matrica 1 : 1 sa testovalo aj nanášanie 0,5 µl supernatantu a po jeho vyschnutí 0,5 µl matrice. 

MALDI-TOF MS merania boli robené na zariadení UltrafleXtreme (Bruker) 

v lineárnom pozitívnom móde pre oblasť m/z 0,2-22 kDa. Zariadenie bolo kalibrované na 

Cytochróm C (Sigma). Surové spektrálne údaje sa spracovali pomocou softvéru Biotyper 

(Bruker). Skóre dvoch normalizovaných spektier vyššie ako dva sa podľa tohto programu 

považuje za zhodu druhu. 

 

Výsledky a diskusia 

Najlepšie výsledky sa dosiahli, keď bola použitá metóda, ktorá zahrňovala sedem 

násobné premytie buniek vodou, extrakciu proteínov priamo v matrici (kyselina sinapová : 

kyselina ferulová 15mg/ml : 5 mg/ml v roztoku s obsahom 0.8 % trifluóroctovej kyseliny a 50 

% acetonitrilu) po dobu 30 min, následnú centrifugáciu a nanesenie 1 µl supernatantu na 

meraciu doštičku. V porovnaní s komerčne odporúčanou metódou [3] sa vo všetkých 

prípadoch získali reprodukovateľné spektrá, kým druhým postupom len v približne 20 % 

prípadov.  

Spektrá boli reprodukovateľné pri odbere vzoriek 4-6 dní po naočkovaní (Obr. 1, 

vľavo). V kratšom časovom intervale nemuseli byť kultúry dostatočne narastené a v dlhšom 

sa začala pravdepodobne prejavovať enormná produkcia extracelulárnych látok.  

Rozhodujúcim faktorom však bol typ použitého kultivačného média, keďže spektrá získané 

z toho istého kmeňa rastúceho na šikmom agare a tekutom laktózovom médiu boli odlišné 

(Obr. 1, vpravo). Tento fakt vysvetlil aj nízke skóre našich spektier so spektrami komerčnej 

databázy, ktorá síce obsahuje spektrá ôsmych kmeňov rodu Cryptococcus, ale používa odlišné 

kultivačné médium [3]. 

Tri kmene patogénneho mikroorganizmu Cr. neoformans poskytli dva typy spektier 

(Obr. 2), jeden pre kmene CCY 17-1-4 a CCY 17-1-5 a druhý pre CCY 17-1-8. Sekvenácia 

ich D1/D2 oblastí identifikovala kmene CCY 17-1-4 a CCY 17-1-5 ako Cr. neoformans var. 

neoformans a CCY 17-1-8 ako Cr. neoformans var. grubii. Schopnosť identifikovať 

mikroorganizmus pomocou hmotnostnej spektrometrie na úrovni variety už bola popísaná aj 

skôr [10]. 
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Obr. 1 Porovnanie MS spektier kmeňov Cr. laurentii; vľavo kmeň CCY 17-3-34 rastúci na 
šikmom agare štyri a šesť dní a vpravo porovnanie kmeňa CCY 17-3-29 rastúceho na šikmom 

agare a tekutom laktózovom médiu 
 

 

    
 

Obr. 2 Porovnanie MS spektier troch kmeňov Cr. neoformans; vľavo porovnanie kmeňov CCY 
17-1-4 a 17-1-5 (skóre 2,65) a vpravo kmeňov CCY 17-1-4 a 17-1-8 (skóre 1,17) 
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Navzájom takmer identické ale v porovnaní so spektrami Cr. neoformans a Cr. 

laurentii výrazne odlišné spektrá vykazovali aj kmene Cr. magnus (Obr. 3).  

 

       
 

Obr. 3 Porovnanie MS spektier troch kmeňov Cr. magnus; vľavo porovnanie sekvenovaných 
kmeňov CCY 17-4-39 a 17-4-41 (skóre 2,07) a vpravo sekvenovaného kmeňa CCY 17-4-41 

a nesekvenovaného 17-4-40 (skóre 1,91) 
 

Okrem fyziologických, biochemických a morfologických vlastností vykazoval nesekvenovaný 

kmeň CCY 17-4-40 aj spektrum ribozomálnych proteínov, ktoré bolo typické pre 

sekvenované kmene CCY 17-4-39 a 17-4-41.  

 

Záver 

Aplikácia optimalizovanej metódy prípravy vzoriek potvrdila vhodnosť biotypizácie 

hmotnostnou spektrometriou aj pre tak problematické prípady, akými sú kapsulárne kmene 

rodu Cryptococcus. Taxonomické zaradenie bolo možné až na úrovni variety mikroorganizmu 

(Cr. neoformans var. neoformans a Cr. neoformans var. grubii). 

Spektrá boli reprodukovateľné pri odbere vzoriek 4-6 dní po naočkovaní a menili sa 

podľa typu použitého kultivačného média. Práve vplyv typu kultivačného média nám zabránil 

porovnanie s komerčnou databázou (Bruker), ktorá na kultivácie mikroorganizmov využíva 

odlišné médium [3]. 

Vypracovaná metóda bude slúžiť pre vytvorenie databázy spektier ribozomálnych 
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proteínov kvasiniek rodu Cryptococcus pre rýchle predbežné taxonomické zaraďovanie 

nových izolátov.  
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Abstract 

Ionic liquids are organic salts composed by ions with melting temperature lower than 100 °C. 
According to their unique properties such as immeasurable vapour pressure, non-flammability, ability to 
solvate organic, inorganic or polymeric materials are proposed to be used in various industry applications such as 
catalysts or environmental friendly solvents. One of the main objectives of ionic liquids research is their ability 
to replace conventional organic solvents, which have high impact on environment in industrial processes. 
Radionuclide extraction properties of ionic liquids are studied due to their high selectivity and kinetic properties 
of these compounds. The possibility of solid matrix impregnation with ionic liquids shows high potential for 
development of new solid phase extractants for radionuclide removal or concentration. Phosphonium ionic liquid 
Cyphos 101 impregnated on Amberchrom CG-300s solid matrix is suitable for TcO4- extraction from aqueous 
phase. 
 

Key words: ionic liquid; technetium;  extraction 

 

Introduction and formula of main aim 

Ionic liquids consist of organic cation associated with organic or inorganic anion. Low 

energy of their crystalline lattice causes that they are fluid at laboratory temperature. Their 

physical and chemical properties come from a structure of a cation and anion in their structure 

and can be changed for example by changing an alkyl chain length or change of an anion. 

According to organic solvents, gases, microcomponents and radionuclides, extraction 

properties of ionic liquids are examined due to high selectivity and extraction kinetics 

provided by these compounds. The possibility of solid matrix impregnation with ionic liquids 

shows high potential for development of new solid phase extractants mainly for radionuclide, 

specific or low concentrated heavy metals removal or concentration in flow or column 

arrangement. Impregnation of solid matrixes with extracting agents or ionic liquids is simple 

and lowers the amount of agents needed for effective separation of metal ions. According to 

combination of extraction methods selectivity, advantages of sorption methods and simple 

elution these sorbents are suitable for use in flow systems. 
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Material and methods 

First, there was a liquid-liquid extraction used to find out which ionic liquid is the 

most effective for pertechnetate extraction from a water phase at various conditions. There 

were six ionic liquids used solubilized in four different organic solvents with different 

polarity–cyclohexane, chloroform, toluene and n-butanole with rising polarity from 

cyclohexane to n-butanole. Water phase to organic phase ratio of 1:1 was used for all of the 

liquid-liquid extraction experiments. Effect of pH value and influence of various cations and 

anions was studied. Britton-Robinson buffer was used for pH dependence experiments with 

an increment of 10-100×10-6 dm3 of pertechnetate solution (according to its activity) from 

Drytec pertechnetate generator. In a case of influence of various cations and anions, 1×10-3 

mol.dm-3 water solution of chloride salts, in a case of cations, and sodium salts, in a case of 

anions, was used as a water phase with an increment of 10-100×10-6 dm3 of pertechnetate 

solution (according to its activity) and adjusted to pH=2 with HCl. 15 minutes was a contact 

time of both phases. After this, water phase was taken away quantitatively and activity was 

measured for 100 seconds on Perkin Elmer 1470 Wizard gamma counter. 

Amberchrom CG-300s was used as a solid matrix for ionic liquid impregnation. 2 

grams of Amberchrom CG-300s was placed into Erlenmeyer flask, mixed with 2 grams of 

Cyphos 101 solubilized in 20 ml of methanol. This mixture was heated and stirred under 

reflux. After 30 minutes the suspension was filtered and dryed for 2 hours at 100 °C. The 

resulting weight was 2,5 grams, which means 25 % w/w of Cyphos 101 impregnated on 

Amberchrom CG-300s. Column experiments were performed with 200 mg of this sorbent in 

column with a water phase flow of 1 cm3/min. Before first usage, column was saturated with 

40 cm3 of H2O first, then with 40 cm3 of 8 mol·dm-3 HNO3.
 Sorption experiments from water 

phase were performed from 20 cm3 of water with an increment 10 – 100 µl of pertechnetate 

generator solution and adjusted to pH=2 with HCl. After sorption, 1 cm3 of water phase was 

taken for an activity measurement. For desorption of pertechnetate from a column  2 mol·dm-3 

HNO3, 4 mol·dm-3 HNO3, 8 mol·dm-3 HNO3, 2 mol·dm-3 NaNO3 was used. After desorption 

there was 1 cm3 of desorption solution taken for activity measurement. 

 

Results 

Figure 1 shows result of column experiments with Cyphos 101 fixed on Amberchrom 

CG-300s solid matrix. Linear increase of column activity shows quantitative sorption of 

TcO4
-. Plateau region shows column activity after whole volume of water phase flowed over. 
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Following column activity decrease is tied to desorption with 2, 4 and 8 mol·dm3 HNO3 and 2 

mol·dm3 NaNO3.  

 

 
Fig. 1 Sorption and desorption of a pertechnetate on an Amberchrom CG-300s impregnated with Cyphos 101 

 

Pertechnetate was sorbed quantitatively because at least 99,8 % of original 

pertechnetate activity took place in column. In a case of desorption, 15,4 %, 7,8 % and 3,6 % 

of original pertechnetate activity remained in column after elution with 2, 4 a 8 mol·dm3 

HNO3. Desorption with 2 mol·dm3 NaNO3 caused that 42,6 % of original pertechnetate 

activity remained in column.  

Tab. 1 Pertechnetate distribution in sorption-desorption experiments Fig.1 

Sample counts CPM 
V 

CPM0 
Rsolution 

[%] 
Rcolumn 

[%] [cm3] 

blank 203241 122783 20 2455660     

sorption pH = 2 471 202 20 4040 0,164518 99,83548 

desorption 2 mol·dm3 HNO3 173226 103936 20 2078720 84,65016 15,34984 

blank 230230 139365 20 2787300     

sorption pH = 2 223 53 20 1060 0,03803 99,96197 

desorption 4 mol·dm3 HNO3 211837 127102 20 2542040 91,2008 8,799196 

blank 399571 244897 20 4897940     

sorption pH = 2 924 473 20 9460 0,193142 99,80686 

desorption 8 mol·dm3 HNO3 378706 235998 20 4719960 96,36623 3,633773 

blank 86439 51757 20 1035140     

sorption pH = 2 140 3 20 60 0,005796 99,9942 

desorption 2 mol·dm3 NaNO3 48860 29680 20 593600 57,3449 42,6551 
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8 mol·dm3 HNO3 was used for desorbing pertechnetate from column quantitatively. 

This solution was also used for cleaning column after desorption with other solutions which 

were unable to desorb all of the pertechnetate. 

 
Conclusion 

From previous experiments, Cyphos 101 was chosen as the most suitable ionic 

liquid for solid matrix impregnation for pertechnetate concentration. Amberchrom 

CG-300s was used as a solid matrix for impregnation. In a case of Amberchrom CG-

300s 25 % w/w impregnation was achieved. 

Related to column experiments, pertechnetate was sorbed quantitatively at 1 

cm3/ min water phase flow. Desorption curve is highly dependent on a solution used 

and an amount of a pertechnetate remaining sorbed on a column culminating at 

various values. 8 mol·dm3 HNO3 gives quantitative elution of pertechnetate from 

column, 2 mol·dm3 NaClO4 gives almost quantitative results. There were at least 5 

sorption-desorption cycles performed on each column with no properties change 

noticed. All of the results were highly reproducible.  
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Abstract 

Structure and thermodynamic properties of monohydrated iodine and caesium species of nuclear safety 
interest are studied theoretically (ab initio quantum chemistry calculations and equilibrium gas phase simula-
tions) to assess their possible existence in a severe accident occurring to a pressurized water reactor (PWR). 
Enthalpies and Gibbs free energies of the complexes formation are calculated to compare their relative stability. 
Obtained thermodynamic properties (entropies and heat capacities at constant pressure) are further used in 
nuclear accident simulations using the SOPHAEROS/ASTEC software. 
 

Keywords: iodine and caesium compounds; microhydration; non-covalent interactions; nuclear accident 

 

Introduction and the formula of the main aim 

 Radionuclides of iodine and caesium belong to important chemical species that can es-

cape into the environment in case of a severe accident of a PWR and have serious environmental 

consequences. Therefore, iodine and caesium compounds are studied both experimentally and 

theoretically to develop and improve models capable to predict their behaviour during an 

accidental break and possible release into the environment. The amount and speciation of 

these elements are the result of complex phenomena including chemical reactions in the gas 

phase in the reactor coolant system (RCS) of a PWR [1,2]. 

In this work, small complexes of iodine, caesium and their compounds (I, I2, HI, HOI, 

Cs, CsOH, CsI, Cs2I2) with water were studied as they could be formed in the gas phase under 

the conditions during a break (high content of water steam, high temperature and pressure) and 

affect subsequent chemical reactions. Bimolecular complexes of above mentioned species have 

been studied largely by various quantum chemistry methods (see ref. [3] and [4] for details). 

However, the quality of the theoretical studies is quite heterogeneous and there are quite a few 

gaps in the overall and concise knowledge of the effect of microhydration. In addition, these 

complexes are rather poorly accessible to experimental techniques as they are stabilized by 

weak intermolecular interactions. From this point of view, quantum chemistry calculations 

CHÉMIA

1146



and subsequent equilibrium simulations are a useful tool in understanding their formation and 

significance in the gas phase chemistry of iodine and caesium. 

The aim of this work is to determine the stable structures, thermodynamic properties and 

stability of the monohydrated iodine and caesium complexes by correlated ab initio quantum 

chemistry methods and further incorporation of the calculated data into the severe accident 

simulation software SOPHAEROS/ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code) [5,6]. 

 

Materials and methods 

 First, geometries of the suggested structures were optimized at the second order 

Møller-Plesset perturbation theory (MP2) [7] implemented in the Gaussian 09 program [8] 

using Dunning’s augmented triple-ζ correlation consistent basis sets (aug-cc-pVTZ) for 

hydrogen and oxygen atoms [9] and the basis set of the same type with effective core potential 

(ECP) to account for scalar relativistic effects for iodine [10]. In the case of caesium, we used 

the ECP46MDF basis set by Lim et al [11]. Thermodynamic properties were calculated within 

the harmonic approximation at the same level as the optimizations. All vibrational frequencies 

were scaled by an appropriate scaling factor (0.959) taken from ref. [12] to compensate the 

effects of anharmonicity. 

 In the next step, single point energy calculations of the optimized structures were 

performed at the coupled-cluster level including single, double and non-iterative triple 

substitutions (CCSD(T)) [13] as implemented in the Molcas suite [14-16]. Here we used all-

electron relativistic ANO-type basis sets [17,18] suitable for the estimation of the scalar 

relativistic effects in two contractions: (1) “valence quadruple-zeta plus polarization”-type of 

contraction (ANO-RCC-VQZP) and (2) “Large” contraction ((8s4p3d1f)/[6s4p3d1f] for H, 

(14s9p4d3f2g)/[8s7p4d3f2g] for O, (22s19p13d5f3g)/[10s9p8d5f3g] for I and 

(26s22p15d4f2g)/[12s10p8d4f2g] for Cs). Final energies were corrected for the basis set 

superposition error by the counter-poise method [19] modified by Xantheas [20] which takes 

into account the geometry relaxation of the monomers upon the complex formation. 

 Finally, the calculated thermodynamic properties (entropies, enthalpies and heat 

capacities at constant pressure) were used in severe nuclear accident simulations by the 

SOPHAEROS module of the ASTEC code that allows us to perform the gas phase 

equilibrium calculations as a function of temperature and pressure, based on a minimization of 

the total Gibbs free energy of the system. 
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Results and discussion 

 The water complexes of iodine and caesium species are presented in the Figures 1 - 3 

(the most stable complex is always denoted as “A”; in the case of Cs, CsOH and CsI, we 

found only one structure corresponding to the minimum on the potential energy surface). The 

iodine complexes are stabilized by a hydrogen bond (H…O and H…I interactions) or by a 

halogen bond (I…O) formation. The halogen bond can be defined as an attractive non-

covalent interaction between a halogen atom and an atom or group of atoms with increased 

electron density (e.g. Lewis base) - iodine with the decreased electron density in the direction 

of the halogen bond formation (so called “σ-hole”) is here an acceptor of the electron density. 

 

    
I(H2O) (A) I(H2O) (B) HI(H2O) (A) HI(H2O) (B) 

 

 

  
I2(H2O) (A) I2(H2O) (B) I2(H2O) (C) 

 

 

 

 

HOI(H2O) (B) 

 
HOI(H2O) (A) HOI(H2O) (C) HOI(H2O) (D) 

 
Fig. 1 MP2/aug-cc-pVTZ-PP optimized geometries of the most stable I, I2, HI and HOI complexes (bond lengths 

in Å) 
 

  
I(H2O) (A) I2(H2O) (A) 

 
Fig. 2 Electrostatic potential on the electron density surface (0.02 a.u.) of I(H2O) and I2(H2O): red < -0.05 a.u., 
orange -0.05-0.00 a.u., yellow 0.00-0.05 a.u., green 0.05-0.10 a.u., light blue 0.10-0.15 a.u., blue > 0.15 a.u. 
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 In the caesium complexes, the H2O oxygen atom is always oriented towards Cs. 

Additional stabilization is reached by the hydrogen bond formation (either H…O or H…I).  

 

 

  
Cs(H2O) CsOH(H2O) CsI(H2O) 

 

    
Cs2I2(H2O) A Cs2I2(H2O) B Cs2I2(H2O) C Cs2I2(H2O) D 

 
Fig. 3 MP2/aug-cc-pVTZ-PP optimized geometries of the most stable Cs, CsOH, CsI and Cs2I2 complexes (bond 

lengths in Å) 
 

 The enthalpies and Gibbs free energies for the formation of the most stable complexes 

are collected in the Table 1. At each temperature, the monohydrated caesium containing 

species are more stable than the iodine complexes - with the only exception of Cs(H2O) with 

∆H close to HOI(H2O). However, their ∆G’s differ more significantly.  

  

Tab. 1 Enthalpies ∆H and Gibbs free energies ∆G of the most stable X(H2O) complexes formation (at 298, 500 
and 1000 K) at CCSD(T)/ANO-RCC-VQZP//MP2/aug-cc-pVTZ-PP level of theory (in kJ/mol) 

 
X ∆H ∆G 

 
298 K 500 K 1000 K 298 K 500 K 1000 K 

I -10.2 -9.5 -7.5 8.4 20.7 50.2 

I2 -12.5 -10.2 -4.1 13.5 30.5 68.9 

HI -7.2 -5.2 0.7 16.8 32.6 68.1 

HOI -21.0 -18.7 -11.4 8.6 28.0 72.0 

Cs -19.4 -18.7 -17.9 -0.9 11.5 23.4 

CsOH -75.8 -75.2 -73.6 -44.1 -22.6 -1.9 

CsI -55.2 -53.8 -51.8 -22.6 -0.9 19.9 

Cs2I2 -38.5 -36.6 -29.3 -1.4 23.2 80.2 

 

On the basis of the SOPHAREOS simulation results for the RCS conditions during an 

accidental break, it may be concluded that the stability of the mono-hydrated caesium 

complexes decrease when the temperature increases. The hydrated forms are dominant only at 
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500 K. For the containment conditions with lower temperature, almost all the caesium 

compounds are hydroscopic except for the dimer of CsI. The caesium hydroxide can exist in a 

large temperature range, up to 1100 K in RCS severe accident conditions, comparing to other 

studied caesium species. Equi-proportion of CsOH and CsOH(H2O) is reached towards 850 K 

in pure steam atmosphere. The monohydrated iodine species are present only at trace level 

concentrations even at 373 K [3]. 

 

Tab. 2 Results of equilibrium calculations for containment conditions (CC, T = 400 K, P = 3 105 Pa, molar 
composition of the atmosphere 55% H2O - 45% air, Vg = 1 m3, Cs = 10-6 mol and I = 10-7 mol) and for reactor 

coolant system conditions (RCS, T = 500, 1000 and 1500 K, P = 5 105 Pa, molar composition of the atmosphere 
100% H2O, Vg = 1 m3, Cs = 10-6 mol and I = 10-7 mol). Trace level means lower than 0.0001% 

 
Species % of Cs 

400K (CC) 500K (RCS) 1000K (RCS) 1500K (RCS) 

Cs trace level trace level trace level 0.03 

Cs(H2O) trace level trace level trace level 0.0005 

CsOH 0.002 0.06 84.3 99.1 

CsOH(H2O) 90 89.9 12.8 0.9 

CsI 0.009 0.4 2.7 0.007 

CsI(H2O) 0.95 7.2 0.2 0.0001 

Cs2I2 6.6 2.1 trace level trace level 

Cs2I2(H2O) 2.5 0.2 trace level trace level 

 

Conclusions 

In this work, complexes of iodine and caesium species containing one water molecule 

were studied by quantum chemistry methods to find energetically stable conformers and cal-

culate thermodynamic properties for use in nuclear accident simulations with the 

ASTEC/SOPHAEROS software. The caesium containing complexes are generally more stable 

than the iodine ones by means of calculated values of ΔH and ΔG which is in agreement with 

the performed equilibrium simulations. Except for high temperatures (>1100K), the caesium 

hydroxide is still partially hydrated and should be considered. It is expected that our thermo-

chemical data will represent additional gains both in reliability of the models in severe acci-

dent codes such as ASTEC and in the capabilities of such software to predict the consequenc-

es of any severe accident scenario. 
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Abstrakt 

 The aim of this work was the analysis of saliva samples by gas chromatography mass spectrometry (MS). It 
presents methods for sample pretreatment, their extraction using isopropanol, preconcentration of the analytes by 
lyophilization and derivatization using silylation agents HMDS and BSTFA. Furthermore, it identifies various 
metabolites such as trifluoric acid, glucose, some aminoacids and fatty acids, and also acetaminophen and caffeine 
in saliva samples. It compares the dependence of the peak areas of two individuals from the time elapsed since drug 
intake. The drug was composed of acetaminophen and caffeine.  

 
Kľúčové slová: plynová chromatografia, hmotnostná spektrometria, sliny, metabolity, paracetamol, kofeín 

 
 

Úvod a formulácia cieľa  

 Všetky živé organizmy vrátane človeka sú vystavené mnohým chemickým látkam, ktoré 

sú uvoľňované do prostredia v dôsledku prírodných procesov alebo aj vplyvom antropogénnej 

činnosti. Takéto látky sa v tele metabolizujú, alebo ostávajú v nezmenenej forme a vylučujú sa 

rôznymi cestami. Najčastejšie využívanou biologickou matricou používanou na analýzy je krv, 

no často sa stretávame s problémami pri jej odbere, či už zdravotnými alebo etickými. Aby sa 

predišlo takýmto problémom, uprednostňujú sa aj menej náročné, neinvazívne spôsoby odberu 

iného biologického materiálu [1]. 

V posledných rokoch sú sliny čoraz viac skúmanými kvôli ich spôsobu odberu a 

zloženiu. Aj keď sliny nedávajú obraz dlhodobej expozície určitými látkami, ich obsahy sú však 

pomerne vysokej koncentrácie, kvôli prepojeniu slinných žľiaz na krvné kapiláry, kedy dochádza 

k priamemu prenosu látok medzi krvou a slinami. Vo svete sa už často využívajú rôzne slinné 

testy na prítomnosť drog s pomerne vysokou citlivosťou. Okrem metabolitov drog sa zo slín dajú 

stanoviť aj endogénne metabolity, ktoré vznikajú aj pri rôznych ochoreniach [2]. Sliny obsahujú 

stovky komponentov, ktoré pomáhajú odhaliť systémové ochorenie a poskytujú informácie o 

zdravotnom stave jedinca. Sú dobrým ukazovateľom plazmatických hladín rôznych látok ako sú 

hormóny alebo lieky. Ide o jednoduchý, neinvazívny a lacný odber vzorky [3].  

Plynová chromatografia je jednou z najpoužívanejších inštrumentálnych analytických 

metód súčastnosti. Pomocou nej možno analyzovať nie len plynné, ale aj kvapalné a tuhé látky 
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ktoré sú v podmienkach plynovej chromatografie prchavé a stabilné, ale aj neprchavé a 

nestabilné, ktoré možno takto premeniť pomocou derivatizácie. Je založená na separácii látok 

medzi dvoma fázami, stacionárnou a mobilnou. Mobilnou fázou je inertný plyn, ktorý prechádza 

stacionárnou fázou, ktorá môže byť buď kvapalina, alebo tuhý adsorbent ukotvený na kolóne. 

Každý analyt má rôznu afinitu k stacionárnej fáze, teda rôzne eluuje na kolóne a tým dáva 

špecifický signál, ktorý je následne zachytený na detektore[1]. 

Hmotnostné spektrometre umožňujú získať hmotnostné spektrá látok počas elúcie píkov 

z kolóny buď ako univerzálnu detekciu pri celkovom iónovom prúde (TIC) alebo ako záznam 

odozvy pre vybrané ióny (SIM). Závislosť intenzity píkov iónov v hmotnostnom spektre látky je 

na ich efektívnej hmotnosti pre každý analyt charakteristická [4]. 

 

Materiál a metódy 

Sliny sme odoberali do čistých a suchých kadičiek pľuvaním po dobu 3 minút. Po 

nazbieraní vzoriek sme do 4 mL vialiek odpipetovali 500 µL slín, pridali 1 mL izopropanolu 

a roztok sme premiešavali 5 minút. Izopropanol sme používali na zrazenie slinného hlienu 

a zároveň aj na extrakciu analytov. Vzorky sme následne scentrifugovali 3 minúty pri 5000 

RPM, odobrali sme 500 µL supernatantu, zriedili 1 mL deionizovanej vody, vzorky sme 

následne zmrazili, zlyofilizovali a nasilanizovali nasledujúcim postupom. Zmes 300 µL 

hexametyldisylazán (HMDS) : acetonitril v pomere 1:1 sme pridali k suchému zlyofilizovanému 

extraktu ku ktorému sme pridali 2 µL kyseliny trifluóroctovej a miešali pri 50°C 30 minút. 

Následne sme pridali 200 µL N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamidu (BSTFA)  a ďalej sme 

zmes silanizovali pri 80°C 30 minút.  

Analýzy sa vykonávali na plynovom chromatografe Agilent Technologies 6890N 

Network GC System s hmotnostným detektorom Agilent Technologies 5973 Network Mass 

Selective Detector (PaloAlto, CA, USA) a autosamplerom Agilent 7683 Series Injector Agilent 

Technologies (Santa Clara, CA, USA). Na chromatografickú separáciu sme použili kolónu DB-5 

MS, 30 m x 0,25 mm x 25 µm (Agilent Technologies, Avondale, USA). Zber a spracovávanie 

dát sme následne vykonávali pomocou softvérového programu ChemStation Agilent 

Technologies.  

Plynový chromatograf bol vybavený splitless injektorom. Dávkovali sme 1 µL vzorky. 

Doba splitlessu bola 2 minúty. Ako nosný plyn sme používali hélium s konštantným prietokom 
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1,5 mL/min. Teplota injektora bola nastavená na 280 °C. Teplota kolóny bola na začiatku 

analýzy 50 °C, následne sa zvyšovala s rýchlosťou 15 °C/min do 310 °C, ktorá sa udržiavala 

počas 2 minút. MS merania sa uskutočnili v móde Scan pri 45 – 600 amu a v móde SIM 

(selected ion monitoring) s vybranými iónmi m/z 206 pre paracetamol TMS a m/z 194 pre kofeín. 

Teplota iónového zdroja bola nastavená na 230 °C. Energia ionizácie bola 70 eV.  

 

Výsledky a diskusia 

Izopropanol ako zrážacie a extrakčné činidlo sme vybrali z dôvodu dobrej schopnosti 

zrážať slinný hlien a súčasne aj extrahovať analyzované látky. V prípade použitia častejšie 

využívaného extrakčného činidla metanolu dochádza tiež k vypadnutiu zrazeniny a oddeleniu 

bielkovinovej časti, ale toto rozpúšťadlo ďalej neumožňuje použiť lyofilizáciu kvôli nízkemu 

bodu tuhnutia zmesi. 

Na zakoncentrovanie vzorky sme použili metódu lyofilizácie, t.j. odparovania vody zo 

zamrznutých vzoriek z dôvodu zachovania termolabilných a ľahko oxidovateľných látok, ktoré 

by mohli byť degradované pri odparení za tepla.  

Identifikáciu majoritných zložiek slín, teda čo sa v slinách nachádza sme vykonávali 

pomocou GC-MS v Scan móde. Chromatografický záznam takto získaného extraktu je uvedený 

na obrázku 1. 

 
Obr 1. GC – MS záznam slín v SCAN móde, 1- TMS kyseliny fosforečnej, 2- TMS L- oxoprolínu, 3- TMS 

kyseliny aminopentánovej, 4- penta TMS glukózy, 5- TMS derivát L- tyrozínu, 6- TMS kyseliny hexadekánovej, 7- 
tetra-TMS kyseliny močovej. 

 

Z obrázku č. 1 vyplýva, že extrakt obsahuje veľké množstvo látok, pričom majoritné zastúpenie 
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predstavuje zložka č. 1. Identifikáciu zložiek 1 až 7 sme vykonali pomocou porovnania 

nameraných hmotnostných spektier so spektrami uvedenými v NIST knižnici, pričom zhoda bola 

vyššia ako 90%. Najviac zastúpenou zložkou bola kyselina fosforečná. Tá plní v slinách úlohu 

pufru. Prítomnosťou silylovej skupiny zo silanizačného činidla sa vo vzorke nachádzala ako 

trimetylsilylová forma (TMS). Ďaľšími identifikovanými zložkami boli tiež penta TMS  a TMS 

kyseliny aminopentánovej. Glukóza je v ľudskom tele hojne zastúpená, preto sa štandardne 

nachádza aj slinách. Aminopentánová kyselina je prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina 

vyskytujúca sa v bielkovinách, čiže jej zastúpenie v slinách je opodstatnené. Ostatné zložky boli 

identifikované v nižších množstvách.  

 

 Ďalej sme analyzovali v slinách látky, ktoré sú bežne dostuplné, ale pritom pre naše telo 

cudzie. Išlo o najčastejšie používané antipyretikum a analgetikum paracetamol a rastlinný 

alkaloidy kofeín. Analýzy sme vykonávali na GC-MS v SIM móde.  

Na štúdium nami sledovaných látok sme použili dvoch jedincov, ktorý požili liek obsahujúci 

2 účinné zložky, a to paracetamol a kofeín. Tento liek bol v šumivej forme z dôvodu rýchlejšieho 

vstrebávania do organizmu. Množstvo prijatej látky bolo 500 mg paracetamolu a 60 mg kofeínu. 

Prvá vzorka sa odobrala ihneď po prijatí lieku. Na obrázku 2 sú znázornené závislosti veľkosti plôch 

píkov paracetamolu v slinách od času a na obrázku 3 sú závislosti veľkosti plôch píkov kofeínu v 

slinách od času pre jedincov 1 a 2. 

  

  
Obr 2. Závislosť veľkosti priemerných hodnôt plôch píkov paracetamolu od času odberu vzorky po požití 

lieku.  
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Obr 3. Závislosť veľkosti priemerných hodnôt plôch píkov kofeínu od času odberu vzorky po požití lieku. 
 
Z obrázkov 2 a 3 vyplýva, že pri jedincovi 2 pri prvej vzorke došlo k veľkej kontaminácii slín 

paracetamolom a kofeínom. Tento efekt môže byť spôsobený zníženou produkciou slín, keď 

nedošlo k dostatočnému vyplaveniu z ústnej dutiny. U jedinca 1 možno pozorovať zvýšenie 

koncentrácie v čase 15 min. po požití, čo je zhruba v zhode s mechanizmom vstrebávania týchto 

látok [5, 6]. 

 
Záver 
 Cieľom práce bolo odskúšanie nových extrakčných metód pomocou izopropanolu, tiež 

zakoncentrovanie analytov vo vzorkách pomocou lyofilizácie a derivatizácia silanizáciou. Práca 

sa zaoberá aj identifikáciou majoritných zložiek slín ako sú kyselina fosforečná, glukóza, 

aminopentánová kyselina, ale aj iné aminokyseliny, mastné kyseliny a látky vznikajúce pri 

metabolizme.  

 Lyofilizácia ako dobrá metóda zakoncentrovania analytov je vhodná pri termolabilných 

alebo iným spôsobom citlivých zložiek, pri ktorých by zakoncentrovanie za tepla nebolo vhodné. 

Medzi jej nevýhody patrí však časová náročnosť (niekoľko hodín) v závislosti od množstva 

vzorky.  

 Na derivatizáciu neprchavých a polárnych zlúčenín sme použili metódu silanizácie. 

Silanizačné činidlá HMDS a BSTFA sme zvolili najmä pre ich univerzálnosť a vhodnosť 

použitia pre nami predpokladané analyty nachádzajúce sa vo vzorkách (sacharidy, 

aminokyseliny, mastné kyseliny, paracetamol).  

 Potvrdili sme prítomnosť skúmaných látok- paracetamolu a kofeínu vo vzorkách slín 
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pomocou detekcie MS. Keďže sa dali predpokladať pri každom skúmanom jedincovi 

individuálne zmeny, množstvá spomínaných látok boli pravdepodobne ovplyvnené 

vstrebávaním, metabolizmom, produkciou slín ale aj ďalšími faktormi. 
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Abstrakt 

Biocatalysis, fundamental method of “Green chemistry”, is expected to replace conventional chemical 
processes. Most biocatalytic processes are restricted to single-step conversion by whole cells or isolated 
enzymes. We applied biocatalysis for large-scale CMP-sialic acid synthesis (CMP-NeuNAc). Presented method 
has two steps; the first step includes synthesis of CTP by artificial metabolic pathway in vitro consisting of three 
enzymes – cytidylate kinase and polyphosphate kinase 3 aggregated into inclusion bodies and soluble 
polyphosphatase. Enzymes were repeatedly used in five cycles of this reaction. Primary substrates were cheap 
phosphate glass and CMP. The second step represents CMP-NeuNAc synthesis from CTP, N-acetyl-D-
mannosamine and pyruvate. Reactions were catalyzed by whole cells co-expressing sialic acid aldolase and 
CMP-sialic acid synthetase. CMP-NeuNAc is substrate for sialyltransferases that have high potential for medical 
and pharmaceutical applications. Presented results suggest that our method is suitable for its efficient and 
economical large-scale synthesis. 

 
Kľúčové slová: kyselina CMP-sialová, biokatalýza,  CTP, recyklácia enzýmov 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biokatalýza je jednou zo základných metód „zelenej chémie“, ktorá by mala 

v budúcnosti nahradiť chemické procesy vyžadujúce extrémne podmienky (napr. vysoká 

teplota, tlak, toxické kovy). Enzýmy sa evolučne vyvinuli na veľmi účinné katalyzátory, ktoré 

sa vyznačujú vysokou selektivitou a sú aktívne aj pri miernych podmienkach. V súčasnosti je 

však biokatalýza obmedzená prevažne na jednokrokovú konverziu izolovanými enzýmami 

alebo celými bunkami, čo častokrát nepostačuje pre požiadavky priemyslu [1]. Preto sa 

objavujú snahy o organizovanie enzýmov do in vitro metabolických dráh, na konci ktorých by 

bol požadovaný produkt [2,3].  

Inklúzne telieska (IB) majú veľký potenciál pre využitie v biokatalýze ako prirodzene 

imobilizované enzýmy, ľahko izolovateľné, stabilné a vyznačujúce sa dobrými procesnými 

vlastnosťami. Hoci boli IB dlho považované za odpadové produkty metabolizmu, v súčasnosti 

je už známe, že mnohé proteíny si zachovávajú aktivitu aj v tejto forme [4,5]. 

Kyselina CMP-sialová (CMP-NeuNAc) je kľúčový donorový substrát pre 

sialyltransferázy, ktoré majú využitie vo farmaceutickom priemysle a medicíne, konkrétne na 
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zvýšenie životnosti proteínových liečív v organizme pacienta, na zvýšenie efektívnosti liečby 

zápalových autoimunitných ochorení a v imunoterapii rakoviny [6]. Naša práca predstavuje 

vhodný a finančne nenáročný spôsob in vitro syntézy CMP-NeuNAc využitím biokatalýzy. 

Navrhnutá reakcia pozostáva z dvoch krokov:  

1. syntéza CTP pomocou kaskády reakcií katalyzovaných enzýmami, a to 

polyfosfatázou (PPX), cytidylátkinázou (CMK) a polyfosfátkinázou 3 (PPK), pričom CMK 

a PPK sú vo forme IB a PPX v rozpustnej forme  

2. syntéza samotnej CMP-NeuNAc pomocou celých buniek produkujúcich aldolázu 

NeuNAc (SAA) spolu so syntetázou CMP-NeuNAc (CSAS) (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Schéma navrhovanej metódy na syntézu kyseliny CMP-sialovej (CMP-NeuNAc). 

 

Materiál a metódy 

Gény pre CMK z Escherichia coli K12 a pre PPK a PPX z Ruegeria pomeroyi boli 

naklonované do vektora pET-34b(+) (PPK a CMK) a pET-51Ek/LIC (PPX) a exprimované v 

hostiteľskom kmeni E.coli BL21 (DE3). Enzýmy boli izolované neiónovým lytickým 

detergentom. Prvou fázou bolo štiepenie fosfátového skla činnosťou PPX [50 mM MgCl2, pH 

7,8 (KOH)] pri 30°C počas 12 hodín. Následne sa pridala reakčná zmes (15 mM CMP, 5 mM 

CTP, 15 mM MgCl2). Reakčný objem bol 35 ml. V časových intervaloch po 2; 5 a 8 h sa 

pridával 15 mM CMP a 15 mM MgCl2 (v objeme 700 µl). Jeden cyklus prebiehal 24 hodín pri 

30°C a udržiavalo sa pH 7,8-8 (KOH). Na konci cyklu sa po centrifugácii (32200 g, 20 min., 

4°C) odobrala časť objemu supernatantu a k peletu so zvyšnými 17,5 ml supernatantu sa 

pridala nová reakčná zmes (15 mM CMP, 15 mM MgCl2). CTP bol akumulovaný v 5 

cykloch. K produktu tejto reakcie obsahujúcej CTP sa pridal 75 mM N-acetyl-D-manózamín 

(ManNAc), 150 mM pyruvát a 30 mM MgCl2 [pH 7,8 (KOH)], pričom prebiehali dve 
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nezávislé reakcie (A a B), každá v objeme 46 ml. Reakcia bola zahájená pridaním 

lyofilizovaných buniek E. coli BL21 (DE3) s exprimovanými enzýmami SAA a CSAS (10 

mg/ml DCW). SAA/CSAS z E. coli K12 a K1 boli vnesené do kompetentných buniek E. coli 

na vektore pET-15b. Reakcia prebiehala 5 hod. pri 30°C. Výsledky boli získané analýzou 

vzoriek pomocou HPLC s elučným roztokom zloženým z 50 mM H3PO4 a 10 mM MgCl2 [pH 

6,4 (trietylamín)], pri prietoku 0,3 ml/min. Postup prípravy buniek, ich propagácie a expresie 

proteínov opísali Nahálka a Pätoprstý (2009) [5].  

 

Výsledky a diskusia 

Navrhnutá metóda syntézy CMP-NeuNAc nadväzuje na reakciu, ktorú publikovali 

Nahálka a Pätoprstý (2009) [5]. Pozostáva z dvoch častí. Najskôr prebiehala syntéza CTP in 

vitro spriahnutím reakcií katalyzovaných tromi enzýmami (PPX, CMK a PPK), pričom 

substrátom bol CMP a nerozpustné fosfátové sklo. PPX hydrolyzuje fosfátové sklo na kratšie 

solubilné reťazce, z ktorých PPK odštepuje fosfát a syntetizuje CTP z CDP. Vďaka 

nerozpustnosti IB bolo možné použiť enzýmy opakovane vo viacerých cykloch reakcie. 

Recyklácia bola možná aj v prípade rozpustnej PPX, ktorá zrejme zostala naviazaná väzbovou 

doménou na svojom nerozpustnom substráte. Celkovo prebehlo 5 cyklov, koncentrácia CTP 

na konci jednotlivých cyklov je znázornená na Obr. 2. Zmiešaním supernatantu po 

jednotlivých cykloch sme získali 102 ml roztoku s koncentráciou CTP 70,4 mM.  
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Obr. 2 Koncentrácia CTP získaná na konci jednotlivých cyklov. 

 

Následne prebiehala syntéza CMP-NeuNAc katalyzovaná celými bunkami 

produkujúcimi súčasne SAA aj CSAS v rozpustnej forme. Do reakčnej zmesi, ktorá bola 

výsledkom syntézy CTP, bol pridaný ManNAc a pyruvát, z ktorých je pomocou SAA 
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syntetizovaná NeuNAc. Z NeuNAc a CTP je syntetizovaná CMP-NeuNAc vďaka katalytickej 

aktivite CSAS. Syntéza prebiehala v dvoch reakciách – A a B, každá v reakčnom objeme 46 

ml. V reakcii A bola nasyntetizovaná CMP-NeuNAc v koncentrácii 51,4 mM, čo predstavuje 

úroveň konverzie vzhľadom na počiatočné množstvo CTP takmer 73%. Koncentrácia CMP-

NeuNAc v reakcii B bola 54,2 mM, a teda úroveň konverzie vzhľadom na počiatočné 

množstvo CTP v tejto reakcii dosiahol približne 78% (Obr. 3). 

 

 

 
Obr. 3 Záznam z analýzy dvoch reakcií (A a B) na syntézu kyseliny CMP-sialovej (CMP-NeuNAc) pomocou 

HPLC. Čiernou fabrou je záznam zo začiatku reakcie (v čase 0), ružovou farbou koniec reakcie (po 5 hodinách). 
 

Záver 

CMP-NeuNAc je substrátom pre sialyltransferázy, ktoré majú veľký potenciálny 

prínos pre farmaceutický priemysel a medicínu. Naša metóda predstavuje efektívny a  

finančne nenáročný spôsob syntézy CMP-NeuNAc. V prvom kroku sa syntetizoval CTP 
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z lacného fosfátového skla a CMP využitím umelo vytvorenej in vitro metabolicej dráhy 

tvorenej tromi enzýmami (PPX, CMK a PPK), pričom enzýmy sme úspešne „recyklovali“, až 

kým nebolo naakumulované dostatočné množstvo CTP. V druhom kroku sa potom 

syntetizovala samotná CMP-NeuNAc v reakcii katalyzovanej celými bunkami produkujúcimi 

SAA súčasne s CSAS. Uvedeným spôsobom sme syntetizovali CMP-NeuNAc vo väčších 

objemoch a dosiahli koncentráciu viac ako 50 mM. Takto pripravený substrát bude ďalej 

použitý v sialylačných reakciách. 
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Abstrakt 

This work deals with analyte derivatization by silylation with silylation agents HMDS and BSTFA. It 
presents methods for hair sample collection and pretreatment, extraction by isopropanol and analyte 
preconcentration by lyophilization. It also focuses on the analysis of  various substances in hair by gas 
chromatography mass spectrometry (GC-MS) in Scan mode and identifies various substances such as saturated 
and unsaturated fatty acids.  For the identification of analytes we used the NIST Chemistry Webbook and we 
identified four types of fatty acids, dodecanoic, tetradecanoic, hexadecanoic and octadecanoic acids and their 
unsaturated forms.  
 
Kľúčové slová: silanizácia; HMDS; BSTFA; vlasy;  plynová chromatografia; hmotnostná spektrometria 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Zlúčeniny nachádzajúce sa vo vzorke sa často nemôžu analyzovať pomocou plynovej 

chromatografie (GC) kvôli ich vlastnostiam, ktoré nie sú prístupné pre danú analytickú 

metódu. Príkladom sú nerozpustné, neprchavé a nestabilné zlúčeniny. Je niekoľko 

derivatizačných metód, ktoré sa využívajú pri GC analýze, medzi tie základné patria 

alkylácia, acylácia a silanizácia. Funkčné skupiny obsahujúce ľahko odstupujúci vodík (-

COOH, -OH, -NH, -SH) z analytu s derivatizačným činidlom tvoria tepelne stabilné, ale 

pritom pri podmienkach plynovej chromatografie prchavé zlúčeniny [1].  

Silanizácia je jednou z najčastejšie využívaných derivatizačných metód v GC analýze, 

kedy sa silylová skupina viaže na molekulu analytu ako náhrada za vodík (obrázok 1). Takáto 

výmena aktívneho vodíka za silyl skupinu redukuje polaritu zlúčeniny. 

 

Obr. 1 Mechanizmus výmeny vodíkového iónu za silyl skupinu [1]. 
 

Medzi najčastejšie silanizačné činidlá patria hexametyldisilazán (HMDS), 

trimetylchlórsilán (TMCS), bis trimetylsilylacetamid (BSA) a bis trimetylsilyltrifluóracetamid 

(BSTFA). Ďalšími často využívanými silanizačnými činidlami sú tiež N-metyl-N-t-
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butyldimetylsilyltrifluóracetamid (MTBSTFA) a trimetylsilylimidazol (TMSI) [2]. Možnosti 

vhodného výberu silanizačného činidla podľa funkčnej skupiny sú znázornené v tabuľke 1. 

 

Tab. 1 Výber vhodného silanizačného činidla podľa funkčnej skupiny [2].   
 

Funkčná skupina Silanizačné činidlo 

Alkoholy a fenoly BSA, BSTFA, MTBSTFA  

Karboxylové kyseliny BSTFA, TMSI, MTBSTFA  

Aktívny vodík BSTFA, MSTFA  

Sacharidy HMDS, TMSI  

Amíny BSTFA, MTBSTFA  

Aminokyseliny BSTFA, TMSI  

Sulfidy TMSI  

 

V posledných rokoch sa čoraz viac uprednostňujú diagnostické metódy, ktoré si 

nevyžadujú invazívny odber, alebo odber infekčného materiálu (krv, moč, fekálie). Jednou 

takou metódou je aj diagnostika z vlasov [3].  

Ľudský vlas je stabilná matrica s množstvom výhod pre biomonitoring ako sú napr. 

ľahký odber vzorky, nízke náklady, jednoduchý transport a uloženie vzorky a tiež podáva 

informácie o krátko- a dlhodobom pôsobení látok na organizmus. Vlasy sú zaujímavé práve 

pre svoju jednoduchosť odberu, chemické zloženie a jednoduchú analýzu. Možnosť získať 

informácie o koncentrácii nelegálnych látok, toxických polutantov, ale aj prirodzene sa 

vyskytujúcich metabolitov zvyšuje záujem práve o tento typ biologických vzoriek. Okrem 

zistenia dlhodobej expozície možných látok možno vykonávať aj segmentálnu analýzu vlasov 

a tým získať bližšie informácie o minulosti jedinca, čo užíval, kde sa zdržiaval, s čím 

prichádzal do styku atď. [4].  

 

Materiál a metódy 

Vlasy sme odoberali nasledovným spôsobom: vzorky vlasov sa odoberali z časti hlavy 

zvanej vertex posterior a z tylovej oblasti, pretože sa preukázalo, že na týchto častiach hlavy 

rastú vlasy konštantnou rýchlosťou [5]. Pramienok vlasu sa rolovaním zatočil medzi prstami a 

odstrihol sa čo najbližšie k pokožke hlavy. Získané vzorky vlasov sme následne nastrihali na 

1-2 mm kúsky a premývali 2x chloroformom a 1x metanolom po dobu 15 minút na 

odstránenie možnej externej kontaminácie. Na narušenie štruktúry vlasu sme použili 1 M 

roztok NaOH (1 mL na 2 g vlasov) a vialky sme vložili do ultrazvukového kúpeľa na 15 
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minút. Následne sme vzorky scentrifugovali (2 minúty, 4700 otáčok) a roztok NaOH sme 

opatrne odpipetovali. Na neutralizáciu sme použili 4x zriedenú kyselinu chlorovodíkovú. 

Vlasy sme dovtedy premývali deionizovanou vodou, kým roztok nebol neutrálny. Vlasy sme 

následne vysušili pri izbovej teplote. Po dokonalom vysušení sme odvážili na analytických 

váhach 30 mg vzoriek priamo do 2 mL vialiek, ku ktorým sme pridali 1 mL izopropanolu a 

extrakcia prebiehala 6 hodín v ultrazvukovom kúpeli. Z vyextrahovaných roztokov sme 

odobrali 500 µL, zriedili 1 mL deionizovanej vody a zmrazili pri -18 °C. Po zamrznutí vzorky 

sme ich vložili do lyofilizátora a odparili vo vákuu pri -56 °C. Suchý extrakt sme nakoniec 

nasilanizovali podľa postupu: zmes 300 µL HMDS:acetonitril v pomere 1:1 sme pridali k 

suchému zlyofilizovanému extraktu ku ktorému sme pridali 2 µL kyseliny trifluóroctovej a 

miešali pri 50 °C 30 minút. Následne sme pridali 200 µL BSTFA a ďalej silanizovali pri 80 

°C ďalších 30 minút.  

Analýzy sme vykonávali na plynovom chromatografe Agilent Technologies 6890N 

Network GC System s hmotnostným detektorom Agilent Technologies 5973 Network Mass 

Selective Detector (PaloAlto, CA, USA) a autosamplerom Agilent 7683 Series Injector 

Agilent Technologies (Santa Clara, CA, USA). Na chromatografickú separáciu sme použili 

kolónu DB-5 MS, 30 m x 0,25 mm x 25 µm (Agilent Technologies, Avondale, USA). Zber 

a spracovávanie dát sme následne vykonávali pomocou softvérového programu ChemStation 

Agilent Technologies. Vzorky sme dávkovali v objeme 1 µL.  Plynový chromatograf bol 

vybavený splitless injektorom, doba splitlessu bola 2 minúty. Nosným plynom bol hélium s 

konštantným prietokom 1,5 mL/min. Teplota injektora bola 280 °C, teplota kolóny bola na 

začiatku analýzy 50 °C, následne sa zvyšovala s rýchlosťou 15 °C/min do 310 °C, ktorá sa 

udržiavala počas 2 minút. MS merania sme vykonávali v Scan móde pri 45 – 600 amu, teplota 

iónového zdroja detektora bola 230 °C a energia ionizácie 70 eV.  
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Výsledky a diskusia 

Na obrázku 2 sa nachádza záznam extraktu vybranej vzorky vlasov v Scan móde.  

 
Obr. 2 GC - MS záznam vybranej vzorky vlasov v SCAN móde. 1- TMS kyseliny dodekánovej, 2.a- TMS 

kyseliny tetradecénovej, 2.b- TMS kyseliny tetradekánovej, 3.a- TMS kyseliny hexadecénovej, 3.b- TMS kyseliny 

hexadekánovej, 4.a- TMS kyseliny oktadecénovej, 4.b- TMS kyseliny oktadekánovej 

 

Z Obrázku 2 je zrejmé, že získané makrozložky možno rozdeliť do 2 skupín, a to látky 

eluujúce do 11. minúty a látky eluujúce v rozsahu 12 až 17 minút. Látky eluujúce v rozsahu 

12 až 17 min. sú tvorené prevažne nasýtenými a nenasýtenými mastnými kyselinami. Tieto 

látky sú pravdepodobne endogénneho pôvodu a nie sú tvorené kontamináciou zo šampónov, 

nakoľko pre rôzne vzorky od rôznych jedincov boli získané veľmi podobné profily, pričom 

rôzni jedinci používali rôzne šampóny. Na obrázkoch 3 až 6 sú znázornené štruktúry 

trimetylsilylesterov vyššie spomínaných mastných kyselín.  

V skupine eluujúcej do 10. minúty sa nám nepodarilo identifikovať pomocou NIST knižnice 

prakticky žiadne zložky. Všetky spomínané zložky sa nachádzali vo forme trimetylsilylesteru, 

to znamená že každá z látok mala vo svojej štruktúre ľahko odstupujúci vodíkový ión, ktorý 

sa mohol nahradiť silylovou skupinou. Takáto silanizovaná forma zlúčeniny je viac prchavá, 

ale pritom stabilná, čo je pri analýze plynovou chromatografiou rozhodujúce.   

 

 
Obr. 3 Trimetylsilylester kyseliny dodekánovej- laurovej 
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Obr. 4 a Trimetylsilylester kyseliny tetradekánovej- myristovej, b trimetylsilylester kyseliny dodecénovej 

 

 

 

 

 

Obr. 5 a Trimetylsilylester kyseliny hexadekánovej- palmitovej, b trimetylsilylester kyseliny hexadecénovej- 

palmitoolejovej 

 

  

 

 

 

Obr. 6 a Trimetylsilylester kyseliny oktadekánovej- steárovej, b trimetylsilylester kyseliny oktadecénovej 

 

Záver 

Cieľom práce bolo odskúšanie rôznych derivatizačných metód, najmä silanizácie 

pomocou silanizačných činidiel HMDS a BSTFA. Tieto činidlá sa dajú považovať za 

univerzálne kvôli ich dobrej schopnosti reagovať s funkčnými skupinami, ich vysokej 

prchavosti a stability. Rôzni autori využili práve BSTFA, či už samotný, alebo v kombinácii 

s inými silanizačnými činidlami [6 - 8]. Ako extrakčné činidlo sme zvolili izopropanol pre 

jeho dobrú schopnosť extrakcie a nižší bod varu oproti metanolu, ktorý sa najčastejšie 

spomínal v literatúre. Týmto sme potvrdili, že izopropanol môže byť použitý namiesto 

metanolu. Izopropanol má pomerne vysokú výťažnosť a dobrú extrakčnú schopnosť.  

Po plynovochromatografickej analýze vlasov sme zistili vysoké množstvá mastných 

kyselín od C12 do C18, ich nasýtené aj nenasýtené formy, ktoré môžu byť metabolitmi 

rôznych zlúčenín ako sú napr. etanol či cholesterol, ale tiež sú stavebnou zložkou vlasov a 

môžu sa nachádzať aj v kožnom maze. 
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Abstrakt 

The removal and recovery of uranium from contaminated surface, environment and ground water, as 
result of nuclear industries, has attracted more and more attentions. Several methods are available for removing 
of uranium, but adsorption among the others, is the most attractive. In case of management of radioactive waste, 
the adsorption of radionuclides plays significant role. Among the natural sorbents applied to the adsorption of 
uranium zeolites and bentonites offer a number of advantages. The main aims of this work are investigations of 
adsorption properties of Greek zeolite Metaxades and Greek bentonite Kimolos during adsorption of uranium 
from water solutions, comparison of their adsorption characteristics, fitting with isotherms (Freundlich, Langmuir 
and DR isotherm) and its behaviour during kinetics process influenced by temperature. 
 

Key words: adsorption, uranium, bentonite, zeolite 

 

Introduction and the formula of the main aim 

The removal and recovery of uranium from contaminated surface, environment and 

ground water, as a result of nuclear industries, has attracted more and more attentions. Several 

methods are available for removing uranium from aqueous solution, such as chemical 

precipitation, reverse osmosis, solvent extraction, micellar ultrafiltration and adsorption [1]. 

Among these, adsorption is an attractive method due to its high efficiency, ease of 

handling, and availability of different adsorbents. Adsorption in the system adsorbent-solution 

plays significant role in everyday life, industry and environment protection. Also plays an 

important role in a large number of reactions of solids and biological mechanisms. It allows 

characterizing the surface and structural properties of new materials or adsorbents [2, 3]. 

Various kinds of new adsorbents for removing and recovering radionuclides, include 

uranium have been reported, among which natural zeolites or bentonite and their composites 

are considered as particularly effective, low-cost, and chemical stability [4].  

Zeolite is natural porous mineral described as crystalline hydrated aluminosilicates. 

Inside the framework structure of zeolite, alkali or alkaline-earth cations are reversibly fixed 

in the cavities and can easily be exchanged by surrounding positive ions [5]. Clinoptilolite 

belongs to the natural zeolite with high ion-exchange and sorption properties and it is known 

to have high exchange capacity and removal efficiency for some cations. It is known, that 
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zeolite containing rocks are used in wastewater purification to remove toxic and radioactive 

elements [6, 7]. 

Clay rocks- bentonites- have an extraordinary importance in the waste and 

environmental management. Their properties are subject to their chemical and mineralogical 

composition. Bentonites consist of the mineral of the dioctaedric smectite group- 

montmorillonite (50-58%) and accompanying materials such as clay mineral. Quartz 

diatomite, calcite, organic materials and others [8]. The qualities of bentonites such as low 

permeability, large specific surface, high swelling ability, ability to interchange ions as well as 

their colloid- chemical properties are planned to be taken advantage of in form of bentonite 

barriers in the deep geological repositories for high-level radioactive waste and spent nuclear 

fuel [9]. The study of adsorption properties of bentonites is a step inevitable for working out a 

migration model for different eco-toxically significant radionuclides such as Cs, Sr, Co, Tc, I, 

Rb, Pu, Am, U and others [8-13]. 

The main aims of this work are investigations of adsorption properties of Greek zeolite 

Metaxades and Greek bentonite Kimolos during adsorption of uranium (pHinit= 2.5; Cinit: 10 to 

1000 mg U/L) from water solutions, comparison of their adsorption characteristics, fitting 

with isotherms (Freundlich, Langmuir and DR) and its behaviour during kinetics process 

(Cinit: 500 mg U/L; pH = 2.5), influenced by temperature (T = 25 °C, 35 °C, 45 °C). 

 

Materials and methods 

The natural materials zeolite- Metaxades and bentonite- Kimolos were selected for 

experimental work, after grinding was sieved to obtain fraction ˂50 µm [10]. The main 

characteristic of materials is in table 1, 2 and composition of material in (%) is in table 2, 3 

Tab. 1 The main characteristic of material (Kimolos-Greece) 

Origin of the material CEC (mol/kg) 
Exchangeable 

cation 
Bentonite type 

Bentonite content 
(%) 

Kimolos/ Greece 
 

Na, Ca Montmorilonite >90 

 

Tab. 2 The main characteristic of material (Metaxades-Greece) 

Origin of the material CEC (mol/kg) 
Exchangeable 

cations 
Zeolite type 

Zeolite content 
(%) 

Metaxades/ Greece 1.16 Ca, K 
HEU-type 

Clinoptilolite 
>58 

 
Tab. 3 The composition of material (Kimolos- Greece) 

Material SiO2 Al2O3 CaO K2O Na2O Fe2O3 MgO MnO TiO2 P2O5 Cr2O3 

Kimolos/Greece 35.94 12.78 0.02 0.01 17.47 1.05 2.12 0.01 0.09 0.04 0.002 
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Tab. 4 The composition of material (Metaxades- Greece) 

Material SiO2 Al2O3 CaO K2O Na2O Fe2O3 
 MgO MnO TiO2 H2O Si/Al 

Metaxades/Greece 66.47 13.47 3.25 2.6 2.09 1.05  0.65 0.02 0.15 10 4.93 

 

For the sorption experiments 0.05 g of the sorbent were contacted in tubes for 24 hours 

with 10 mL of uranium solutions at different concentration Cinit: 10; 50; 100; 250; 500; 750 

and 1000 mg U/L, at different pH, (adjusted with 0.1 mol·L-1 HCl and 0.1 mol·L-1  NaOH at 

room temperature) The uranium solutions were prepared by dilution of a stock UO2(NO3)2.6 

H2O solution with concentration 1000 mg U/L with bi-distilled water.  

 After separation of the solid and liquid phases by centrifugation (3000rpm), the 

equilibrium pH (pHequil) was measured and the uranium concentration in the supernatant 

solution was determined spectro-photometrically using the Arsenazo III method.  

After 24 hours aliquot volume from tubes was diluted with a specific ratio pertaining 

to initial concentration, the next added 0.5 mL of 0.1 % solution of Arsenazo III, 4 mL of 

concentrated HCl and filled with the water to the volume 10 mL. The samples were measured 

with Shimadzu UV-160A spectrophotometer at 660 nm. The obtained data were used to 

calculate the uptake capacity in mg/g and construct the corresponding sorption isotherms. The 

experiments were performed under equilibrium conditions with atmospheric CO2.  

The kinetics of uranium sorption by the bentonite/ zeolite was investigated using a 

batch technique in tempered apparatus. In experiments 0.5 g of the sorbent was suspended 

with 100 mL of uranium solution, in order to obtain the ration between solution and 

absorbent. The Cinit of solution was 500 mg U/L, using different initial pH depends on 

experiment condition, experiments of cation or anionic species. At pre-determined time 

intervals (2-300 min) a 2 mL sample was withdrawn and the amount of U was determined by 

means of the Arsenazo III. method as well as in the equilibrium experiments. 

 

Results and discussion  

The uranium adsorption equilibrium data obtained at pH= 2.5 and initial solution 

concentration from 10 mgU/L to 1000 mgU/L are plotted in Fig 1. For correlate the 

experimental data were used traditional Freundlich, Langmuir and D-R isotherms. 

In order to explain the controlling mechanism of adsorption processes, such as mass 

transfer and chemical reaction, pseudo- first-order, and pseudo-second-order kinetics 

equations were applied to describe the kinetic characteristic of U(VI) on selected material [11]        
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Kinetic data at pH=2.5 Cinit= 500mgU/L at different temperature are showed on Fig 2, 

the pseudo-first order of this kinetic data is on Fig. 3 and pseudo-second order is on Fig 4. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Comparison of adsorption isotherm for bentonite Kimolos (KI bentonite) and for zeolite Metaxades (MX 

zeolite) at pH 2.5; Cint :10- 1000mgU/L; T= 298.16K 
 

          

 

 

  

 

 

 

 
Fig. 2 Kinetic data for bentonite Kimolos (KI bentonite) and for zeolite Metaxades (MX zeolite) influenced by 

increase of temperature at pH=2.5; Cinit.= 500 mgU/L; T= 298.16K; 308.16K; 318.16K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Pseudo 1st order for bentonite Kimolos (KI bentonite) and for zeolite Metaxades (MX zeolite) 
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Fig. 4 Pseudo 2nd order for bentonite Kimolos (KI bentonite) and for zeolite Metaxades (MX zeolite) 

 

Conclusion 

A batch technique was employed to investigate the sorption behaviour of Greek zeolite 

and bentonite during adsorption of U. The value of R2 showed that Langmuir isotherm model 

is better to fitted with the experimental data than Freundlich or DR isotherm model in both 

case, for bentonite and for zeolite. The pseudo-second order equation was better than the 

value of the pseudo-first order and increase of temperature caused increase of sorption ability 

of studied materials. 

 In comparison adsorption properties zeolite vs. bentonite in our case, zeolite 

Metaxades showed little bit better removal of uranium from water media, improved with 

higher uptakes.  

Uranium uptake by the investigated sorbents was a little bit faster during kinetic 

experiments by bentonite. In the case of bentonite Kimolos in the first 2 min ca. 60% of 

maximum uptake was observed, in compare with zeolite Metaxades, where it was just about 

36% of maximum uptake in the first 2 min. The equilibrium was established after 20 min. in 

the case of bentonite, in the case of zeolite it was around 60 min. 

In summary both materials Greek zeolite Metaxades and Greek bentonite Kimolos 

have good adsorption quality, but is necessary to do more extensive investigation with other 

conditions e. g. influence of pH, contact time, ratio solid/liquid phase etc. 
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Abstrakt 

Asymmetric organocatalysis provides a way to synthesize complex molecules under relatively mild 
conditions. One of its main areas, catalysis with small molecule hydrogen-bond donors, has recently gained 
considerable attention. Thioureas have proved to be versatile hydrogen-bond donors and owing to their 
variability, they have found many applications as chiral catalysts. Hydrogen bond-catalyzed aza-Mannich 
addition of azlactones (oxazol-5(4H)-ones) to various protected aldimines has been developed. The process takes 
advantage of versatile bifunctional thiourea catalysts to affect the formation of α,β-diaminoacids precursors with 
different protecting groups in high yields and stereoselectivities. These compounds can be subsequently 
transformed into various α-substituted α,β-diaminoacids derivatives.  

 
 
Kľúčové slová: organokatalýza; azlaktón; katalýza vodíkovými väzbami; tiomočoviny 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 Enantiomérne čisté α-substituované α,β-diaminokyseliny tvoria skupinu užitočných 

stavebných blokov pre prípravu pomocných chirálnych činidiel a biologicky aktívnych látok. 

V poslednej dobe bola ich príprave venovaná značná pozornosť [1]. Katalýza využívajúca 

donory vodíkových väzieb, ako napr. tiomočoviny a skvaramidy, sa vyvinula na jednu 

z najpoužívanejších metód prípravy chirálnych látok [2,3]. Chirálne, bifunkčné 

tiomočovinové katalyzátory, ktoré obsahujú aj ďalšiu amino- alebo hydroxy- skupinu, môžu 

aktivovať zároveň elektrofil aj nukleofil, a poskytnúť tak produkt vo vysokej enantiomérnej 

čistote. Medzi ich ďalšie výhody patrí stabilita a cena. Ako príklad možno uviesť adíciu 

derivátov glycínu (1) na aminosulfóny (2), ktoré slúžia ako prekurzory imínov, katalyzovanú 

tiomočovinou odvodenou od chinínu (3). Získali sa α,β-diaminokyseliny 4 vo vysokých 

výťažkoch a s výbornou selektivitou (Schéma 1) [4].  

CO2MeNPh

Ph
+

Ar SO2Ph

HN
Boc

1

Ar

HN
Boc

CO2Me

N Ph

Ph

kat. 3 (10 mol %)

PhCF3

aq. Na2CO3

4

62 - 98 %
99.5 : 0.5 er

N

MeO

N
H

HN

SHN

CF3F3C

3a

Ar = Ph, 4-MeO/4-NO2/4-CF3C6H4, 2-furyl,
-naftyl

2

 
Schéma 1. Príprava derivátov α,β-diaminokyselín. 
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 Naším cieľom bolo využitie chirálnych bifunkčných tiomočovín ako katalyzátorov  

pre enantioselektívnu syntézu α-substituovaných-α,β-diaminokyselín Mannichovou reakciou 

azlaktónu 5 a N-sulfonylimínu 6 (Schéma 2). Azlaktóny sú zamaskované fragmenty odvodené 

od aminokyselín a sú používané pre enantioselektívnu prípravu α-aminokyselín [5,6]. Získaný 

derivát 7 sa dá transformovať na derivát α,β-diaminokyseliny 8 otvorením kruhu, napr. 

reakciou s TMSCl a metanolom.  

 
Schéma 2. Mannichova reakcia azlaktónu a N-sulfonylimínu. 

 Tiomočovinové katalyzátory môžu vytvárať vodíkovú väzbu medzi tiomočovinovými 

vodíkmi a atómami kyslíka sulfónamidovej chrániacej skupiny na imíne. Bifunkčné 

katalyzátory obsahujú aj aminoskupinu, ktorá je schopná deprotonovať azlaktón (pKa =  9) 

a následne poskytnúť ďalšiu vodíkovú väzbu medzi amóniovou soľou a deprotonovaným 

azlaktóm a/alebo sulfónamidom (Obr. 1).   

 
Obr. 1. Aktivácia substrátov vodíkovými väzbami.  

 

Materiál a metódy 

Reakcie boli uskutočnené v suchých bankách pod argónovou atmosférou. Rozpúšťadlá 

boli pred použitím vysušené a predestilované. Tenkovrstvová chromatografia (TLC) bola 

uskutočnená na silufolových platničkách Merck Kieselgel 60 F254, vizualizovaných pod UV 

žiarením. Stĺpcová a flash chromatografia bola uskutočnená na silikagéli s veľkosťou častíc 

0.040 – 0.065 mm v priemeri. 1H NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian NMR 

System 300 s pracovnou frekvenciou 300 MHz pre 1H NMR a 75 MHz pre 13C merania v 

CDCl3 s TMS ako interným štandardom. HPLC analýza bola uskutočnená na kolónach Daicel 

Chiralpak AD-H a IA s UV detekciou pri 240 nm.  
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Reprezentatívna procedúra: 

Azlaktón (1.2 mmol, 1.2 ekv.), imín (1 mmol, 1 ekv.) a katalyzátor (0.1 mmol, 10 mol 

%) sa rozpustili v toluéne (0.5 mL) a zmes sa nechala miešať 18 h. Počas tejto doby vypadla 

biela tuhá látka. Rozpúšťadlo sa následne odparilo a surová zmes sa dočistila chromatografiou 

na silikagélovej kolóne (eluent hexán:etyl-acetát). Získal sa produkt ako biela tuhá látka.  

 

Výsledky a diskusia 

 Najskôr sme uskutočnili skríning rôznych tiomočovinových katalyzátorov pre reakciu 

azlaktónu 5a a imínu 6a. 

Obr. 2. Použité tiomočovinové katalyzátory. 

Výsledky sú zhrnuté v Tab. 1. Ako prvé sme použili Jacobsenove katalyzátory 9a – 9c 

v toluéne pri laboratórnej teplote (Obr. 2).  

 

Tab. 1. Testovanie katalyzátorov. 

Exp. Kat. 
Výťažok 

(%) a drb erc 

1 9a 71 2.1:1 51:49 
2 9b 49 5.2:1 62.5:37.5 
3 9c 18 f 1.5:1 54:46 
4 10a 20f 1.4:1 53:47 
5 10b 99 3.7:1 17:83 
6 11 25f. 0.9:1 59:41 
7 3ad 65 1.6:1 76.5:23.5 
8 3a 82 3:1 90:10 
9 3ae 80 3.3:1 79:21 
10 3b 78 3:1 90.5:9.5 
11 3c 64 1.5:1 37:63 

a Izolovaný výťažok. b Stanovené 1H NMR analýzou surovej reakčnej zmesi. c Stanovené pomocou HPLC pre 
majoritný diastereomér.  d 1 ekv. azlaktónu. e 1.5 ekv. azlaktónu. f Konverzia stanovená 1H NMR (%).  
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Dosiahli sme však len veľmi málo enantiomérne obohatený produkt 9aa (Tab. 1, 

experimenty 1–3). Použitím Takemotovho katalyzátora (10b) sme dosiahli vynikajúci 

výťažok a dobrú enantioselektivitu (exp. 5). Katalyzátor 11, ktorý neobsahuje amino skupinu, 

poskytol slabý výťažok a pomerne malú enantioselektivitu (exp. 6). Katalyzátor 3a, odvodený 

od chinínu [7], poskytol produkt vo veľmi dobrom výťažku, dobrou diastereoselektivitou a s 

veľmi dobrou enantioselektivitou (exp. 7-9) . Podmienkou bolo použitie mierneho nadbytku 

(1.2 ekv.) azlaktónu. Katalyzátor 3b poskytol rovnaký výsledok ako katalyzátor 3a (exp. 10). 

Z týchto výsledkov vyplýva, že pre výber najvhodnejšieho katalyzátora je nutná prítomnosť 

terciárneho amínu a aktivujúcej, elektrónakceptornej skupiny na tiomočovine. 

Ďalej sme skúmali vplyv rozpúšťadla na priebeh reakcie s použitím katalyzátora 3b 

(Tab. 2). Zníženie koncentrácie nemalo vplyv na stereoselektivitu, znížilo však výťažok (exp. 

1). Použitím rôznych nepolárnych rozpúšťadiel sme nedosiahli zlepšenie enantioselektivity 

(exp. 2-5). Použitie acetonitrilu ako polárnejšieho rozpúšťadla malo za následok zníženie 

enantioselektivity, keďže acetonitril je schopný rozrušovať vodíkové väzby (exp. 6).  

Tab. 2. Testovanie rozpúšťadiel. 

Exp. Rozp. 
Výťažok 

(%) 
dr er 

1 PhMea  55 2.3:1 89:11 
2 CH2Cl2 53 2.3:1 86.5:13.5 
3 xylény 63 3:1 88:12 
4 Et2O 72 3.5:1 90:10 
5 CHCl3 64 2.6:1 84:16 
6 MeCN 64 3:1 70:30 

a 0.1 M roztok. 

Následne sme testovali azlaktón 5b, ktorý obsahuje objemnejšiu izopropylovú 

skupinu. Tento substrát poskytol s katalyzátorom 3a v toluéne produkt 9ab s vynikajúcou 

diastereo- a enantioselektivitou pri -5 °C (Tab. 3, exp. 1). Zvýšenie koncentrácie alebo 

pridanie 4A molekulových sít nemalo vplyv na selektivitu, mierne sa však zvýšil výťažok 

reakcie (exp. 2-3). Pseudo-enantiomérny katalyzátor 3b poskytol produkt s opačnou 

absolútnou konfiguráciou a rovnakým enantiomérnym pomerom (exp. 5). Skvaramidový 

katalyzátor 10c, analogický ku katalyzátoru 10b, poskytol produkt s nižšou 

enantioselektivitou (exp. 6). 
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Tab. 3. Testovanie azlaktónu 5b.  

Exp. Kat. 
Výťažok 

(%) 
dr er 

1 4aa 67 12:1 96:4 
2 4ab 78 12:1 93:7 
3 4ac 78 8:1 93:7 
4 4b 50 8:1 92:8 
5 5 82 8:1 10:90 
6 2c 67 3:1 33:67 

a -5 °C, 3 dni. b 0.4 M roztok. c Pridané MS 4A (50 mg). 

Ako ďalší krok sme skúmali vplyv substituenta na sulfónamidovej chrániacej skupine. 

Reakciou imínu 6b s mezylovou chrániacou skupinou s azlaktónom 5a sa získal produkt 9ba 

s vynikajúcou enantioselektivitou (Tab. 4, exp. 1). Azlaktóny 5b a 5c poskytli produkt s oveľa 

nižšou enantioselektivitou (exp. 2-3). Vysoká diastereoselektivita sa dosiahla s 2-

naftylsulfonylimínom 6c (exp. 4). Stéricky objemnejšie imíny 6d-e poskytli produkty 

s vysokým enantiomérnym pomerom len v prípade stéricky objemnejšieho azlaktónu 5b (exp. 

5 a 6).   

 

Tab. 4. Vplyv substitúcie na chrániacej skupine.  

Exp. 6 5 Produkt 
Výťažok 

(%) 
dr er 

1 6b 5a 9ba 73 1.4:1 98.5:1.5 
2 6b 5b 9bb 67 9:1 84:16 
3 6b 5c 9bc 69 1:1 78:22 
4 6c 5b 9cb - 10:1 92:8 
5 6d 5a 9da 54 1.1:1 43:57 
6 6d 5b 9db 34 7.5:1 92.5:7.5 
7 6e 5a 9ea 47 1.4:1 38.5:61.5 
8 6e 5b 9eb 38 6:1 - 

Tieto výsledky naznačujú, že za účelom získania produktu vo vysokej enantiomérnej 

čistote je potrebné skombinovať imín s menej stéricky objemnou skupinou, ako napr. mezyl, 

so stéricky menej objemným azlaktónom. Naopak, stéricky náročnejšie azlaktóny dávajú 

lepšie enantioselektivity s imínmi s objemnejšou chrániacou skupinou. Diastereoselektivita 

zrejme závisí najmä od použitých substrátov.   
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Záver 

 Uskutočnili sme skríning tiomočovinových katalyzátorov, reakčných podmienok 

a substrátov pre Mannichovu reakciu azlaktónov a N-sulfonylimínov. Dosiahli sme dobré 

výťažky a vynikajúce enantioselektivity. Ďalej sa skúma rozvinutie metodológie na ďalšie 

substráty. Zároveň sú aplikované výpočtové metódy na nájdenie tranzitných stavov 

a porovnanie ich energií pre zdôvodnenie pozorovanej stereoselektivity.  
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Abstract 

This electron-microprobe study describes the composition of garnet and pyroxene group minerals from 
the Ca-skarn rocks in Dubová and Modra – Harmónia area, Malé Karpaty Mountains, Western Carpathains, SW 
Slovakia. The skarns are situated on contact between Devonian limestones and Hercynian granitic rocks. Brown 
garnets form isolated, isometric grains and compact masses, they show grossular composition. In some cases, 
grossular displays elevated amounts of  Cr and V (up to 5.3 wt.% Cr2O3 and 2.0 wt.% V2O3). The minerals of 
pyroxene group show diopside to hedenbergite composition. There were been demonstrated Mg for Fe and Na + 
Al for Fe + Mn + Mg substitutions.  
 

Keywords: skarn; garnets; pyroxenes; Dubová; Modra – Harmónia; Malé Karpaty 

 

Úvod 

 Ca-skarny predstavujú kontaktne  metamorfované horniny,  ktoré vznikali na 

kontaktoch intruzívnych hornín a karbonatických sedimentárnych alebo metamorfovaných 

hornín, najčastejšie na kontaktoch granitických hornín a vápencov, resp. mramorov. Skarny z 

lokality Dubová a Modra-Harmónia v kryštaliniku Malých Karpát sa nachádzajú na styku 

devónskych metamorfovaných vápencov s hercýnskymi granitickými horninami modranského 

masívu, sledovanými na niekoľkých odkryvoch, pričom ich minerálne zloženie študovali 

viacerí autori [1,2,3,4,5]. Medzi najtypickejšie silikátové minerály Ca-skarnov patria granáty a 

pyroxény, ako nositelia petrogenetických informácií [6]. Cieľom tohto príspevku je preto 

prezentácia predbežných výsledkov štúdia variácií chemického zloženia minerálov skupiny 

granátu a pyroxénu z Ca-skarnov v oblasti Dubovej a Modry-Harmónie pri využití 

elektrónovej mikroanalýzy.  

 

Analytické metódy 

Minerály  boli analyzované vo vzorkách leštených výbrusov skarnu pomocou 

elektrónového mikroanalýzatora Cameca SX-100 (ŠGÚDŠ Bratislava) vo vlnovo-disperznom 

móde. Boli použité nasledovné meracie podmienky: urýchľovacie napätie 15 kV, merací prúd 

30 nA, priemer elektrónového lúča 3 až 5 µm, čas merania prvku: 20 - 30 s. Boli použité 

syntetické a prírodné štandardy. Namerané hodnoty prvkov boli upravené korekciou PAP.  
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Kryštalochemické vzorce granátu boli normalizované na 12 atómov kyslíka a 

prepočtom valencie železa (Fe3+ a Fe2+), katióny boli  rozpočítané na pozície X, Y a Z [7]. 

Kryštalochemické vzorce pyroxénu boli normalizované na 6 atómov kyslíka a prepočtom 

valencie železa (Fe3+ a Fe2+), katióny boli  rozpočítané na pozície T, M1 a M2.  

 

Výsledky 

Granáty 

Chemické analýzy získané pomocou elektrónovej mikrosondy ukazujú, že granáty 

z Ca-skarnov v oblasti Dubová a Modra – Harmónia majú zloženie s prevahou grossulárovej 

molekuly (tab. 1, obr. 1).  

 
Tab. 1 Reprezentatívne chemické analýzy grossuláru (hm. %)  

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 39.10 38.94 39.17 39.51 38.03 37.78 38.12 37.53 

TiO 2 0.45 0.350 0.35 0.58 0.42 0.39 0.35 0.39 

Cr 2O3 0.00 0.00 0.01 0.05 4.98 5.29 5.30 3.20 

V2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 2.03 1.43 1.29 

Al 2O3 18.48 18.87 19.04 18.69 13.24 13.05 13.64 14.64 

Fe2O3 2.16 1.96 4.84 3.97 4.39 3.75 3.48 5.61 
FeO 5.330 5.49 2.51 3.35 2.68 2.53 3.08 1.99 
MnO 0.290 0.36 0.37 0.42 0.43 0.38 0.41 0.43 
MgO 0.110 0.11 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
CaO 34.74 34.62 34.47 34.24 33.36 33.26 33.10 33.41 
Suma 100.66 100.70 100.81 100.88 99.09 98.46 98.91 98.49 
Si  2.988 2.973 2.986 3.000 3.000 3.000 3.000 2.982 
Al  0.012 0.027 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
Suma Z 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Si  0.000 0.000 0.000 0.012 0.019 0.018 0.025 0.000 
Ti 0.026 0.020 0.020 0.033 0.025 0.023 0.021 0.005 
Al  1.652 1.671 1.696 1.679 1.239 1.229 1.276 1.353 
Cr 0.002 0.000 0.001 0.003 0.313 0.334 0.333 0.219 
V 0.000 0.000 0.000 0.000 0.099 0.130 0.091 0.082 

Fe3+ 0.138 0.125 0.277 0.228 0.262 0.225 0.208 0.336 
Fe2+ 0.169 0.171 0.000 0.037 0.043 0.041 0.046 0.005 
Mg  0.013 0.013 0.006 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 
Suma Y 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Fe2+ 0.138 0.144 0.160 0.176 0.134 0.128 0.158 0.127 
Mn 0.019 0.023 0.024 0.027 0.029 0.026 0.028 0.029 
Mg 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ca 2.844 2.832 2.815 2.797 2.837 2.846 2.815 2.844 
Suma X 3.001 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.001 3.000 
SUMA kat. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.001 8.000 8.001 8.000 
O 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
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Zastúpenie jednotlivých prvkov po vynesení do klasifikačného diagramu (obr.1) 

vykazuje dve skupiny zložení: (1) relatívne čistý grosulár s menším podielom andraditovej 

molekuly (anal. 1 - 4), a (2) grosulár so zvýšeným množstvom andraditovej, a naviac aj 

uvarovitovej a goldmanitovej molekuly, ktorý obsahuje do 5,3 hm. % Cr2O3 a do 2,0 hm. % 

V2O3 (anal. 5 - 8). Po zobrazení hodnôt do substitučného diagramu sa ukazuje, že Cr+V v 

pozícii Y substituuje Al (obr. 2). 
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Obr. 1 Trojuholníkový diagram pre granáty s vyznačenou pozíciou analyzovaných vzoriek 
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Obr. 2 Cr+V vs. Al (hm. %) pre granáty z lokality Modra – Harmónia 
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Pyroxény 

 Výsledky štúdia chemického zloženia ukazujú, že pyroxény z lokality Dubová a Modra 

- Harmónia majú  v zmysle klasifikácie Morimota et al. [8] zloženie diopsidu až hedenbergitu 

(tab. 2, obr. 3).  

 

Tab. 2 Reprezentatívne chemické analýzy diopsidu až hedenbergitu (hm. %)  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 51.38 51.73 51.55 51.66 52.12 51.49 53.01 51.74 

Al 2O3 0.00 0.11 0.45 0.16 0.69 0.79 1.08 0.13 

Fe2O3 0.42 0.19 0.00 0.25 0.00 0.39 0.23 0.43 
FeO 17.12 15.06 16.71 16.46 13.65 14.44 8.63 15.55 
MnO 0.41 0.34 0.34 0.44 0.22 0.36 0.16 0.35 
MgO 7.13 8.51 7.24 7.57 9.15 8.41 12.30 8.11 
CaO 24.09 24.42 24.16 24.09 24.12 23.75 24.70 24.27 

Na2O 0.07 0.00 0.10 0.11 0.20 0.29 0.22 0.09 
Suma 100.62 100.36 100.55 100.74 100.15 99.92 100.33 100.67 
Si 1.997 1.995 1.996 1.997 1.995 1.987 1.981 1.994 
Al 0.000 0.005 0.004 0.003 0.005 0.013 0.019 0.006 

Fe3+ 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Suma T 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Al 0.000 0.000 0.017 0.004 0.026 0.023 0.029 0.000 

Fe3+ 0.012 0.006 0.000 0.007 0.000 0.011 0.006 0.012 
Mn 0.013 0.011 0.011 0.014 0.007 0.012 0.005 0.011 
Mg 0.413 0.489 0.418 0.436 0.522 0.484 0.685 0.466 

Fe2+ 0.557 0.486 0.541 0.532 0.437 0.466 0.270 0.501 
Suma M1 0.995 0.992 0.987 0.993 0.992 0.996 0.995 0.990 
Mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ca 1.003 1.009 1.002 0.998 0.989 0.982 0.989 1.002 
Na 0.005 0.000 0.008 0.008 0.015 0.022 0.016 0.007 
Suma M2 1.008 1.009 1.010 1.006 1.004 1.004 1.005 1.009 
Suma kat. 4.003 4.001 3.997 3.999 3.996 4.000 4.000 3.999 
O 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
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Obr. 3. Trojuholníkový diagram pre pyroxény s vyznačenou pozíciou analyzovaných vzoriek 
 

 Variácie chemického zloženia pyroxénov poukazujú na substitúcie Fe2+Mg-1 a 

(Fe2+,Mn,Mg)2Na-1Al -1 – jadeitovú substitúciu (obr. 4, 5). 
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Obr. 4 Fe vs. Mg (hm. %) pre pyroxény 
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Obr. 5 Fe+Mn+Mg vs. Na+Al (hm. %) pre pyroxény 

 

Diskusia a záver 

Predmetom výskumu bolo opísanie jednotlivých minerálov v skarnových telesách z 

lokality Dubová a Modra – Harmónia. Z výsledkov vyplýva, že analyzované granáty majú 

grosulárové zloženie, pričom komponenty iných minerálov sú v zastúpení maximálne 30 %. 

V cca 10 prípadoch sme pozorovali zvýšené množstvo chrómu a vanádu až do výšky 0.5 apfu. 

Taktiež sa podarilo dokázať substitúciu medzi Cr+V a Al. Minerály skupiny pyroxénu sú 

zastúpené diopsidom a hedenbergitom. V tomto prípade boli dokázané substitúcie Fe2+Mg-1 a 

(Fe2+,Mn,Mg)2Na-1Al -1 – jadeitová substitúcia. Tieto výsledky do budúcnosti poslúžia na 

opísanie petrogenézy skarnov v oblasti Malých Karpát. 
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Abstrakt 

 Chemické a izotopové geotermometre predstavujú dôležité geochemické nástroje pre výskum a vývoj 
geotermálnych zdrojov. V príspevku je popísaná aplikácia a základné rozdelenie geotermometrov aj s rovnicami, 
ktoré sa používajú na ich výpočet. Na základe týchto rovníc bol vypracovaný praktický príklad aplikovania 
geotermometrov vo vybraných vrtoch Popradskej kotliny. Úlohou bolo porovnať namerané hodnoty teplôt vo 
vrtoch a vypočítané hodnoty za pomoci geotermometrov. Aplikovaných bolo 7 geotermometrov na základe 
chemických analýz vody, z ktorých sa 4 rovnice javia ako vhodné pre použitie. 
 

Kľúčové slová: chemické geotermometre; geotermometria; chemická analýza; teplotný gradient 

 

Úvod 

 Chemické geotermometre sú vyvinuté na základe teploty závislej od chemickej 

rovnováhy medzi vodou a minerálnymi látkami v hlbokých rezervoárových podmienkach. Pri 

ich aplikácii je potrebné brať do úvahy obmedzenie niektorých geotermometrov. Je dobré 

porovnávať teploty medzi rôznymi geotermometrami. Niektoré sú empirické a niektoré 

založené na termodynamických vlastnostiach. Faktory riadiace empirické geotermometre nie 

sú úplne známe a teoretické geotermometre môžu byť v niektorých prípadoch spoľahlivejšie. 

Treba zdôrazniť, že aplikovanie geotermometrie nie je len o vložení hodnoty do 

geotermálnych rovníc. Interpretácia teplôt získaných z týchto rovníc vyžaduje dôkladné 

pochopenie chemických procesov v geotermálnych systémoch. Pred počítaním 

geotermometrov je potrebné poznať hlavné miesta prítokov geotermálnej vody do vrtu. 

V týchto miestach sa porovnáva vypočítaná teplota pomocou známych geotermometrov na 

základe dostupných chemických analýz z vody s nameranými teplotami. Výsledky 

vypočítania teplôt pomocou geotermometrov závisia od viacerých vlastností. Treba klásť 

dôraz na geologické, hydrogeologické, teplotné a hydrogeochemické podmienky v prostredí 

vzniku chemického zloženia vôd. Teplota nameraná vo vrte záleží od podmienok za akých 

bola nameraná. Za dynamických podmienok by malo byť najväčšie prúdenie z miesta zdroja 

k ústiu vrtu. Voda sa teda veľmi neochladzuje, a preto sú statické podmienky vhodnejšie, 

čoho dôkazom je vyššia teplota nameraná vo vrte. Geotermometre boli rozdelené na: 

1. Vodné geotermometre 
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2. Plynné geotermometre 

3. Izotopové geotermometre 

4. Tuhé geotermometre 

CHEMICKÉ GEOTERMOMETRE 

 Vodné geotermometre sa označujú ako chemické. Počas výstupu geotermálnych vôd 

na povrch sa môžu chemické geotermometre ochladiť, keď prechádzajú cez horniny. 

Ochladzovanie samo o sebe nespôsobuje žiadne zmeny v chemickom a izotopovom zložení 

vody. Napriek tomu môže zmeniť stupeň nasýtenia pokiaľ ide o primárne aj sekundárne 

minerály [1]. 

 

PLYNNÉ GEOTERMOMETRE  

 Povrchové prejavy vo väčšine geotermálnych polí pozostávajú z fumarol, prameňov, 

a plynom ohriatych vôd. Teplotné závislosti plyn-plyn alebo rovnováha minerál-plyn 

kontrolujú koncentrácie plynov ako CO2, H2S, H2, N2, NH3, CH4 v geotermálnych vodách [2, 

3, 4, 5]. 

 

IZOTOPOVÉ GEOTERMOMETRE  

 Okrem chemických ukazovateľov sa používajú geotermometre pre rôzne izotopové 

pomery. Výmenné izotopové reakcie, ktoré dosahujú rovnováhy v prírodnom systéme sú 

závislé na teplote. Reakcie výmeny môžu prebiehať medzi plynmi a parou, minerálmi alebo 

roztokmi, vodou a rozpustenými látkami, alebo medzi látkami, ktoré sú vo vode rozpustené. 

 

TUHÉ GEOTERMOMETRE  

 Tuhé geotermomtre môžeme rozdeliť na kremíkové a katiónové, ktoré sú uvedené 

v tabuľkách 1 a 2 [6]. 
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Tab. 1 Rovnice pre kremíkové geotermometre (C - koncentrácia SiO2 v mg/l, T - teplota v °C) 

 

Tab. 2 Rovnice pre katiónové geotermometre (koncentrácia je v mg/l, T – teplota v °C) 

Geotermometer Rovnica Teplota Autor 
Kremeň (bez straty pary) T=1309/(5,19 - log C) - 273,15 25-250 Fournier (1977) in 

Güleç (1998) 
Kremeň (max.strata pary 

100°C) 
T=1522/(5,75 - log C) - 273,15 25-250 Fournier (1977) in 

Güleç (1998) 
Kremeň T=42,198 + 0,28831C - 3,6686 x 10-4 

C2 + 3.,1665 x 10-7 C3 + 77,034 log 
C 

 Fournier a Potter 
(1982) in Güleç (1998) 

Kremeň T=53,500 + 0,11236C - 0,5559 x 10-4 

C2 + 0,1772 x 10-7 C3 + 88,390 log 
C 

 Arnorsson (1985) na 
základe Fournier 
a Potter (1982) in 

Güleç (1998) 
Chalcedón T=1032/(4,69 - log C) - 273,15  Fournier (1977) in 

Güleç (1998) 
Chalcedón T=1112/(4,91 - log C) - 273,15 120-180 Arnorsson et al. (1983) 

in Güleç (1998) 
α cristobalit T=1000/(4,78 - log C) - 273,15  Fournier (1977) in 

Güleç (1998) 
β cristobalit T=781/(4,51 - log C) - 273,15  Fournier (1977) in 

Güleç (1998) 
Amorfné SiO2 T=731/(4,52 - log C) - 273,15 100-120 Fournier (1977) in 

Güleç (1998) 

Geotermometer Rovnica Teplota Autor 
Na/K T=[856/(0,857+log(Na/K))]-273,15 100-275 Truesdell (1976) in Güleç 

(1998) 
Na/K T=[833/(0,780+log(Na/K))]-273,15  Tonani (1980) in Güleç (1998) 

Na/K T=[933/(0,993+log (Na/K))]-273,15 25-250 Arnorsson et al. 
(1983) in Güleç (1998) 

Na/K T=[1319/(1,699+log(Na/K))]-273,15 250-350 Arnorsson et al. 
(1983) in Güleç (1998) 

Na/K T=[1217/(1,483+log(Na/K))]-273,15 >180 Fournier (1979) in Güleç (1998) 
Na/K T=[1178/(1,470+log (Na/K))]-273,15 100-275 Nieva a Nieva 

(1987) in Güleç (1998) 
Na/K T=[1390/(1,750+log(Na/K))]-273,15 20-40 Giggenbach 

(1988) in Güleç (1998) 
Na/K T=[777/(0,700+log(Na/K)) ]-273,15 >100 Fournier a Truesdell (1973) in 

Güleç (1998) 
Na/Li T=[1000/(0,389+log(Na/Li)) ]-273,15 

Cl < 0.3 M 
 Fouillac a Michard (1981) in 

Güleç (1998) 
Na/Li T=[1195/(0,130+log(Na/Li)) ]-273,15 

Cl > 0.3 M 
 Fouillac a Michard (1981) in 

Güleç (1998) 
Na/Li T=[1590/(0,779+log(Na/Li)) ]-273,15  Kharaka et al. (1982) in Güleç 

(1998) 
K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg ))]-

273,15 
<40 Giggenbach 

(1988) in Güleç (1998) 

K-Ca T=[1930/(2,920+log(K/ √Ca ))]-
273,15 

>200 Tonani (1980) in Güleç (1998) 

Na-Ca T=[1097/(2,370+log(Na/ √Ca))]-
273,15 

 Tonani (1980) in Güleç (1998) 
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 Pre praktické využitie katiónových geotermometrov som vybrala Popradskú kotlinu, 

ktorá je jednou z perspektívnych oblastí Slovenska na získavanie zdrojov geotermálnej vody 

s dostatočne vysokou ložiskovou teplotou. Geotermálne vody Popradskej kotliny sú viazané 

na triasové dolomity a vápence chočského a križňanského príkrovu. Dolomity chočského 

príkrovu sú charakterizované teplotnými gradientami 19,8 až 21,9°C/km a pre slienité 

vápence križňanského príkrovu sú hodnoty 24,6 až 29,8°C/km [8]. K vybraným vrtom VSČ-

1, FGP-1, PP-1, Vr-2 sú dostupné chemické analýzy vody na základe ktorých som aplikovala 

geotermometre. V každom vrte je potrebné určiť miesto prítoku do vrtu, ktoré ovplyvňuje 

zloženie vody. Prítokové intervaly možno zistiť karotážnymi meraniami. Najdôležitejšou 

časťou je porovnanie nameraných a vypočítaných hodnôt z každého geotermometra. 

 Geotermálny vrt Poprad PP-1 (1204 m). V hĺbke 847,5 m došlo k prvému prelivu 

geotermálnej vody. Teplota vody v tejto hĺbke sa pohybuje v rozmedzí 45-46°C. V hĺbke 635-

790 m je teplota vody 48,2°C. Chemický typ vody tohto vrtu je Ca-Mg-SO4-HCO3 [7]. 

 

Tab. 3 Geotermometre pre vrt PP-1 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg ))]-
273,15 

Giggenbach 
(1988) 

48,2 40,28 

Na-Li  T=[1000/(0,389+log(Na/Li)) ]-
273,15 

Fouillac a Michard 
(1981) 

48,2 158,44 

Na-Ca T=[1097/(2,370+log(Na/ √Ca))]-
273,15 

Tonani (1980) 48,2 134,20 
 

Li-Mg T=[2200/(5,470+log(Li/ √Mg))]-
273,15 

Kharaka a Mariner 
(1988) 

48,2 262,12 

 

 Geotermálny vrt Vrbov Vr-2 (2502 m). Hlavné prítoky sú v hĺbkach 1918-1972 m 

a menšie od 1488-1972 m. Chemický typ vody je rovnaký ako v prípade vrtu PP-1. V hĺbke 

1500 m je teplota 54,7°C [7]. 

 

Li-Mg T=[2200/(5,470+log(Li/ √Mg))]-
273,15 

>80 Kharaka a Mariner (1988) in 
Güleç (1998) 

Na-K-Ca T=[1647/(log(Na / K)+β(log( √Ca / 
Na)+2,06)+2,47)]-273,15 

<100 Fournier a 
Truesdell (1973) in Güleç 

(1998) 
Na-K-Ca-Mg T=[10080/(5logNa / K+2logCa /(Na)2 

– logMg / (Na)2+16,65)]-273,15 
 Nieva a Nieva (1987) in Güleç 

(1998) 
Na-K-Ca-Mg T=[16000/(3logNa / K+3logCa /(Na)2 

– logMg/(Na)2+44,67)]-273,15 
 Nieva a Nieva (1987) in Güleç 

(1998) 
Na-K-Mg T=[11140/6log(Na/K)+2log(Mg 

/(Na)2+18,3]-273,15 
 Nieva a Nieva (1987) in Güleç 

(1998) 
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Tab. 4 Geotermometre pre vrt Vr-2 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/√Mg ))]-
273,15 

Giggenbach 
(1988) 

54,7 26,21 

Na-Ca T=[1097/(2,370+log(Na/√Ca))]-
273,15 

Tonani (1980) 54,7 59,67 

Na-K-Ca-Mg T=[10080/(5logNa/K+2logCa/(Na)2 

- logMg/(Na)2+16,65)]-273,15 
Nieva a Nieva 

(1987) 
54,7 286,29 

Na-K-Ca-Mg T=[16000/(3logNa / K+3logCa 
/(Na)2 - logMg/(Na)2+44,67)]-

273,15 

Nieva a Nieva 
(1987) 

54,7 97,63 

 

 Geotermálny vrt VSČ-1 Veľký Slavkov (2400 m). Teplota vody sa pohybuje v hĺbke 

1800-1900 m od 65,2 do 66,8°C a v hĺbke 2200-2300 m od 72,4 do 75,6°C. Keďže sa 

v chemickej analýze nenachádza prvok K, bola použitá len jedna rovnica, a to pre Na-Ca 

geotermometer [8]. 

Tab. 5 Geotermometre pre vrt VSČ-1 

  

Geotermálny FGP-1 v Starej Lesnej (3 616 m). Teplota sa pohybuje od 58,5°C 

v hĺbke 1450 m až po 66,1°C v hĺbke 1850 m. Vody v tomto vrte sú Ca-Mg-HCO3 typu [9]. 

Tab. 6 Geotermometre pre vrt FGP-1 

 

Záver  

 Poznanie geotermických pomerov je súčasťou hydrogeotermálnej charakteristiky 

danej štruktúry a podkladom pre určenie rezervoárových teplôt geotermálnych vôd. Priemerná 

teplota v Popradskej kotline v hĺbke 1000 m je 40,2°C, v hĺbke 2000 m je 66,8°C a v hĺbke 

3000 m je 92,2°C. Popradská kotlina je preto vysoko perspektívna oblasť pre získanie zdrojov 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

Na-Ca T=[1097/(2,370+log(Na/ 
√Ca))]-273,15 

Tonani (1980) 65,2-66,8 118,63 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach 
(1988) 

58,5-66,1 28,36 

Na-Li T=[1000/(0,389+log(Na/Li)) ]-
273,15 

Fouillac 
a Michard (1981) 

58,5-66,1 109,99 

Na-Ca 
 

T=[1097/(2,370+log(Na/ 
√Ca))]-273,15 

Tonani (1980) 58,5-66,1 127,2 
 

K-Ca T=[1930/(2,920+log(K/ √Ca 
))]-273,15 

Tonani (1980) 58,5-66,1 313,4 
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geotermálnych vôd s vysokými ložiskovými teplotami. Teplotné pomery v Popradskej kotline 

sú výrazne ovplyvnené blízkym jadrovým pohorím Vysokými Tatrami. Na základe 

porovnania vypočítaných teplôt pomocou geotermometrov s nameranými teplotami 

v jednotlivých geotermálnych vrtoch Popradskej kotliny boli vybrané geotermometre 

s najlepšími výsledkami. Vo vrte PP-1 sa ako najvhodnejší javí geotermometer K-Mg, kde 

rozdiel medzi vypočítanou a nameranou teplotou je len 8°C. Pre vrt Vr-2 sú to geotermometre 

Na-Ca a K-Mg, kde sú rozdiely približne od 5° do 28°C. Pri vrte VSČ-1 bol použitý len jeden 

geotermometer Na-Ca, z dôvodu nízkeho zastúpenia prvkov s rozdielom teploty približne 

53°C. Vrt FGP-1 má najvhodnejšie geotermometre K-Mg a Na-Li s rozdielmi od 30° do 

50°C. Pre lepšie pochopenie boli uvedené aj geotermometre, ktoré mali vyššie hodnoty v 

porovnaní s nameranou teplotou. Keďže som vychádzala pre každý vrt len z jednej chemickej 

analýzy výsledky nie sú také presné, a preto môžu byť teploty oveľa vyššie pri niektorých 

geotermometroch. Pre nízke hodnoty koncentrácie niektorých prvkov neboli použité 

kremíkové geotermometre. 
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Abstrakt 

The Belice Unit represents Late Cretaceous sedimentary succession cropping out in the northern and 
southern portion of the Považský Inovec Mts. The Belice Unit is considered to be the only representative of the 
Vahicum (eastern continuation of the Alpine Penninic zone in Carpathians) on the surface. The Late Cretaceous 
sedimentary formations in the investigated area are located in 100 – 500 m thick lenses between the complexes of 
micaschist basement rocks. Such configuration is unique within the framework of the Western Carpathians. One 
of these lenses at locality Hranty was selected for the geophysical study. Electrical resistivity tomography has 
been measured on 4 profiles in the electrode arrangement dipole-dipole. Geophysical survey shows that the late 
Cretaceous sequences do not form larger rock body that increases its volume with depth. It forms approximately 
90m thick wedging out folded rock body bounded from the top and bottom by the crystalline basement 
complexes.  
 

Kľúčové slová: Belická jednotka, Považský Inovec, geofyzika, ERT 

 

Úvod 

Prítomnosť šupín vrchnokriedových sedimentov belickej jednotky uprostred 

svorového kryštalinika v seleckom bloku Považského Inovca je v rámci geologickej stavby 

Západných Karpát výnimočná. Vekové ohraničenie, ako aj štruktúrna pozícia z nich robí 

jedinečné miesto na štúdium vonkajšieho konvergentného okraja Centrálnych Západných 

Karpát (CZK) v povrchnokriedovom období. Výskum sekvencií belickej jednotky je sťažený 

ich pomerne malým povrchovým rozšírením a nedostatočnou odkrytosťou, ktoré sú aj 

hlavnými dôvodmi rôznoznačnej interpretácie ich štruktúrneho postavenia. 

 

Problém 

Vrchnokriedová sekvencia prítomná v hrebeni medzi kótami Čierny vrch a kótou 

Inovec na lokalite Hranty (Obr.1), ktorá je predmetom toho výskumu, predstavuje štruktúrne 

najvyšší a najvnútornejší výskyt belickej jednotky v rámci CZK. Existujú dve interpretácie jej 

postavenia, buď ako obnažené šupiny, resp. tektonické okná vystupujúce spod svorového 

kryštalinika [1], alebo synklinály uprostred kryštalinika [2]. 
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Metodika 

Merania elektrickej odporovej tomografie prebiehali na 4 profiloch v elektródovom 

usporiadaní dipól-dipól nad štruktúrou sedimentov vrchnej kriedy. Interpretácia 2D 

inverzného modelu a následné spojenie 4 profilov do 3D modelu (Obr. 2) nám na základe 

kontrastu odporových vlastností medzi horninami svorového kryštalinika a vrchnokriedovými 

sedimentami belickej jednotky umožnila objasniť geometriu aj štruktúrnu pozíciu tejto šupiny 

belickej jednotky. Intervaly odporov hornín vrchnej kriedy ako aj svorového kryštalinika sme 

získali na základe parametrických meraní na typových lokalitách. Internú stavbu sme však z 

dôvodu značnej komplikovanosti nemohli na základe dostupných informácií bližšie 

definovať. 

 

Výsledky 

Možno konštatovať, že vrchnokriedové sekvencie netvoria hrubší súbor sedimentov 

ponárajúci sa do hĺbky, ale predstavujú do 90 m hrubé teleso ležiace na kryštaliniku, s ktorým 

sú spoločne zvrásnené. Vrásovo-násunová stavba je modifikovaná mladšou zlomovou 

tektonikou, pravdepodobne neogénneho veku. 

 

 
 

Obr. 1 Lokalizácia profilových meraní v geologickej mape podľa [3].  
Obrysy geofyzikálne zistenej štruktúry sú vyznačené čiernou čiarou 
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Obr. 2 3D zobrazenie nameraných ERT profilov 
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Abstrakt 

Submitted thesis presents the preliminary results of a new study of faunal remians from the neanderthal 
locality Bojnice III – Hradná priekopa, the Middle Palaeolithic site from the Horná Nitra region. The faunal 
analysis is focused on the fossil record from the Taubachian layers VII, IX and X collected in 1966 – 1969. The 
assemblage is dominated by large-bodied ungulates. Based on the taxonomic determination of findings,  the 
sedimentary and archeological record, found taxa represent an warm-period assemblage from the end of the Eem 
to beginning of the Weichselian period, which probably lived in forest-steppe to forest environment with the 
presence of water source (a travertine lake – travertine spring, waterhole) in the vicinity. Marks of human activity 
were found on the bones. 

 

Kľúčové slová: Bojnice III; neandertálci, fosílne spoločenstvo; taxonómia; tafonómia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Slovensko už v strednom paleolite (stredná fáza staršej doby kamennej) osídlili prví 

známi obyvatelia – pravekí ľudia neandertálskeho typu. K hlavným zdrojom obživy 

neandertálcov patril lov, ktorý v moustérienskej kultúre už predstavuje organizovanú 

záležitosť. Z dosiaľ známych stredopaleolitických nálezísk na Slovensku prevládajú sídliská 

v jaskyniach, pod skalnými prevismi alebo na travertínových kopách v okolí prameňov 

minerálnych vôd. Len výnimočne reprezentujú aj trvalejšie osídlenie s množstvom fosílnych 

nálezov. Na území Hornej Nitry sú významnou travertínovou lokalitou Bojnice, kde je 

stredopaleolitické osídlenie doložené na dvoch náleziskách. 

Hradná priekopa (Bojnice III) sa nachádza pod Bojnickým zámkom a je vytvorená zo 

svetložltých pórovitých travertínov. Vedľa vstupnej brány do Bojnického zámku bolo v roku 

1964 narušené úpätie travertínovej kopy, a tým sa získali prvé nálezy kamenných artefaktov 

a zvieracích kostí. Vchod do jaskyne tvorí umele rozšírená studňa na IV. nádvorí vo výške 

325,7 m n. m. [1]. V roku 1963 uskutočnili A. Droppa, A. Chovan a V. Nemec 

geomorfologický výskum jaskyne. Hradná priekopa má rúrovitý tvar o šírke v hornej časti 3,7 

m. Smerom dolu sa zužuje na 2 m v priemere. V hĺbke 23 m od povrchu ústí do priestrannej 

siene kruhovitého pôdorysu v priemere 22 m. Hlavná sieň je pomerne bohatá na kvapľovú 

výzdobu.  
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Archeologický výskum Hradnej priekopy v rokoch 1966 až 1969 odhalil v profile 

vysokom 10 m až 11 kultúrnych vrstiev (obr. 1), z ktorých štyri obsahovali množstvo 

kamenných nástrojov, zvyšky niekoľkých ohnísk, ako aj množstvo zvieracích kostí. 

Najbohatšie nálezy sa zistili vo vrstvách X, IX, VIII a II [2]. 

 

 

 

Obr. 1 Bojnice III – profil s nálezovými vrstvami stredopaleolitckých nástrojov 
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Stav riešenia skúmanej problematiky na predmetnom území je v súčasnosti založený 

len na základe informácií z archeologického výskumu, pochádzajúcich predovšetkým zo 60. 

rokov minulého storočia [1, 2]. Napriek objavu veľkého množstva fosílnych zvyškov 

stavovcov, celý fosílny záznam nebol dosiaľ podrobne študovaný z taxonomického, 

tafonomického, paleoekologického a biostratigrafického hľadiska. Hlavné ciele práce sú preto 

zamerané predovšetkým na vyhodnotenie paleontologických nálezov na vybranej lokalite 

(Bojnice III) pre presné definovanie vývoja kvartérnej prírody a krajiny na našom území v 

čase prítomnosti neandertálcov. 

 

Materiál a metódy 

Skúmaný materiál, uložený v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, pochádza z vrstiev 

VII, IX a X. Laboratórne práce pozostávali z očistenia zubov a kostí pomocou jemnej zubnej 

kefky a zakonzervovania zriedeným lepidlom Duvilax. Na presnú taxonomickú determináciu 

fosílnych zvyškov sa aplikovala základná morfometrická analýza. Na meranie bolo použité 

posuvné meradlo Somet s presnosťou na 0,1 mm. Základná morfometrická terminológia 

vychádza z práce Gonzálesa [3], rozmery zubov koní podľa Musila [4], morfológia zubov 

koní podľa Woodburna & Sondaara [5], určovanie abrázie stoličiek koní z práce Musila [6], 

morfológia a rozmery zubov nosorožcov podľa Guérina [7], morfológia jeleňovitých 

kopytníkov podľa Bärmanna & Rössnera [8] a systematické zaradenie podľa McKennu 

a Bellovej [9]. 

Fosílny materiál bol skúmaný tiež z tafonomického hľadiska [10], zameraného najmä 

na kvantifikáciu študovaného materiálu (celkový počet určených kostí/fragmentov; NISP), 

minimálny počet anatomických jednotiek t. j. celých kostí (MNE), minimálny počet jedincov 

(MNI) a determináciu abiotických (fragmentarizácia, abrázia, sedimentácia, farba) 

a biotických činiteľov (aktivita predátorov, choroby), ktoré postihli skúmanú tafocenózu. 

Zo skúmanej lokality bolo k marcu 2014 preštudovaných 1816 fosílnych zvyškov 

patriace vtákom a predovšetkým cicavcom (tab. 1)  

 

Tab. 1 Bojnice III  – predbežná analýza fosílnych zvyškov 
 

Taxón NISP MNE MNI 

Coelodonta antiquitatis 10 8 1 

Equus ferus cf. germanicus 24 22 2 

Equus sp. 17 14 1 
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Alces alces 20 20 2 

Cervus elaphus 3 3 1 

cf. Megaloceros giganteus 8 7 2 

Cervidae indet. 3 2 1 

Cervidae / Bovidae indet. 8 4 1 

Ungulata indet. 9 9 1 

Meles meles 1 1 1 

Canis lupus 3 3 1 

Carnivora indet. 3 3 1 

Arvicola terrestris 8 7 2 

Rodentia indet. 4 4 1 

Mammalia indet. 1694 - - 

Aves indet. 1 1 1 

 

Výsledky a diskusia 

Počas archeologických výskumov konaných od roku 1966 vo vrstvách travertínu 

v Hradnej priekope vedľa vstupnej brány do Bojnického zámku sa vo vrstve VIII našli (podľa 

určenia Fejfara) opálené kosti nosorožca (Rhinocerotidae indet.), prakoňa (Equus caballus 

ssp.), jeleňa (Cervus sp.), srnca (Capreolus sp.), tura (Bos sp) a zubra (Bison sp.). Vo vrstve X 

sa našli nosorožec, prakôň, jeleň, pratur, zubor a vtáky. Pri razení chodby do hradnej priekopy 

sa našli parohy z daniela (Dama dama) [2]. 

Nová predbežná analýza potvrdzuje dominanciu veľkých kopytníkov a zároveň 

odhaľuje aj prítomnosť mäsožravcov a hlodavcov. Osteologický materiál je sfarbený do 

svetla, svetlohneda až hneda a väčšinou obsahuje Mn povlaky a kúsky prilepeného sintrového 

sedimentu. Na kostiach boli zistené ako perimortálne, tak aj postmortálne zásahy. Ľudská 

aktivita je dokumentovaná stopami po nástrojoch – stopy po úderoch nástrojmi (rozbíjanie, 

pozdĺžne lomy, štiepenie, tlčenie, zárezy) ako aj spálenými polámanými kosťami, ktoré boli 

spaľované pri teplote 300 až 400 oC. Neandertálci odrezávali z kostí časti mäsa a zámerne 

rozbíjali dlhé kosti za účelom získania kostnej drene (špiku). Spálenie kostí dokazuje, že 

mäso si mohli aj čiastočne tepelne upravovať. Stopy po predátoroch (resp. zdochlinožravcoch) 

zatiaľ nájdené neboli. 

Fosílne nálezy fauny sa na archeologických lokalitách vyskytujú v sprievode 

kamenných nástrojov, v priaznivejších prípadoch aj s fosílnymi zvyškami človeka. Z 
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nálezových vrstiev z Hradnej priekopy pochádza niekoľko stoviek kamenných artefaktov. 

Drobnotvarý charakter kamenných nástrojov (mikromoustérien/taubachien) sa odlišuje od 

robustnejšieho charakteru industrie z ďalšieho paleolitického náleziska na území Bojníc 

(Bojnice I – Prepoštská jaskyňa), čo súčasne poukazuje aj na ich odlišný vek. Ložek na 

základe rozboru slimákov z troch spodných vrstiev a ich podloží určil pre obdobie vzniku 

týchto vrstiev teplý interglaciálny charakter podnebia – posledný (émsky) interglaciál. 

Malakofauna zo spodných vrstiev patrí teplému interglaciálu, ale smerom nahor už odráža 

postupné ochladzovanie klímy. Vek nálezových vrstiev bol stanovený na poslednú tretinu 

poslednej doby medziľadovej a na začiatok nasledujúceho glaciálu [2]. 

Analýzy uhlíkov v týchto vrstvách poukázali na to, že ako kurivo používali borovicu, 

dub, buk a brest [2]. Bohatosť kostí v kultúrnych vrstvách prezrádza nielen hojnosť zveriny, 

ale i vhodné podmienky prostredia pre existenciu ľudí i zvierat, čo súviselo s minerálnou 

vodou, bohatou vegetáciou a teplým podnebím. Postupne sa podnebie ochladzovalo, dôkazom 

čoho sú nálezy z vrchnejších vrstiev, na ktorých možno sledovať postupné zmeny v zložení 

živočíchov i rastlín do nastupujúceho posledného vislanského zaľadnenia. 

Nános sedimentu a sintra na povrchu kostí ako aj v ich dutinách je dobrým 

ukazovateľom pôvodnej akumulácie a fosilizácie kostí v jaskyni. To, že sú kosti posintrované 

(resp. pokryté vrstvou sintra) svedčí o tom, že kosti museli istý čas ležať na povrchu. Navyše 

sa sinter tvorí len za istých klimatických podmienok, najmä v teplejších a vlhkejších 

obdobiach. Aj z tohto vyplýva, že skúmané spoločenstvo z Hradnej priekopy žilo 

pravdepodobne v teplejšom období interglaciálneho (ém) až interštadiálneho charakteru 

(začiatok vislanu). 

 
Záver 

V spoločenstve dominujú veľké kopytníky, sprevádzané mäsožravcami a hlodavcami. 

Na základe taxonomickej determinácie nálezov, sedimentárneho a archeologického záznamu 

reprezentujú zistené taxóny z Hradnej priekopy teplomilné spoločenstvo z obdobia záveru 

ému až začiatku vislanu, ktoré žilo pravdepodobne v lesostepnom až lesnom prostredí s 

prítomnosťou vodného zdroja (travertínové jazierko, resp. traverínový prameň, napájadlo) v 

blízkom okolí. Na kostiach boli zistené perimortálne a postmortálne zásahy spôsobené 

ľudskou aktivitou. Predbežná tafonomická analýza naznačuje, že ľudia boli primárnymi 

akumulátormi kostí. 
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Abstract:  

 Clayey soil samples from a hughe landslide in Klodne (PL) were studied to test the relation between the 
effective shear strength (both peak and residual) and the content of fines or the plasticity. Certain variability of 
all three soil properties was found in the landslide. The best correlation was found between the clay content and 
the residual angle of internal friction. 
 

Key words: landslide; soil; grain-size distribution; clay fraction; plasticity; shear strength 

 

Introduction 

Landslides are one of the most widespread and damaging natural hazards responsible 

for ca. 17% of all fatalities among all natural disasters each year and may impact the whole 

environment [1, 2]. In Poland, over 95% of all landslides occur in the Polish Flysch 

Carpathians Mts., which represents 6% of Poland area [3] and over 20% of the Polish 

Carpathians Mts. [4, 5]. There, intense rainfalls and flood (re)activated ladslides in 107 

villages in 2010 [6], 2263 buildings were destroyed. Atmospheric precipitations are the most 

frequent reason of landslides, global climate changes make the study of factors triggering the 

landslides more important than ever [5, 7].  

Shear strength – the maximum shear stress a soil in the slope can resist – is the most 

significant factor. It is described as effective (peak) strength (maximum value – soil not 

sheared before) and residual strength (minimum value – on an already existing shear plane). 

The last one is most important on slip surfaces of (re)activated landslides, where the reduced 

shear strength is due to the orientation of particles along the slip zone [8, 9]. The shear 

strength is characterized by the angle of internal friction ϕ (°) and cohesion c (kPa). They 

depend on water content, bulk density, grain-size distribution, structural cohesion between 

soil particles, frictional resistance of their surfaces etc. Usually, an increase in the clay-sized 

fraction content yields lower angle of residual internal friction ϕr. A case study of the 

influence of both the clay-mineral and grain-size composition on the shear strength is the 

theme of a PhD thesis. In the paper, only the grain-size-related correlations will be presented. 
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Study area, material and methods 

A giant landslide in Klodne (south Poland) was chosen for the study, 11 km E of the 

village Limanowa, 20 km W of Nowy Sącz and 62 km SE of Kraków, in the Beskid 

Wyspowy Mts.. The displacement at the toe was about 12 m in 6 h in June 2010, now the 

landslide is about 460 m wide and 1050 m long. The depth of the basal shear zone is 

unknown, the surface has a slope of 10 °, the altitude is from 410 m to 597 m a.s.l. [10]. The 

largest tectonic unit of the northern Outer Carpathians (Flysh Carpathians), the Magura Nappe 

(Paleocene to Oligocene), mainly its Siara slice, is the major tectonic unit in this area [11]. 

The region is built of flysh deposits (upper Eocene Zembrzyce shales and Budzow shales are 

separated by the Watkowa sandstone), covered by Quaternary sediments. 20 representative 

disturbed soil samples (KL1 – KL 20) were collected (Fig. 1). 

 
Fig. 1 Landslide Klodne and sampling points (satelite view by [12]) 

 
To remove organic matter, 200 ml of  10% H202 was added to 50 g of air-dry sample. 

After 3 - 4 reaction days peroxide was washed out, suspensions were dispersed by ultrasound 

and washed through a set of sieves: 2 mm, 0.630 mm, 0.200 mm, 0.063 mm and 0.020 mm. 

Dry remains on the sieves were weighed. A representative portion was taken from the fraction 

< 0.020 mm that passed (suspended in water) through the finest sieve, it was treated with 

0.05% Calgon and ultrasound, and analysed by SEDIGRAPH 5000ET [13] Cumulative grain-

size curves were plotted.  

The Atterberg plastic limit wL (%) and liquid limit wL (%) by Casagrande test were 

determined [14]. The plasticy index IP (%) was calculated as difference between wL and wP. 

The bigger the difference the higher the plasticity of the soil. Activity index IA was calculated, 

n is the content of clay-sized fraction < 0.002 mm (%):  

n

I
I P

A =  [I.] 
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Clays are inactive if IA < 0.75, normal at IA = 0.75 to 1.40, and active at IA > 1.40 [8]. 

The effective cohesion cef (kPa) and effective angle of internal friction ϕef (°) were 

determined by the direct shear test under drained conditions [15]. Soil specimens (60 mm x 60 

mm x 25 mm) are sheared along a predisposed horizontal plane. Reconstitution of disturbed 

samples was done by addition of water till the paste reached wL. Consolidation followed in 

the shear box. In the automated shear-test apparatus (Tecnotest Modena), whole test control 

and the stress-strain data acquisition are done by a computer. Tests were carried out at 4 

different normal (confining) stresses: 58,18 kPa, 108,18 kPa, 158,18 and 208,18 kPa. After 

the peak shear strength test, six quick cycles followed to measure the residual shear strenght.  

 

Results and discussion 

 

Tab. 1 Grain-size-based description of the soils [16] , their plasticity and activity 

Sample 
G* 
(%) 

Sa* 
(%) 

Si* 
(%) 

Cl* 
(%) 

Symbol Name wL (%) wP (%) IP (%) IA 

KL1 15 10.4 44.8 29.8 Cl Clay - - - - 

KL2 30 25 24.5 20.5 sagrCl 
sandy 

gravely Clay 
- - - - 

KL3 11.5 10.2 50.1 28.2 siCl silty Clay 17.45 34.31 16.86 0.60 

KL4 3.5 34.2 44.1 18.2 siCl silty Clay - - - - 

KL7 15.2 25.4 42 17.4 saCl sandy Clay 19.98 24.81 4.83 0.28 

KL8 7.4 39.5 24.7 28.4 saCl sandy Clay 16.38 29.54 13.16 0.46 

KL9 2 15.4 26.2 56.4 Si silt 25.62 39.54 13.92 0.25 

KL10 5.7 13.8 33.2 47.3 Cl clay 24.86 37.73 12.87 0.27 

KL11 5.2 14.2 35.2 45.4 Cl clay 30.21 47.11 16.90 0.37 

KL12 4.2 15.8 31.4 48.6 Cl clay 26.50 41.11 14.90 0.31 

KL13 2.4 24.5 37.4 35.7 siCl silty Clay 30.11 46.18 16.07 0.45 

KL14 3.7 30 35.4 30.9 siCl silty Clay - - - - 

KL15 2.8 27.8 34.4 35 Cl clay 17.50 31.89 14.39 0.47 

KL16 4 22.7 35.1 38.2 Cl clay 19.63 36.83 17.20 0.49 

KL17 3.5 28.4 42.8 25.3 siCl silty Clay 22.18 38.02 16.84 0.44 

KL18 2.1 19.8 43.3 34.8 Cl clay 17.60 25.15 7.55 0.22 

KL19 3.5 21.1 47.1 28.3 si Cl silty Clay - - - - 

*Grain-size fractions: G – gravel, Sa – sand, Si – silt, Cl -clay 
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Results of the grain-size analyses and plasticity-related soil are presented in Tab. 1. 

There is a certain variability of the 4 main grain-size fractions. Clays are dominant, KL 2 and 

KL 8 are the most different samples. The plasticity is low to intermediate. In general, wL and 

IP increase with the clay content, which was observed also by other authors. IA of all samples 

is very low (KL 3 may be more weathered). It indicates that in this landslide, plasticity is 

controlled rather by the content of clay-sized particles than by clay minerals. 

Results of shear tests are given in the Tab. 3. The soil with highest shear strength can 

be recongized from the Coulomb plot, it is KL8. Relations between ϕr and the different grain-

size fractions contents, Atterberg limits and activity were analysed by linear and non-linear 

regressions. Clay fraction could be correlated with ϕr (Fig. 2). ϕr increases with increasing 

gravel content (good positive non-linear correlation), as expected. No significant trend was 

found between silt and sand contents vs. ϕr, their influence is small. 

 

 
Fig. 2 Correlation of the residual angle of internal friction with the clay-fraction 

 

Tab. 2 Shear strength parameters 

Sample ϕef (°) Cef (kPa) ϕr (°) Cr (kPa) 

KL8 17.07 19.29 13.78 12.83 

KL9 8.83 30.83 3.90 29.19 

KL10 14.10 28.44 11.25 25.48 

KL13 10.84 20.10 10.08 16.15 

KL17 10.24 24.28 8.83 19.16 

Mean value 12.42 24.72 9.36 20.69 

Standard deviation 3.63 5.31 4.14 7.23 
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Conclusions 

The fine fraction < 0.063 mm is high in the investigated samples, from 53.1 % to 

82.6 %, commonly more than 50% of the material passing the 0.020 mm sieve. According to 

[16], most of the samples are clays, silty clays and sandy clays. The sliding colluvium 

contains also certain amount of the coarse fractions (sand + gravel), varying from 17.4 %  to 

46.9 % , KL2 with 55 % is an extreme. Gravel content over 35 % has a stabilizing influence 

on the landslides. But here, the shear strength is controlled by clay-sized particles. The results 

confirm the previous experience that most landslides happen in soils with high amount of fine 

particles (clay+silt): as the size of particles falls (clay fraction content increases), pore 

diameters and hydraulic conductivity decreas, as well, and the pore-water pressure increases, 

leading to an instability of the slope. Higher clay content increases wL and IP, thus the 

plasticity. The number of shear tests is too small for serious statistical analyses in Klodne, but 

the plasticity seems to correlate with cohesion. In that way, the more clay particles the higher 

c. High content of clay is also the reason of the non-zero residual cohesion – soils stick 

together along the slide plane again. Samples with higher c show lower ϕ. To compare 

samples, their strength lines in the Coulomb plot must be compared. In that way, the sandy silt 

KL8 has the highest shear strength and the clay KL9 with the highest clay fraction content the 

lowest one. The logic of the findings make the shear test results reliable. 
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Abstract 

The Sieggraben structural complex belongs to the Middle Austro-Alpine basement unit in the Eastern Alps. 
It is located in the Rosalien Mountains between villages of Sieggraben and Schwarzenbach (ca. 80 km south of 
Vienna). The main goal of study is petrography and mineral chemistry of serpentinized metaultramafics present as 
individual lensoidal bodies in metapelites (micaschists to gneisses, migmatitic gneisses), metabasites (eclogites, 
amphibolites, metagabbros), impure metacarbonates and calc-silicate rocks (marbles), crosscut by veins of granitic 
orthogneisses (leucocrate metagranites, metapegmatites) in a pre-Alpine basement complex. Metaultramafics 
preserve mineral assemblages characterized by olivine (forsterite) and orthopyroxene (enstatite) relics from eclogite 
facies metamorphic stage, overprinted by serpentine minerals (antigorite and chrysotile), Cr-spinel, chromite, Ca-
amphibole (tremolite), Mg-rich chlorite and rare talc and carbonates. There is characteristically absent a 
clinopyroxene, but a large amount of Cr-spinel to chromite, and Ca-amphibole is present. Metaultramafics represent 
mantle fragments emplaced in the subducted lower continetal crust during Cretaceous orogeny. 

 
Key words: serpentinised metaultramafics; petrography; mineral chemistry; Eastern Alps 

 

Introduction and goal of study 

The Sieggraben structural complex according to [1] belongs to the Middle Austro-Alpine 

basement unit in the Eastern Alps (Fig. 1). It is located in the Rosalien Mountains between 

villages of Sieggraben and Schwarzenbach (ca. 80 km south of Vienna). The studied Sieggraben 

structural complex is composed of different litological sequences: metapelites (gneisses, 

micaschists), metabasites (eclogites, amphibolites, metagabbros), metaultramafics (serpentinites), 

metagranitoids (leucocrate metagranites, metapegmatites), impure metacarbonates and calk-

silicate rocks (marbles). Metaultramafics of the Middle Austro-Alpine (MAA) Sieggraben 

structural complex (SSC) occur as lenses in eclogite facies rocks [2, 3]. They represent mantle 

fragments very important for reconstruction of metamorphic evolution and a crust-mantle 

interaction. The aim of study is presents new petrographic and mineral chemistry data from 

serpentinized metaultramafics from the area between Sieggraben and Schwarzenbach. 
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Materials and methods 

For the purpose of this investigation hand samples were collected in the area between 

villages Sieggraben and Schwarzenbach. Mineral composition and microstructures of collected 

samples were studied in ten selected polished sections by polarized-light microscope Leica 

DM2500P at the Dept. of Mineralogy and Petrology, Comenius University in Bratislava. 

 
Fig. 1. Location of the Sieggraben structural complex in the Austro-Alpine (AA) basement.  

Vertical hatching - Peninic tectonic unit in High Taurs tectonic window 

 

Chemical compositions of minerals in samples were determined by Cameca SX–100 

electron microprobe at the State Geological Institute of Dionýz Štúr in Bratislava. Analytical 

conditions of electron analyzer were 15 kV of accelerating voltage and 20 nA of beam current. 

Cameca Peak Sight v 4.2 software was used for recalculation of measured data. We used these 

standards for calibration: Na on albite, Si, Ca on wollastonite, K on orthoclase, Mg on forsterite, 

Al on Al2O3, Fe on fayalite, Mn on rhodonite, metallic V, Cr, and Ni, Ti on TiO2, Sr on SrTiO3, 

Nb on LiNbO3, La on LaPO4, Ce on CePO4, and Ta on LiTaO3. The beam diameter used was 10 

µm. 

Mineral formulae were calculated on the basis of 4 Oxygen anions for olivine, 15 eNK for 

amphibole [4], 4 cations for pyroxene [5], 3 cations for spinel, 14 negative charges for minerals 

of serpentine group and chlorite on a basis of 28 negative charges. 

 

Results and discussion 

Serpentinites from the SSC occur as lenses in eclogitic amphibolites, gneisses or marbles. 

Macroscopically serpentinite is a dark grey to dark green massive fine grained to schistose rock 
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with pale pseudomorphs of Srp after coarse-grained orthopyroxenes (bastite) randomly oriented 

in serpentine matrix. Microscopically identified phases include olivine (Fig. 2a), orthopyroxene 

(Fig. 2a, b, c, d), spinel group, ( Chr, 0.1 mm in size) (Fig. 2b), amphibole (Fig. 2c, d), 

surrounded by matrix minerals of serpentine group (Atg and Ctl) (Fig. 2a, d), chlorite (Fig. 2a, b, 

c) rare talc (Fig. 2b) and opaque minerals (magnetite, hematite). Clinopyroxene was not found in 

these samples. Chemical analyses of representative minerals (Fig. 2) from EMPA were re-

calculated for individual mineral phases and their end-members. They are documented in BSE 

images (Fig. 2) and plotted in classification diagrams (Fig. 3). Representative mineral analyses 

are reported in Tab. 1. 

 
Fig. 2. BSE of  metaserpentinite from the Sieggraben complex. a-b) Sample S-200f3, c-d) Sample S-201-2a. Mineral 

abbreviations in figures and table are after [6]: Amp-amphibole, Atg-antigorite, Chl-chlorite, Chr-chromite, Ctl-
chrysotile, Ol-olivine, Opx-orthopyroxene, Spl-spinel, Srp-serpentine group, Tlc-talc, Tr-tremolite 

 

The studied serpentinites recorded two metamorphic stages - a prograde and a retrograde 

ones. The prograde mineral assemblage consists of Ol, Opx, Chr and Atg, most likely due to 

eclogite facies conditions. The retrograde assemblage contains Ctl, Tr, Chl, ±Tlc, Carb.and Chr. 
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due to superimposed amphibolite- to greenschist-facies [7] conditions during D2 stage extension 

exhumation. The P-T conditions of estimated metamorphic facies have been reported in 

publications [8, 9]. 
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Fig. 3. Classification diagrams of a) pyroxenes, b- c) amphiboles, d) chromite and e) chlorite 

 

Conclusions 

Metaultramafics from the investigated area represent fragments of metaperidotites, 

attached to the subducted lower continental crust during Cretaceous tectonometamorphic event. 
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Investigated rocks contain primary (prograde metamorphic) mineral assemblage of olivine 

(forsterite), orthopyroxene (enstatite), and antigorite. Amphibole (tremolite), chromite, Mg-rich 

chlorite, chrysotile, talc and carbonates represent a secondary (retrograde) mineral assemblage. 

These mineral assemblages indicate different metamorphic facies conditions achieved during 

Early Cretaceous subduction (eclogite facies) in a subduction channel environment, and 

exhumation (granulite-, or amphibolite- to greenschist facies,) in an accretionary wedge. 
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Geochemie vrstevních fluid v okolí ložiska zemního plynu  
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Abstrakt 

Geochemistry of formation waters and natural gases in the Southern Czech part of Carpathian foredeep 
was studied. Samples were collected in various stratigraphic units of Carpathian foredeep especially Miocene fill 
and autochthonous units of Bohemian massif in the vicinity of natural gas reservoir Dolni Dunajovice. Zonation 
of formation waters and natural gases was identified on the opposite sides of Vestonice fault which acts as 
regional hydrogeological barrier. In the eastern block marine salinity of formation waters is preserved and in the 
western block formation waters diluted by meteoric water are present. Eastern block is closed structure and 
potential for hydrocarbon occurrence is much higher there. Geochemistry of formation waters helps in 
hydrocarbon exploration and underground gas storage development.  
 

Keywords: Geochemistry of formation waters; hydrocarbon natural gases; open and closed structures 

 

Úvod a formulace cíle 

Při  průzkumu ložisek uhlovodíků bylo v oblasti karpatské předhlubně u Dolních 

Dunajovic (viz obr. č. 1) pro společnost Transgas, a.s.. provedeno 3D seismické měření 

pokrývající i území podzemního zásobníku Dolní Dunajovice, viz obr. č. 1. I zde přinesla tato 

metoda řadu nových poznatků o geologicko-tektonické stavbě a ložiskových poměrech. Na 

základě interpretace 3D seismických dat byly zhotoveny detailní strukturní časové a 

hloubkové, mapy seismických facií a atributů a z nich byl vytvořen 3D geologický model 

zkoumané oblasti [2]. V další fázi průzkumu byly podle výsledků interpretace 3D seismiky 

navrženy dva průzkumné vrty do elevačních struktur poblíž stávajícího skladovacího objektu 

PZP Dolní Dunajovice. Samotné ložisko je situováno v eggenburgských pískovcích 

těsněnými nadložními eggenburgskými jílovci na vysoké kře věstonického zlomu. Průzkumný 

vrt P-1 je lokalizován na nízké kře věstonického zlomu mimo stávající zásobník ve vrcholové 

partii elevační struktury založené na přesmykových zlomech paralelních s věstonickým 

zlomem (SV-JZ). Vrt provrtal karpatské a eggenburgské obzory karpatské předhlubně, 

karbonáty a bazální klastika autochtonní jury a ukončen byl granodioritech krystalinického 

podloží. Druhý vrt směřoval do mezikry vzniklé na místě rozdvojení věstonického zlomu. Vrt 

zastihnul opět karpatské a eggenburgské sedimenty karpatské předhlubně a byl ukončen 

v jurských karbonátech. Během hloubení těchto vrtů byly odebírány vzorky vrstevní médií a 

jader na základě přímých projevů plynných a kapalných uhlovodíků, interpretace karotážních 
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údajů a rozboru vrtných úlomků. Výsledky analýz byly porovnány s dostupnými daty z dříve 

provedených výzkumných prací v oblasti širšího okolí Dolních Dunajovic [6]; [3]; [10]; [1]; 

[8] a [5].  

 

Materiál a metody 

 

Odběr vzorků 

Vzorky z tyčových testerů byly zpravidla odebírány ze vzorkovacích komor zařazených 

do testerovací garnitury a v jednom případě přímo na ústí testerovací hlavy. Vzorky 

z čerpacích pokusů v zapaženém vrtu byly odebírány hlubinným vzorkovačem na drátě nebo 

na ústí vrtu. Vzorky ropy byly odebrány na ústí testerovací hlavy. Celkem bylo odebráno pět 

vzorků spontánních nebo rozpuštěných plynů, pět vzorků ložiskových vod, tři vzorky ropy a 

jeden vzorek jádra s uhelným proplástkem.  

 

Analýza vzorků 

Vzorky plynu byly analyzovány na tyto složky: C1-C7, H2, N2, O2, CO2, He, Ar. Dále 

byly vzorky analyzovány na stabilní izotopy uhlíku v metanu a etanu. V ložiskových vodách 

byly stanoveny Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, NH4
+, Cl-, I-, HCO3

-, SO4
2-, dále celková 

mineralizace, jejíž hloubková distribuce ve studovaných vzorcích z oblasti je zobrazená 

v grafu č. 2. Ze stabilních izotopů to byl kyslík 18O a deuterium D. Analýza ropy byla 

provedena z kapalných vzorků a z ropou syceného pískovce. Byly analyzovány jednotlivé 

frakce (alifatické, aromatické a nepolární složky).  

 

Výsledky a diskuze 

 

Charakteristika složení plynů 

Vzorky plynů z karpatských obzorů tvořených písky a prachovci ve vrtu P-1 jsou 

spontánní plyny i plyny rozpuštěné. Jedná se o zemní plyny z větší části obsahující metan a s 

velmi nízkým obsahem vyšších uhlovodíků. Na základě izotopického složení uhlíku v metanu 

a etanu lze říci, že obě složky pocházejí z odlišných zdrojů a tvoří tedy směs bakteriálního 

plynu (mladší a převažující podíl) s termogenním ropným plynem [9]. Bakteriální plyn 

charakterizovaný izotopicky lehkým uhlíkem v metanu zastřel původní poměr izotopu 13C 

v metanu a etanu. Na původní termogenní plynu ukazuje izotopicky těžký uhlík v etanu. 
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Primární ložiskové plyny na ložisku Dolní Dunajovice (eggenburg i karpat) a Nový Přerov 

tento izotopicky těžký etan neobsahují. 

Vzorek plynu na vrtu P-2 byl získán z kurdějovských vápenců atmosférickým odplynem 

ložiskové vody z komory testeru. Jedná se o plyn tvořený převážně dusíkem s obsahem 

metanu 23 %, nízkým obsahem CO2  a vyšších uhlovodíků (C2-C5), přestože v obzoru byla 

zaznamenána ropa. Metan je biogenního původu s izotopicky lehkým uhlíkem v metanu. 

Izotop 13C v etanu se nezdařilo změřit vzhledem k nízkému obsahu etanu v plynu. Plyn svým 

chemismem ukazuje na hydrogeologickou otevřenost struktury a na významnou bakteriální 

činnost v obzoru. 

Vzorek plynu z bazálních pískovců jury byl získán atmosférickým odplynem ložiskové 

vody z komory testeru. Je charakteristický anomálním obsahem nenasycených uhlovodíků 

(eten, propen, aj.), dusíku, hélia a vodíku, vyšším obsahem vyšších uhlovodíků a zápachem po 

sirovodíku. Izotopické složení uhlíku v metanu (64.6 obj. %) i etanu odpovídá opět směsi 

dvou plynů (biogenního a termogenního), tentokrát ale s nižším podílem biogenní složky. 

Podle izotopického složení metanu by se jednalo o směsný plyn, ale etan je podobně jako u 

plynů z karpatských obzorů ve srovnání s metanem výrazně těžší. 

 

Charakteristika vzork ů ložiskových vod  

Vzorky z čerpacích pokusů na vrtu P-1 v karpatských pískovcích a prachovcích jsou 

středně až silně mineralizované ložiskové vody Na-HCO3-Cl typu. Z izotopických analýz 

vyplývá menší ovlivnění vrstevních vod infiltrací. Vody se svým složením blíží ložiskovým 

vodám karpatského ložiska Nový Přerov, ale ve srovnání s vodami v karpatu vysoké kry 

ložiska D. Dunajovice je patrná nižší mineralizace a větší ochuzení o izotopy 18O a D. 

Další vzorek ložiskové vody z vrtu P-1 byl odebrán z bazálních pískovců jury odběrem 

z komory testeru. Jedná se o středně mineralizovanou vodu Na-Ca-Cl typu. Podle 

izotopického složení kyslíku a vodíku [4] voda je částečně ovlivněná infiltrací meteorických 

vod, k níž došlo v období chladnějšího klimatu. Vysoký obsah vápenatých a hořečnatých ionů 

ukazuje na hydrogeologickou spojitost s nadložními vranovickými karbonáty. 

Vzorky ložiskových vod z vrtu P-2 byly odebrány z pískovců eggenburgu a 

z kurdějovských vápenců jury. Lze říci, že se jedná o směs ložiskové a infiltrované vody se 

slabou až střední mineralizací, ochuzené o těžší izotop kyslíku i vodíku. Dle posunu hodnot 

izotopického složení vodíku od recentně infiltrovaných vod je patrné, že k infiltraci došlo za 

chladnějšího klimatu.  
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Charakteristika vzork ů ropy 

Během hloubení vrtu P-2 byly zjištěny projevy ropy v eggenburgských pískovcích a ve 

zvětralé vrstvě povrchu jurských karbonátů. Byly odebrány vzorky tří rop, které si jsou svým 

složením a vlastnostmi velmi podobné, proto jsou hodnoceny souhrně.  

Jedná se o ropy viskózní, naftenicko-parafinické, kyselé s vysokou hustotou. Obsah síry 

je spíše průměrný. Z chromatogramů (GC) alifatických frakcí rop je patrné zastoupení pouze 

uhlovodíků s uhlíkovým číslem C10-C38. Ropy do zkoušených obzorů přimigrovaly. Absence 

lehčích uhlovodíků je způsobena infiltrací meteorických vod do obzoru a s ní spojenou 

biodegradací ropy [7].  

 

Charakteristika vzorku jurského uhlí.  

Z části jádra č. 2 odebrané ve vrtu P-1 z intervalu 1643-1643,1 m z bazálních klastik 

jury, byly analyzovány extrahované alifatické frakce z uhelného proplástku a z okolního 

pískovce. Oba vzorky byly velice chudé na extrahovatelný podíl, z chromatogramu (GC) ze 

vzorku uhelného proplástku byla zjištěna jen přítomnost uhlovodíků C10-C15. Jedná se zřejmě 

o impregnaci uhelného proplástku, který na migrující uhlovodíky působil jako sorbent. 

V okolním pískovci kromě vysokého obsahu síry byly zjištěny pouze stopy uhlovodíků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Lokalizace studované oblasti 
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Obr. 2 Mineralizace vrstevních vod dle hloubky uložení kolektoru z lokalit Dolní Dunajovice, Nový Přerov, 
Iváň [3] a z vrtů P-1 a P-2 (vyznačené červeným kroužkem) 

 

Závěr 

Vzorky plynů a ložiskových vod se navzájem odlišují svým chemickým složením podle 

stratigrafie kolektoru a pozicí vůči hlavnímu tektonickému prvku v oblasti – věstonickému 

zlomu. Příčinou existence oddělených a naopak spojených hydrogeologických systémů je 

přítomnost, nepřítomnost nebo nedostatečná mocnost regionálních těsnících obzorů a s ní 

spojená komunikace obzorů přes věstonický zlom. Regionálními těsnícími obzory ve 

studované oblasti jsou především jurské mikulovské slínovce a eggenburgské jílovce. 

V oblasti jsou přítomny čtyři hydrogeologicky oddělené systémy: 
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1. uzavřený systém karpatských obzorů vysoké a nízké kry věstonického zlomu v 

hloubce vyšší jak 500 m (v nadloží eggenburgských jílovců).  

2. eggenburgské pískovce a kurdějovské vápence jury na vysoké kře věstonického 

zlomu (v podloží eggenburgských jílovců a v nadloží mikulovských slínovců). 

3. vranovické karbonáty, bazální klastika jury a zvětralý povrch krystalinika vysoké 

kry (v podloží mikulovských slínovců). 

4. Otevřený systém tvořený eggenburgskými pískovci, kurdějovskými vápenci, 

vranovickými  karbonáty, bazálními klastiky jury a zvětralým povrchem 

krystalinka na mezikře a nízké kře věstonického zlomu (s absencí mikulovských 

slínovců). 

Pro vzorky z vrtů P-1 a P-2 platí:  

• Plyny jsou převážně suché, biogenního původu s původní příměsí plynu 

termogenního.  

• Ložiskové vody jsou v karpatu nejméně (bod 1), v bazálních klastikách jury středně a 

v obzorech eggenburgu a kurdějovských vápenců (bod 4) nejvíce postižené infiltrací 

meteorických vod.  

• Ropy nejsou sycené doprovodným plynem a jsou silně poznamenány biodegradací.  

 

Přes značné znehodnocení struktur infiltrací „zespoda“, byly v karpatu nalezeny 

průmyslově využitelné akumulace zemního plynu, a tedy oblast západně od věstonického 

zlomu ležící na migračních cestách před tektonickým uzavřením ložiskových pastí se jeví 

jako perspektivní z hlediska výskytu přírodních uhlovodíků. 
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Pannonian ostracods (Crustacea) from the southwestern part of the 
Transylvanian basin 
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Abstract: 

Late Miocene deposits have been investigated, from few outcrops in Transylvanian Basin (TB) to 
reconstruct the biostratigraphical, paleogeographical and paleoecological state of ostracod assemblages. The 
Pannonian sandstone, conglomerate-rich slope channels and various shallow water, marginal sandstone are 
exposed at several outcrops.  The Lake Pannon endemic species dominate in ostracod associations composed of 
20 ostracod taxa. The investigated ostracod and mollusk assemblages settled brackish littoral, sublittoral and 
sublittoral/profundal limnic environments. A freshwater influence into brackish lake is documented in the 
southern part of the TB only. The ostracod fauna prove a presence of the Slavonian substage in the TB.  
According to the mollusk, the observed fossil association at the locality Cunţa is younger (about 10.5-10 Ma) 
than the associations from the north with supposed age about 10.5-11 Ma. 
 

Keywords: Late Miocene, Transylvanian Basin, biostratigraphy, ostracods 

 Fig. 1 Geologic map of the Transylvanian Basin, showing the surface occurence of Pannonian sediments 
with sampling localities 
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Introduction  

Study of ostracods of the Neogene Paratethys has substantially contributed to the 

stratigraphic, ecological, and paleogeographic understanding of this huge and complex marine 

to lacustrine depositional system [2]. Of the large brackish lakes that repeatedly formed 

during the history of the Paratethys, the Late Miocene-Early Pliocene Lake Pannon was 

probably the longest-lived [6]. As a consequence, this lake incubated a perplexingly diverse 

lacustrine biota [6]. The objective of this paper is to present the Late Miocene (Pannonian) 

ostracod fauna from 7 outcrops of the southwestern TB (Fig. 1), including their 

biostratigraphic interpretation, to contribute to the existing sedimentology-based 

reconstructions of the paleoenvironment in each outcrop, and to explore the 

paleobiogeographic context of these faunas. 

 

Material and methods 

Altogether 11 micropaleontological samples (250 g dried material) were studied from 7 

outcrops (Fig.1). The collected samples were washed and sieved. After a preliminary 

observation under stereomicroscope, the ostracods were examined using a SEM. We count all 

ostracod valves from samples the whole valves and the broken too. 

 
Results and Discussion 

The outcrop at Lopadea Veche comprises alternating argillaceous marl and few cm 

thick yellowish fine- and medium-grained sand layers. Along the bedding planes plant 

fragments occur together with a rich deep water mollusk assemblage (Congeria, Paradacna, 

Undulotecha). The individual beds of the outcrop include shallow water brackish gastropod 

(Melanopsis vindobonensis). Fish remnants appeared in the microfauna. The ostracod 

assemblages comprised deep and shallow water redeposited species (Fig. 2), indicating a 

transport from marginal facies.  

At Gârboviţa alternation of dark marl beds and medium- to very fine-grained graded 

sandstone with plane- to cross-lamination was recognized, thus deposition by sandy-silty 

turbidity currents took place. Paradacna, Lymnocardium, Congeria, Gyarulus and 

Micromelania mollusks occured in the deep water, fine grained sediments. Congeria partschi 

and Melanopsis vindobonensis -shallow water molluks- are common in coarse-grained 

turbiditic layers as redeposits from littoral environment. Fish otholits and teeth are common. 

The ostracod fauna (Fig 2) includes: Amplocypris, Herpetocyprella, Paratethyan Candoninae, 

Hemicytheria, Loxoconcha and Cyprideis genera.  
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Extant Herpetocyprella live in limnic to mesohaline conditions in the littoral of 

Central Asia lakes [2]. A transport from marginal to basinal facies is evidenced by occurrence 

of shallow water gastropods, and the ostracods Hemicytheria, Loxoconcha and the Cyprideis 

among the typical deep water ostracod species. 

Fig. 2  Frequency of ostracods (specimens per 250 g of sediment) 
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At Oarba de Jos clast-supported, graded conglomerates, pebbly mudstones, coarse- to 

medium-grained and medium- to fine-grained graded sandstone beds and mudstone built up 

the outcrop. These fine-grained graded sandstone beds are products of sandy-silty turbidity 

currents, more dense gravelly-sandy turbidity currents and debris flows. The dark grey 

suspension fall out mudstone represents deep-water environment and had most likely 

contained in situ fossils. The mollusk fauna was represented by deep water, badly preserved 

Paradacna and Congeria. The ostracod assemblage composed of Paratethyan Candoninae and 

Amplocypris suggests stable, brackish environment (Fig. 2). An occurrence of Hemicytheria 

in the deeper part of the basin is conditioned by turbidity current transported. Deep, 

sublittoral, environment, below basin margin slope is proved.  

In Mihal ţ massive or laminated marl and calcareous marl built up the sediment 

succession with medium to fine-grained intercalated sandstone [4]. The deep water mollusks: 

Paradacna, Congeria, Undulotheca, Micromelania are preserved. Brackish Paratethyan 

Candoninae have the most significant role in the association (Fig. 2). Loxoconcha occur in 

meso- to euhaline, littoral environments [9], Amnicythere live in the littoral and sublittoral 

zones of Black and Caspian Seas at brackish salinity [3]. The fossils assemblage corresponds 

sublittoral to deep water environment of which a depth should be below storm wave base. 

Based on mollusks the 300-400 m water depth cannot be ruled out. 

At Tău the outcrop comprises two sedimentological units. The lower unit was formed 

as levee to overbank deposits with rare overspilling thin-bedded turbidits. The upper 

sandstones are of a sequence, migrational deep-water channel fill [4,10]. The deep water 

mollusk association contains: Paradacna, Lymnocardium, Congeria, Velutinopsis, 

Undulotheca, Micromelania. The fine-grained overbank sediments contain the ostracod 

genera Amplocypris, Paratethyan Candoninae, Hemicytheria and Amnicythere (Fig. 2). 

Hemicytheria and Amplocypris were dominant genera. Paratethyan Candoninae appeared in 

the lower lithological unit. Deep, sublittoral environment is supposed so the water depth 

should be below a storm wave base. 

At Cunţa the outcrop displays, well sorted, horizontal laminated, coarse-grained 

sandstone, pebbly sandstone beds, up to cobble sized clasts in which the most diversified 

ostracod associations are observed Fig 2, including typical Lake Pannon genera Amplocypris 

and  Herpetocyprella. The association is rich in juveniles, especially in various Paratethyan 

Candoninae. There is a dramatic increase in the species diversity as well as abundance.  

The appearance of Cypria and bivalve Unio prove freshwater input. Recent Cypria are 

typically freshwater species that tolerate mesohaline conditions [7]. The sedimentation and 
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the fossils present sublittoral environment. 

The studied outcrop at Oarba de Mureş has no turbidites, just massive and 

bioturbated clay marl beds with intercalations of few cm thick calcareous marls. The mollusk 

fauna is slightly different from the other studied mollusk associations (Lymnocardium, 

Congeria). The fish teeth and squamas have been found but far less than in the other studied 

outcrops. The most frequent are Amplocypris and Paratethyan Candoninae (Fig. 2). Ilyocypris 

cf. expansa, a species of genus Ilyocypris living in shallow freshwater and tolerating slowly 

running water, has been found, what suggests a transport from littoral environment. Based on 

sediments and the fossil assemblages, an open lake condition is supposed. 

 

Conclusion 

The assemblages that characterize the ancient Lake Pannon in the TB are variable and 

depend on the local mainly taphonomic factors, evolved from littoral habitats to deep water-

sublittoral environment.  

Lopadea Veche and Gîrboviţa’s ostracod assemblages show sublittoral environment 

with transport from marginal to basinal facies. Oarba de Jos was settled in deep sublittoral 

environment, below the margine slope. Mihalţ and Tău present sublittoral to deep water 

environment, below the storm wave base. Oarba de Mureş  represents the 

sublittoral/profundal, brackish environment of the Lake Pannon in TB. The ostracod 

association in Cunţa proved sublittoral environment with freshwater influence. 

KRSTIĆ and SOKAĈ stratigraphical zonation [5,8] and previous stratigraphical studies 

[1,11], are applied on ostracod associations to evaluate their biostratigraphic potentional for 

TB. Three ostracod biozones: Hemicytheria hungarica, Hemicytheria tenuistriata and 

Propontoniella candeo - are present in the SW part of the TB, and the Pannonian lower part 

the Slavonian substage is proved. This assumption is supported by the Cunţa mollusk fauna 

dated to about 10-10.5 and the other fauna associations dated to about 10.5-11 Ma. 
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Abstrakt 

Porphyry gold deposit Biely vrch is situated in northern part of the Javorie stratovolcano in eastern part 
of Central Slovakia Volcanic Field. Intrusion of diorite to andesite porphyry with andesites is affected by 
hydrothermal alterations with dominant intermediate argillic alteration. Accumulations of gold are spatially 
associated with stockwork, formed by different types of quartz veinlets. Gold grains occur in altered rocks in the 
vicinity of quartz veinlets and rarely also as inclusions in vein. Analysed gold grains are chemically very 
homogenous and have fineness between 87 to 99.50 wt% Au while silver is the only significant element in 
addition to gold. In deeper parts of the deposit gold also occurs associated with K and Ca-Na silicate alteration 
which confirms precipitation of gold already in early stages of the hydrothermal system from high salinity Fe-K 
rich salt melt based on analyses of corresponding fluid inclusions. Difference in the fineness of gold is not 
significant between primary and secondary hydrothermal alterations. The highest fineness of gold (more than 99 
wt%) in advaced argillic alteration is probably caused by remobilisation by acidic hydrothermal fluids. 
 

Kľúčové slová: porphyry gold; deposit; Biely vrch; alteration; stockwork; mineralization; orebody 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Au-porfýrové ložisko Biely vrch pri Detve je situované na okraji centrálnej zóny 

stratovulkánu Javorie v stredoslovenských neovulkanitoch. Magmaticko-hydrotermálny 

systém na Bielom vrchu je viazaný na intruzívne teleso dioritového komplexu umiestneného 

v andezitovom komplexe Starej Huty na hercýnskom podloží tvorenom tonalitmi 

a migmatitmi [1, 2]. 

Materská intrúzia je tvorená amfibolicko-pyroxenickým diotitovým porfýrom ktorý 

v okrajových častiach prechádza do andezitového porfýru. Primárne hydrotermálne premeny 

sú zastúpené K-silikátovou (K-živec, biotit, magnetit) premenou ktorá prechádza v hlbších 

častiach do Ca-Na silikátovej premeny (plagioklas, aktinolit). Sekundárne sú tieto premeny 

nahrádzané mladšou strednou argilitizáciou (illit, I/S, chlorit). Najmladšia pokročilá 

argilitizácia (kaolinit, pyrofylit, dickit, kremeň) je typická pre klinovité zóny rozširujúce sa 

k povrchu [2]. 

Na Bielom vrchu je zložitý systém hydrotermálnych žiliek, pričom významné sú 
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nepáskované a páskované kremenné žilky. Na tento zložitý kremenný žilník je viazaná Au 

mineralizácia v porfýrových systémoch. [2]. 

Tento príspevok dopĺňa poznatky o zlatom zrudnení na Au-porfýrovom ložisku Biely 

vrch a slúži na jeho porovnanie s inými mineralizáciami tohto typu na Slovensku 

a v zahraničí. 

 

Materiál a metódy 

Leštené výbrusy boli zhotovené z vrtných jadier so zón so zvýšeným obsahom zlata (1-

45 ppm Au). Výbrusy boli primárne študované pomocou optickej mikroskopie v 

prechádzajúcom a odrazenom polarizovanom svetle. 

Elektrónovo-optické metódy boli aplikované na mikroanalyzátore Cameca SX-100 na 

ŠGÚDŠ v Bratislave. Vzorkový prúd bol 10, 15 alebo 20 nA pri urýchľovacom napätí 25kV 

pre zlato a sulfidické minerály a 15 kV pre silikátové minerály. 

Celohorninové vzorky na RTG práškovú difraktometriu pochádzali zo vzoriek 

s typickým prejavom strednej a pokročilej argilitizácie a boli analyzované na difraktometri 

Philips PW 1710 s Cu lampou na Geologickom ústave SAV v Bratislave. Analýzy boli 

vyhodnocované pomocou softvéru RockJock a DiffracEVA. 

 

Výsledky a diskusia 

Vo všetkých študovaných vzorkách sa zlato vyskytuje v podobe drobných zrniek 

veľkosti 1-10 µm a vyznačuje sa veľmi vysokou homogénnosťou. Výskyt zlata je viazaný na 

prítomnosť kremenného žilníka, avšak zväčša sa zlato nachádza rozptýlené v okolí 

kremenných žíl a nie priamo v nich, ako je to typické pre väčšinu zahraničných Au-

porfýrových ložísk [3, 4]. 

Typická minerálna asociácie vo vysoko termálnych primárnych premenách je 

zastúpená živcami (K-živec a intermediárny až bázický plagioklas) a mafickými minerálmi 

(amfibol, klinopyroxén a minerály skupiny biotitu), ktoré majú často navýšený obsah chlóru. 

Pozorované boli aj mladšie chlority s variabilným obsahom Fe. Neveľké množstvo analýz z 

primárnych alterácií je spôsobené nedostatkom hlbokých vrtov na ložisku (DVE-51 a DVE-

52). Primárne vysoko teplotné premeny sú v plytších častiach ložiska zastreté mladšími nižšie 

termálnymi premenami typu strednej a pokročilej argilitizácie. Palacios et al. [5] 

dokumentovali na Cu-Au porfýrovom ložisku Cerro Cassale, že zlato s nižšou rýdzosťou 

precipituje v skorších vyššie termálnych alteráciach (K-silikátová a Ca-Na silikátová) a zlato s 
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vyššou rýdzosťou v súvislosti s neskoršími alteráciami. Na Bielom vrchu takáto závislosť 

nebola pozorovaná, nakoľko zlato z hydrotermálnych plagioklasov v DVE-11/394-395 má 

rýdzosť vyššiu ako 97,9 hm.% Au a v hlbokých zónach vrtov v Ca-Na a K-silikátovej 

premene dosahuje rýdzosť od 94,45 až do 99,23 hm.% Au. Prímes v zlate tvorí takmer 

výhradne Ag. 

 

 

 
Obr. 1 Graf normalizovaných pomerov Au a Ag z analyzovaných zŕn zlata s informáciou o type alterácie 
postihujúcej alterujúcu horninu; AA - pokročilá argilitizácia, IA - stredná argilitizácia, Ca-Na - silikátová 

premena (údaje doplnené z Kozák et al. [6]) 
 

Zlato sa vďaka prekrývaniu primárnych premien sekundárnymi hydrotermálnymi 

alteráciami nachádza prevažne v strednej a pokročilej argilitizácii. Časť primárne 

precipitovaného zlata pravdepodobne bola remobilizovaná pri vzniku strednej a pokročilej 

argilitizácie [6]. Zlato v strednej a pokročilej argilitizácii je podobne ako v primárnych 

hydrotermálnych alteráciach homogénne s vysokou rýdzosťou 96,94-99,80 hm% Au v 

strednej argilitizácii a nad 99 hm.% Au v pokročilej argilitizácii [6]. Odlišné chemické 

zloženie má zlato vo vzorke DVE-4/188,2 ktorá zodpovedá prechodnej zóne medzi strednou 

a pokročilou argilitizáciou. V tejto prechodnej alteračnej zóne rýdzosť zlata dosahuje iba 87-

88 hm.% Au [2]. 

Hlavný prínos zlata do hydrotermálneho systému pravdepodobne súvisí 
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s prítomnosťou magmatických fluid (soľných tavenín) bohatých na K a Fe, ktoré obsahovali 

pomerne vysoké koncentrácie zlata [7]. 

 

 

 
Obr. 2 Drobné zrnko zlata v hornine postihnutej Ca-Na premenou v bázickom plagioklase v s amfibolom, 

kalcitom, apatitom, K-živcom, epidotom a Fe-Ti oxidmi (DVE-52/703 m) 
 

Záver 

Zlato na ložisku Biely vrch sa vo veľkej miere vyskytuje rozptýlené v alterovanej 

horninovej matrix v prítomnosti kremenného žilníka, v malej miere aj v kremenných žilkách. 

Výskyt zlata v hydrotermálnom plagioklase a v Ca-Na premene potvrdzuje precipitáciu Au už 

v skorších fázach vývoja porfýrového ložiska. Plagioklasy sú intermediárneho až bázického 

zloženia. Primárna K-silikátová a Ca-Na silikátová premena sú vo veľkej miere zastreté 

mladšími alteračnými produktmi. Analytické štúdium zlata potvrdzuje dominantné zastúpenie 

homogénneho vysoko rýdzeho zlata s malou prímesou Ag. Rozdiely medzi primárnymi a 

sekundárnymi alteráciami sú minimálne a nekorešpondujú s údajmi z Au-porfýrových ložísk z 

Južnej Ameriky. 
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Abstrakt 

The central zone of the large Miocene Štiavnica stratovolcano in the Western Carpathians hosts 
epithermal Au mineralization, located at deep levels of the historic Rozália base-metal mine at Banská Hodruša. 
The mineralization occurs as subhorizontal veins at the base of the pre-caldera andesite. The veins are 
dismembered by quartz-diorite porphyry sills and displaced by younger, steeply dipping Rozália base-metal vein 
structures, which are related to resurgent horst uplift in the caldera center. The Au mineralization formed during 
three stages. The second stage of mineralization produced the principal gold ore within the deposit. Quartz is the 
main gangue vein filling mineral accompanied by variable amounts of Ca-Mn-Fe-Mg carbonates (calcite, 
rhodochrosite, dolomine, ankerite and siderite) and silcicates – rhodonite, chlorite, K-feldspar and illite. 
Sphalerite and galena are the main ore-bearing minerals accompanied by chalcopyrite, gold, pyrite and telluride 
minerals (hessite, petzite). Gold occurs as micro- to macroscopic gold flakes or disseminated grains in quartz, 
rhodonite, carbonates or in association with major sulphides and tellurides. Gold shows a strong affinity to 
galena. Typical textures of vein filling minerals include hydrothermal breccia (cockade) and banded type. 
 

Kľúčové slová: precious-base metal mineralization; hydrothermal; Štiavnica stratovolcano; gold 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Au-polymetalická mineralizácia je lokalizovaná v centrálnej zóne rozsiahleho 

andezitového štiavnického stratovulkánu kde vystupuje na subhorizontálnych žilných 

štruktúrach v prostredí andezitu v tesnom nadloží granodioritu. Žilné štruktúry sú porušené 

mladšou intrúziou kremito-dioritového porfýru a rozsegmentované mladším strmo ukloneným 

žilným systémom Rozália a paralelnými štruktúrami. Mineralizácia bola objavená vrtným 

prieskumom v roku 1988 [1] a od roku 1992 je ťažená Slovenskou Banskou, s.r.o. v bani 

Rozália v Hodruši-Hámroch.    

O študovanej mineralizácii existuje viacero publikácií a záverečných prác. Prvá etapa 

vyhľadávacieho prieskumu so základnými údajmi o geológii, mineralogii a genéze je 

zhodnotená v správe [2]. Podrobnej mineralógii a premenám na ložisku sa venovali autori [3] 

a [4]. Vývojová schéma mineralizácie s vyčlenenými štádiami – mezotermálnym, starším 

a mladším epitermálnym je uvedená v publikácii [5]. Vyhľadávací prieskum ktorým sa overili 
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zásoby smerom na východ s ich výpočtom dokumentuje správa [6]. 

V príspevku je zhrnuté nové štúdium textúr rúd a minerálneho zloženia vykonané na 

vzorkách prístupných v banských dielach zo 14. až 17. obzoru bane Rozália, v súčasnosti 

ťaženom východnom sektore ložiska. Vyčlenili sa minerálne asociácie a ich relatívny vekový 

vzťah a identifikovali sa minerály žilnej výplne. 

 

Materiál a metódy 

Vzájomné vzťahy minerálov sa študovali a snímali v spätne rozptýlených elektrónoch 

(BSE). Energetickodisperzné (EDS) a vlnovodisperzné elektrónové mikroanalýzy (WDS) 

zlata, sulfidov, teluridov, silikátov a karbonátov boli vyhotovené mikroanalyzátorom 

CAMECA SX-100 (ŠGÚDŠ, Bratislava) pri podmienkach: sulfidy, teluridy a zlato: 

urýchľovacie napätie 25 kV, vzorkový prúd 10 nA, priemer lúča 1-5 µm, štandardy a ich 

spektrálne čiary: CuFeS2 (S Kα, Fe Kα),  Cu (Cu Kα), Sb (Sb Lβ), ZnS (Zn Kα), PbS (Pb 

Mα), Mn (Mn Kα), Cd (Cd Lα), HgS (Hg Lα), InSb (In Lα), Ni (Ni Kα), Co (Co Kα), Bi (Bi 

Lα), GaAs (As Lα), Au (Au Lα), Ag (Ag Lα), Bi2Te3 (Te Lα); nesulfidické minerály: 

urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 20 nA, priemer lúča 5-9 µm, štandardy: LiF (F 

Kα), albit (Na Kα), wollastonit (Si Kα, Ca Kα), ortoklas (K Kα), Al2O3 (Al Kα), barit (Ba Lα), 

forsterit (Mg Kα), fayalit (Fe Kα), rodonit (Mn Kα), TiO2 (Ti Kα), NaCl (Cl Kα), chromit (Cr 

Kα), Ni (Ni Kα); karbonáty: urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 20 nA, priemer lúča 

8 µm, štandardy: ortoklas (Si Kα), forsterit (Mg Kα), wollastonit (Si Kα), fayalit (Fe Kα), 

rodonit (Mn Kα), barit (Ba Kα), Al2O3 (Al Kα), SrTiO3 (Sr Kα). Teplota vzniku chloritu je 

vypočítaná s použitím chloritového geotermometra [7]. Použité skratky minerálov sú platné 

a schválené komisiou IMA [8].  

 

Výsledky a diskusia 

Textúry žilnej výplne, vývoj mineralizácie, paragenetické asociácie 

Au mineralizácia študovaná vo východnom sektore bane Rozália vytvára v rámci 

mineralizovaných žilných štruktúr páskovanú, brekciovitú – kokardovitú, masívnu 

a zriedkavo kolomorfnú textúru. Pestrú textúru žilnej výplne tvoria rudné a nerudné minerály, 

ako aj fragmenty alterovaných okolitých hornín, pričom zastúpenie minerálov v žilnej výplni 

je pomerne variabilné. Ná základe makro- a mikroskopického štúdia textúr žilnej výplne 

a minerálneho zloženia sa vyčlenili tri pravdepodobné mineralizačné štádia 

s charakteristickými minerálnymi paragenézami (tab. 1).    
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Prvé, predrudné štádium korešponduje so vznikom silicitov až silicifikovaných brekcií 

typu Svetozár (kremeň I.), pričom tie vytvárajú masívnu alebo brekciovitú textúru. Žily sú 

prevažne jalové a často preniknuté Au mineralizáciou druhého – rudného štádia.  

Druhé, rudné štádium je typické vznikom nepravidelných až brekciovitých žilníkov 

ako aj páskovaných žíl a žiliek so zlatom. V rámci žilníkov je veľmi častá brekciovitá – 

kokardovitá textúra tvorená úlomkami silicifikovaného, sericitizovaného alebo 

argilitizovaného andezitu, ktoré sú tmelené Mn-minerálmi (rodonit, rodochrozit, Mn-kalcit). 

Tie vytvárajú kokardy okolo brekcií a postupne prechádzajú do zóny striedajúcich sa 

vrstvičiek karbonátov (kalcit, Mn-kalcit), bielo sivého kremeňa II. a rudnej mineralizácie 

zastúpenej sfaleritom, galenitom, chalkopyritom, pyritom, zlatom a teluridmi hessitom 

a petzitom. Kokardy sú tmelené mladším mliečno bielym kremeňom III.  

Podobná situácia je v otvorených puklinách, kde vznikali páskované žily. Tie sú 

tvorené po okrajoch puklín sulfidickou mineralizáciou so zlatom alebo opakovane 

kryštalizovanými páskami bielo sivého kremeňa II., rodonitu, karbonátov a sulfidov. 

Karbonáty bývajú pomerne variabilného zloženia (kalcit, dolomit, ankerit, siderit, 

rodochrozit) a rudná mineralizácia v asociácii s nimi často obsahuje zlato. Stred žíl často 

vypĺňa mliečno biely kremeň III., ktorý tmelí aj spomínané kokardy. Rudné štádium 

uzatvárajú žilky mliečno bieleho kremeňa IV. hrúbky do 3 cm s tenkými pásikmi zlata, ktoré 

pretínajú kremeň III. so sulfidmi a zlatom po okrajoch.    

Tretie, porudné štádium je typické tenkými žilkami kalcitu, ktoré často porušujú 

textúry rudného štádia ako aj hrubšími žilami (do 10 cm) najmladšieho kremeňa V., 

prechádzajúce miestami do ametystu.  

 

Tab. 1 Vývojová schéma mineralizácie s paragenetickými asociáciami 

Štádium Minerálna asociácia 

I. Predrudné   Qtz I.  (Svetozár silicit) 

II. Rudné 

1 Qtz II. + Rdn/Rds/Mn-Cal/Cal + Py + Sp + Gn + Ccp + Au + Hess/Ptz 

2 Qtz II. + Dol/Ank/Cal/Sid + Chl + Ill + Kfs + Py + Sp + Gn + Ccp + Au + Hess/Ptz 

3 Sp + Gn + Au + Qtz III. + Kfs 

4 Qtz IV. + Au + Hess ± Gn, Sp, Ccp 

III. Porudné   
Cal 

Qtz V. ± Gn 
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Vystupovanie zlata, geochémia 

Na základe mikroskopického štúdia sa zistilo, že zlato vystupuje v rámci vyčlenených 

minerálnych paragenetických asociácií v rôznych formách.  

Zlato v paragenetickej asociácii 1. dominantne vystupuje vo forme samostatných 

hypidiomorfných zŕn veľkosti do 20 µm v mladšom kremeni II., rodonite a karbonátoch Mn-

Ca zloženia (rodochrozit, Mn-kalcit). Najväčšie množstvo zlata vystupuje spolu s galenitom a 

chalkopyritom, s ktorým sa prerastá a vypĺňa voľné priestory (pukliny, dutiny) v staršom 

sfalerite. Okrem galenitu zlato asociuje s Ag-teluridmi hessitom a petzitom, s ktorým vytvára 

zrasty v karbonátoch, kremeni II. alebo drobné inklúzie v pyrite. Situácia je veľmi podobná aj 

v asociácií 2. s výnimkou absencie rodonitu a Mn-Ca karbonátov, ktoré sú naopak zastúpené 

Mg-Ca-Fe karbonátmi – dolomitom, ankeritom, kalcitom a sideritom.  

Asociácia 3. je typická prítomnosťou zlata vo forme zrastov s galenitom, menej 

chalkopyritom podobne ako v predošlých dvoch asociáciách.  

Zlato z asociácie 4. typicky tvorí makroskopicky tenké žilky hrúbky do 1 mm a dĺžky 

do 1,5 cm v kremeni IV. Mikroskopicky sú tieto žilky tvorené nepravidelnými 

hypidiomorfnými zrnami veľkosti do 200 µm.  

 
Obr. 1 Závislosť pomeru Au/Ag v zlate 

 

Chemické zloženie zlata (57 analýz) je pomerne variabilné. Najväčšiu prímes 

predstavuje Ag (od 9,99-26,78 hm. %) (obr. 1). Slabo zvýšený obsah ďalších prvkov sa 
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zaznamenal iba pri Hg (do 0,23 hm. %). Celkový obsah Au v zlatinkách v študovanej časti 

ložiska sa pohybuje v rozmedzí od 73,78 do 89,37 hm. %. Najrýdzejšie zlato bolo 

zaznamenané v asociácii so staršími Mn-minerálmi (asociácia 1.) Rýdzosť zlata sa mení aj 

v rámci jednej vzorky a nemožno v takom prípade vylúčiť viaceré generácie zlata.  

V minulosti bola problematika vývoja Au mineralizácie na Rozália bani ako aj 

minerálnych paragenéz publikovaná autormi [5], ktorý pre dovtedy známu západnú časť 

ložiska vyčlenili 3 štádia mineralizácie, ktoré sú podobné ako pre nami študovanú východnú 

časť ložiska. Rozdiel je v prítomnosti magnetitu a hematit v západnej časti ložiska, nezistili tu 

však prítomnosť ankeritu, hessitu (iba na žile Rozália), petzitu a ani prítomnosť mladších 

kremenných žiliek so zlatom (kremeň IV.). Autori [5] v západnej časti rozlišovali tri generácie 

zlata – vysokorýdze (90-96 hm. % Au) v asociácii s 1. štádiom, zlato nižšej rýdzosti (81-88 

hm. % Au) v 2. štádiu a Au nízkej rýdzosti (74-79 hm. % Au-elektrum) v závere druhého 

štádia a na žilnom systéme Rozália. Vo východnej časti ložiska sme nenašli zlato vysokej 

rýdzosti, rovnako ako aj iný autori [6].  

 

Záver 

Au mineralizácia vo východnom sektore ložiska na Rozália bani vznikla počas troch 

mineralizačných štádií – I. predrudnom, II. rudnom a III. porudnom. Každé štádium 

reprezentujú rôzne paragenetické asociácie minerálov. 

Zlato vystupuje v rámci rudného štádia v štyroch minerálnych asociáciách, vždy spolu 

s galenitom a Ag-teluridmi hessitom a petzitom vo forme mikro- až makroskopických 

zlatiniek alebo vtrúsených zŕn v kremeni, Mn-Ca-Mg-Fe karbonátoch, rodonite, pyrite a 

sfalerite. Najväčšiu prímes predstavuje Ag (9,99-26,78 hm. %), z ostatných prvkov sa 

nepatrné zvýšenie zaznamenalo pri Hg (do 0,23 hm. %). Celková rýdzosť zlata v študovaných 

vzorkách sa pohybuje v rozmedzí od 73,78 do 89,37 hm. % Au. Najrýdzejšie, pravdepodobne 

staršie zlato vystupuje v asociácii s rodonitom a rodochrozitom a menej rýdze, mladšie 

v asociácií s kremeňom IV. uzatvárajúcim rudné štádium.  
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Abstrakt 

Archeomagnetizmus je vedecká disciplína, ktorá skúma magnetické pole Zeme a jeho zmeny 
v minulosti. Na základe fluktuácií geomagnetického poľa je schopná určiť približné obdobie vzniku 
archeologických artefaktov. Skúmaný materiál bol v dobe vzniku tepelne upravený (prepálený), teplota musí 
presiahnuť Curieho teplotu a obsahovať dostatočné množstvo feromagnetického materiálu.  V materiáli sa pri 
následnom chladnutí zachová aktuálne magnetické pole (archeopole). Na určenie veku vzniku archeologických 
artefaktov sme použili Thellierovu metódu dvojitých náhrevov. Výsledné hodnoty sme porovnali s krivkou 
geomagnetickej intenzity pre územie Česko-Slovenska [1]   
 

Kľúčové slová: Archeomagnetizmu; Thellierova metóda; Curieho teplota 

 

Abstrakt 

Archeomagnetism is science that investigates magnetic field of the Earth and his fluctuations in the past 
Based on fluctuations in the geomagnetic field is able to determine aproximative time of creation of 
archeological artifacts. Material was heated above the Curie temperature in time of creation and contains 
a sufficient of feromagnetic material. In material during subsequent cooling maintain the current magnetic field 
(archeofield). We used Thellier method of double heatings that allows to determine the aproximate age of 
creation of archeologic artefacts. The resulting values were compared with geomagnetic intensity curve for 
territoty of the Czech and Slovak republik [1]. 
 

Kľúčové slová: Archeomagnetism; Thellier method; Curie temperature 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Magnetické pole Zeme nie je konštantné, ale premenné na rôznych časových škálach, 

pričom sa menia všetky zložky poľa. Merania magnetického poľa na observatóriách 

prebiehajú len posledných 200 rokov. Ak chceme zistiť, aká bola intenzita magnetického poľa 

v minulosti, musíme použiť iné metódy. Najpoužívanejšou metódou je Thellierova metóda 

dvojitých náhrevov, ktorá nám umožňuje z archeologických artefaktov určiť hodnoty 

intenzity magnetického poľa Zeme, ak poznáme približný vek vzniku materiálu. Naopak ak 

poznáme hodnotu intenzity môžeme určiť približný vek archeologických artefaktov.  

 Skúmaná bola lokalita Bíňa, okres Nové Zámky, z ktorej bolo odobratých 40 kusov 

vzoriek prepálenej hliny. Pri spracovaní sme použili Thellierovu metódu dvojitých náhrevov 

a namerané údaje boli spracované v programe Thellier.f95. Výsledná hodnota bola porovnaná 
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s krivkou pre archeomagnetickú intenzitu pre územie Česko-Slovenska [1].  

 

Materiál a metódy 

Thellierova metóda dvojitých náhrevov je v súčastnosti najpoužívanejšia. Vzorky sa 

nahrievajú dvakrát pri rovnakej teplote, orientované v dvoch rôznych smeroch, a to najprv 

k magnetickému juhu a potom k magnetickému severu v nulovom, vykompenzovanom, 

magnetickom poli. Magnetická intenzita sa meria pri rôznych teplotách, najprv pri tzv. 

izbovej teplote, čo predstavuje približne 25 °C, potom od 50 °C postupným nahrievaním 

zvyčajne s krokom 50 °C do hodnoty 650 – 700 °C (Curieho teplota), závisí od materiálu. 

Meriame tri zložky magnetickej intenzity:  = ( , , ), keď je vzorka pri nahrievaní 

orientovaná smerom k magnetickému juhu  a  = ( , , ), keď je vzorka orientovaná 

k magnetickému severu. Súčasne sa určuje aj magnetická susceptibilita vzorky pri meraných 

teplotách, ktorá zohľadní možnosť fázových premien v danom materiáli. Je to bezrozmerná 

veličina. Pre magnetizáciu nadobudnutú v dobe prepálenia čiže v tzv. archeopoli môžeme 

napísať vzťah  

 

,                                                     [I.]   

 

kde  je magnetizácia vzorky v minulosti v magnetickom archeopoli, κ  je magnetická 

susceptibilita a   intenzita magnetického poľa v minulosti v magnetickom archeopoli. Pre 

magnetizáciu vzorky, ktorú tepelne demagnetujeme môžeme napísať obdobný vzťah  

 

  ,                                                   [II.]   

 

kde  je magnetizácia vzorky v laboratórnom (súčasnom) magnetickom poli, κ je magnetická 

susceptibilita a   intenzita laboratórneho (súčasného) magnetického poľa. Vzorce [I.] a [II.] 

platia pre každý teplotný interval, pričom sú uvažované veľkosti J a H. Vzorce [I.] a [II.] 

dáme do podielu a dostaneme  

 

 .                                                    [III.]   

 

Z grafickej, vektorovej, reprezentácie dostaneme pre   vzťah  
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                                           [IV.]   

 

a pre magnetizáciu v laboratórnom poli    dostaneme  

 

 .                                                [V.]   

 

 Na spracovanie nameraných údajov bol použitý program Thellier.f95, ktorý nám 

vygeneruje údaje, spracované pomocou vyššie uvedených rovníc, v pomere k počiatočnej 

magnetizácii pri tzv. izbovej teplote [2,3].  

  Údaje môžeme vykresliť a v ideálnom prípade majú hodnoty     , ktoré označujú 

demagnetizáciu vzorky, klesajúcu tendenciu. Naopak hodnoty    , ktoré označujú 

magnetizáciu vzorky, majú rastúcu tendenciu. Všetky hodnoty, ktoré nezodpovedajú tomuto 

charakteru alebo ich pomer presiahne hodnotu 1 nemôžeme brať do úvahy pri ďalších 

výpočtoch. Taktiež musíme brať ohľad na hodnoty susceptibility, ktoré nám určujú či nedošlo 

k fázovému prechodu materiálu vzorky. Krivky magnetizácie aj demagnetizácie by mali mať 

podobný charakter.   

 Na „Obr. 1“  v prvom prípade na vzorke 140-1a máme „pekný“ graf, kde nám hodnoty 

demagnetizácie klesajú a hodnoty magnetizácie rastú, suscetibilita nenaznačuje, že na vzorke 

prebehli fázové prechody. V druhom prípade na vzorke 141-2 máme hodnoty od teploty 

300 °C vyššie ako 1, tzn. nemôžeme ich brať do úvahy. Pri vyššej teplote môžeme na krivke 

pre susceptibilitu vidieť, že došlo k fázovému prechodu na vzorke, hodnoty sú pod prípustnou 

hranicou fluktuácií. Predchádzajúce hodnoty, kde neprebehla fázová premena môžeme 

použiť, okrem hodnôt, ktoré presiahli hodnotu 1 alebo nemajú klesajúci  prípadne rastúci 

charakter. 
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Obr. 1 Vrchné grafy: demagnetizačné (čierna) a magnetizačné (červená) grafy vzoriek 141-2 a 140-1a.  
Spodné grafy: krivka susceptibility pre vzorky 141-2 a 140-1a 

 

 Druhá možnosť vykreslenia údajov a následnej interpretácie je tzv. Arai plot. Body 

majú súradnice   a  . Cez body preložíme priamku, pričom sa snažíme 

minimalizovať odchýlku bodov od priamky. Môžeme použiť metódu najmenších štvorcov. 

Pokiaľ sa tam nachádzajú body, ktoré sú oproti väčšine ostatných bodov vo veľkej 

vzdialenosti od preloženej priamky môžeme ich vylúčiť. Snažíme sa minimalizovať 

priemernú odchýlku vylúčením všetkých excentrických bodov. Na „Obr. 2“  vľavo máme 

príklad vhodne preloženej priamky cez všetky body a na „Obr. 2“ vpravo môžeme vidieť 

body, ktoré sme vylúčili, lebo ich vzdialenosť oproti ostatným bodom bola značná [3,4]. 
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Obr. 2  Zobrazenie nameraných archeomagnetických údajov pre vzorky 140-9 a 140-7 (Arai plot) 
 

Vhodné hodnoty, ktoré sme po interpretácii údajov nevyradili, použijeme do výsledného 

pomeru  
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 .                                                [VI.]   

 

 Výsledné hodnoty zodpovedajúcich teplôt danej vzorky spriemerujeme. Zväčša sa 

používa aritmetický priemer, ale môžeme tiež použiť vážený priemer, ak máme vzorky rôznej 

kvality. Následne spriemerujeme aj hodnoty pre vzorky viažuce sa k danej lokalite, ktoré boli 

odoberané spoločne a výslednú hodnotu porovnáme s krivkou pre danú oblasť.  

 

Výsledky a diskusia 

Z lokality Bíňa sa nám podarilo odobrať 40 kusov vzoriek prepálenej hliny. Vyšší 

počet vzoriek nám minimalizuje chybu pri štatistickom spracovaní. Merania boli vykonávané 

v paleomagnetickom laboratóriu v Modre-Piesok. Namerané údaje boli spracované v 

programe Thellier.f95. Po následnej interpretácii jednotlivých vzoriek a štatistickom 

spracovaní boli vynesené hodnoty pomeru demagnetizácie a magnetizácie pre vzorky na 

krivku geomagnetickej intenzity (červená) „Obr. 2“. Výsledná hodnota (zelená) na „Obr. 2“ 

zahŕňajúca všetky vzorky nám určuje približné veky, kedy mohlo dôjsť k vzniku magnetizácie 

v lokalite. Ak uvažujeme krivku meraní hodnoty veku sa môžu pohybovať v okolí 905 AD, 

303 AD, 1096 BC, 1218 BC alebo 1339 BC. V prípade vyhladenej krivky sa môžu hodnoty 

veku pohybovať v okolí 1164 AD alebo 1438 BC. Archeológovia skúmajúci danú lokalitu 

predpokladajú, že vzorky mohli pochádzať z obdobia 800 - 1100 AD, tzn. najlepšie vyhovuje 

obdobie okolo roku 905 AD. 

 
Obr. 1  Hodnoty pomeru intenzít pre jednotlivé vzorky (červená) a výsledná hodnota (zelená) pre lokalitu Bíňa 
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Záver 

Použitím Thellierovej metódy na vzorkách z lokality Bíňa sme určili možné veky, 

kedy došlo k prepáleniu vzoriek. Hodnoty veku sa môžu pohybovať v okolí 905 AD, 303 AD, 

1096 BC, 1218 BC alebo 1339 BC. Po zohľadnení údajov odhadovaných archeológmi 

najlepšie vyhovoval vek okolo roku 905 AD.  
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Abstrakt 

The originally presented hypothesis of a  lithological contact between two lithostratigraphic formations 
present on the studied outcrop was proven wrong. The whole outcropping body consists of quartzitic sandstones 
of the lower Triassic Lúžna Formation. These quartzitic sandstones contain quartzitic matrix and bigger quartz 
clasts, as well as fibrous clay minerals of yellow to greenish colour. Quartzites present in the places where 
samples were taken differ from each other only minimally, and the differences are mostly related to partial 
content of clay minerals or bigger clasts. 

 

Kľúčové slová: Pezinské Malé Karpaty; kremence; arkózy; kremeň; ílové minerály 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Skúmaný odkryv sme prvýkrát zdokumentovali v roku 2010, pri mapovacích prácach 

spojených s diplomovou prácou [1]. V tom čase sme na tomto odkryve opísali možný kontakt 

kremencového lúžňanského súvrstvia s podložnými arkózami devínskeho súvrstvia. Tento 

prechod bol pôvodne vysledovaný na základe zmeny charakteru prítomných hornín, bližšie 

sme sa ním však kvôli nedostatku času nezaoberali. Preto naším cieľom bolo tento odkryv 

detailnejšie analyzovať z litologického a litostratigrafického hľadiska a zistiť, či skutočne ide 

o kontakt medzi dvoma litologickými typmi. Táto analýza bola o to dôležitejšia, že 

v dostupnej literatúre doposiaľ nebol priamy, ostrý kontakt medzi týmito dvoma súvrstviami 

opísaný – devínske súvrstvie bolo spočiatku dokonca považované za bazálnu súčasť 

lúžňanského súvrstvia a doteraz sa ich kontakt opisuje skôr ako postupný prechod z jedného 

horninového typu do druhého. 

 

Materiál a metódy 

1. Geologická charakteristika skúmaného územia 

Skúmaný odkryv sa nachádza v Hrubej doline v Pezinských Malých Karpatoch, na JJZ 

svahu Veľkej Cajlanskej Homole. Podľa našej pôvodnej dokumentácie z roku 2010 sa odkryv 

(pracovný názov L16) nachádza na geografických koordinátach N 48° 20,113´, E 17° 13,795´ 

v nadmorskej výške 380 m.n.m. Ide o bralo v pôvodnej pozícii (Obr. 1) obkolesené suťou, 
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celkové rozmery brala sú cca 25x6 m. Bola tu nameraná vrstvovitosť S 286/15 a horniny boli 

opísané ako bielo-sivo-žlté kremence s bledosivou patinou.  

 

 
Obr. 1 Pohľad na odkryv L16, in-situ časť 

 

Tento odkryv vystupuje v rámci výskytu kremencového lúžňanského súvrstvia, pričom 

v blízkosti bol zistený aj suťový výskyt devínskeho súvrstvia (Obr. 2). Obe súvrstvia sú 

súčasťou mezozoického sedimentárneho obalu tatrika modranského čiastkového príkrovu 

[2, 3]. Lúžňanské súvrstvie bolo pôvodne opísané Fejdiovou [4] pri obci Liptovská Lúžna 

a na základe superpozície sa zaraďuje do spodného triasu. Tvoria ho prevažne kremenné 

pieskovce. Devínske súvrstvie leží priamo pod lúžňanským súvrstvím. Je to vrchnopermské 

klastické súvrstvie, ktoré je v oblasti modranského čiastkového príkrovu reprezentované 

arkózovými pieskovcami. Toto súvrstvie bolo pôvodne opísané Vozárovou a Vozárom [5] 

v oblasti Devína.  

Obr. 2 Výrez z geologickej mapy oblasti, sivé body predstavujú kóty, červený bod je naša lokalita 
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2. Metódy  

Prvým krokom bol návrat k spomínanému odkryvu, kde sme horniny nanovo 

makroskopicky preskúmali a z jednotlivých vrstiev v okolí predpokladaného kontaktu sme 

odobrali potrebné horninové vzorky (Obr. 3a-b). Odberné miesta vzoriek sme 

zdokumentovali. Po návrate z terénu sme odobrané vzorky detailnejšie preskúmali v 

makroskopickom meradle a následne sme z nich dali vyrobiť výbrusy. Posledným krokom 

bolo štúdium a vzájomné porovnanie výbrusového materiálu a následná interpretácia všetkých 

získaných údajov.  

 

Obr. 3a Odber vzoriek v ľavom (SZ) bloku brala  Obr. 3b Odber vzoriek v pravom (JV) bloku brala 
 

Výsledky a diskusia 

Počas návštevy odkryvu v teréne a opätovnej kontrole horninového zloženia sme 

nedokázali s istotou určiť, či sa tu jedná o kontakt medzi dvoma súvrstviami alebo nie. Pri 

detailnejšom makroskopickom štúdiu jednotlivých odobraných vzoriek sa však už dalo určiť, 

že vo všetkých prípadoch sa jedná o kremenný pieskovec, teda kremenec. Typ horniny bol 

s istotou určiteľný pri šiestich vzorkách zo siedmich. Nejednoznačné zaradenie sa prejavilo u 

vzorky č. 4 – mohlo ísť aj o menej kompaktný kremenec, aj o arkózu.  

Mikroskopické štúdium odobraných vzoriek získané údaje potvrdilo. Vo všetkých 

prípadoch ide o pieskovec s kremennou matrix a s väčšími kremennými klastami. Klasty 

živcov sa môžu tiež objaviť, ale sú zriedkavé. Tieto horniny boli ovplyvnené nízkoteplotnou 

metamorfózou, čo je viditeľné aj na niektorých väčších kremenných klastoch, ktoré 

undulózne zhášajú. Šlo o metamorfózu vo fácii zelených bridlíc [2]. Vo všetkých výbrusoch 

sú okrem kremenných klastov a matrix prítomné aj bližšie neidentifikované ílové minerály, 

ktoré v kremencoch lúžňanského súvrstvia opisovala už Fejdiová [4]. Tieto minerály sa 

zväčša vyskytujú vo forme vlákien, ktoré miestami obtekajú väčšie klasty (Obr. 4a).  

GEOLÓGIA

1248



Jednotlivé vzorky sa od seba navzájom odlišujú, hoci iba minimálne. Vzorky 1 a 2 

obsahujú pomerne veľký obsah väčších kremenných klastov (Obr. 4b), zatiaľ čo vzorky 3 a 4 

obsahujú menej väčších klastov, no majú omnoho väčšie zastúpenie ílových minerálov 

(Obr. 4c). Pravú spodnú časť výbrusu pripraveného zo vzorky 4 tvorí výlučne kremenný 

matrix – nie sú tu prítomné ani ílové minerály, ani väčšie klasty (Obr. 4d). Vzorka č. 5 sa vo 

svojej ľavej časti podobá na vzorky 1 a 2, kým pravá časť obsahuje menej klastov a viac 

ílových minerálov – podobne ako vzorky 3 a 4. Vzorka 6 obsahuje väčší objem ílových 

minerálov, no zároveň obsahuje aj pomerne veľký počet väčších klastov kremeňa. Vzorka 7 je 

viac-menej totožná so vzorkou č. 1. 

 

 
Obr. 4a – živcový klast „obtekaný“ ílovými minerálmi, b – kremenné klasty, c – ílové minerály, d - matrix 

 

Záver 

Na základe získaných poznatkov môžeme skonštatovať, že na skúmanom odkryve sa 

nenachádza kontakt dvoch rôznych litologických súvrství. Ako dokladujú získané údaje zo 

všetkých odobraných vzoriek, odkryv je tvorený kremencami lúžňanského súvrstvia, ktoré 

obsahujú aj ílové minerály. Pôvodný opis možného litologického kontaktu bol pravdepodobne 
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spôsobený neistým makroskopickým zaradením vzorky č. 4, ktorá sa nachádza v nižšej časti 

skúmaného odkryvu. Skutočnosť, že v tesnej blízkosti tohto odkryvu sa nachádza suťový 

výskyt arkóz devínskeho súvrstvia pravdepodobne tiež hrala svoju úlohu.   
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Abstrakt 
Introduced methodology of radiolaria separation from radiolarites includes an immersion of crushed 

samples in a weak solution of hydrofluoric acid. The samples are being washed every two hours, which further 
decreases concentration of acid. Dissolved material is taken away during each washing. After a few days of 
washing we boil the dissolved material in a weak solution of hydrogen peroxide, which is then followed by 
washing the material through sieves. When the excess water evaporates, the material is ready for binocular 
separation.  
 
Kľúčové slová: Metodika, kyselina fluorovodíková, peroxid vodíka, sitovanie, rádiolarity, výplav 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Metodické postupy, ktoré sa používajú na separáciu fosílií z hornín, sa zvyknú na 

rôznych univerzitách odlišovať. Počas stáže na univerzite v rakúskom Leobene sme sledovali 

a zaúčali sa postupu, ktorý sa na tamojšej univerzite používa na separáciu rádiolárií 

z rádiolaritov. Pretože tento postup sa na leobenskej univerzite používa bežne a javí sa ako 

vhodný postup, ktorý fosílie zachováva ako by mal, je vhodné osvojiť si túto metodiku aj 

u nás. Táto práca podrobne opisuje metodiku tohto separačného procesu. 

 

Materiál a metódy 

Celkovo možno celú metodiku rozdeliť na dve hlavné časti. Prvou je priamo proces 

rozpúšťania, druhú časť tvorí príprava výplavu na sitovanie a konečnú separáciu fosílií.  

 

1 . Prvá časť – rozpúšťanie vzorky 

Pretože ide o separáciu fosílií s kremitou schránkou z kremitých hornín, počas 

separácie sa používa slabý roztok kyseliny fluorovodíkovej, rovnako ako používame aj pri 

našich domácich metodikách. Okrem použitej kyseliny sa však nová metodika od našich 

zaužívaných pomerne výrazne odlišuje. Proces rozpúšťania trvá 5-6 dní a používa sa pri ňom 

2-5% roztok kyseliny. Pretože táto kyselina sa počas rozpúšťania nespotrebúva a chceme 

zachovať fosílie zložené z rovnakého minerálu ako je ten, ktorý rozpúšťame, musíme si dávať 

pozor, aby vyplavený materiál nezostal v kyselinovom kúpeli pridlho a nerozpustil sa spolu 

s horninou. Preto vzorku každé dve hodiny premývame – prerušujeme tak rozpúšťací proces a 

výplav pri každom premývaní odoberáme.  
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Vzorka nikdy nesmie ostať v kyselinovom roztoku bez premytia viac ako dve hodiny. 

Z toho dôvodu sa postup premývania vzorky pred uložením na noc (alebo keď bude vzorka 

stáť bez premytia viac ako dve hodiny) mierne odlišuje od premývania počas dňa – viď nižšie.  

Koncentrácia kyseliny sa ráno každého dňa obnovuje na pôvodnú hodnotu 2-5%.  

 

Príprava vzorky na rozpúšťanie 

Vzorky sa nadrvia na veľkosť približne 1 cm. Pred začiatkom rozpúšťania sa vzorka 

presituje cez sito veľkosti 1 mm, aby sme sa zbavili prachu.  

Presitovaná vzorka sa uloží do sitka (stačí obyčajné plastové kuchynské sitko s čo 

najmenšími otvormi), a na 15-30 minút sa uloží do vody, aby sa póry v hornine naplnili 

vodou. Následne sa sitko s mokrou vzorkou vloží do plastovej nádoby a zaleje sa roztokom 

kyseliny fluorovodíkovej. Po dvoch hodinách vzorku prvýkrát premývame. 

Každá rozpúšťaná vzorka počas rozpúšťania aktívne využíva tri nádoby. Dve z nich sa 

striedajú pri rozpúšťaní, do tretej sa postupne zlieva a skladuje výplav až do konca 

rozpúšťania. Do tejto úložnej nádoby sa nikdy nedáva sitko so vzorkou.  

Najmä pri rozpúšťaní viacerých vzoriek naraz je vhodné usporiadať si spomínané tri 

nádoby za seba do jednej línie, pričom úložná nádoba na výplav je najďalej od nás.  

 

Postup pri prvom premývaní od začiatku rozpúšťania 

1 ) Sitkom s nadrvenou horninou párkrát opatrne pohýbeme hore a dole v kyselinovom 

kúpeli, aby sa kyselina v póroch a medzerách rozhýbala a vyšla von. Sitko sa následne 

vyberie z vody, nechá sa vo vzduchu nad nádobou s kyselinovým roztokom trochu odkvapkať 

a presunie sa do prázdnej nádoby. 

2 ) Do nádoby, v ktorej sitko bolo, sa doplní trochu vody. Počkáme pár minút, aby 

rozpustený materiál v suspenzii klesol dole. 

3 ) Vrchná časť kyselinovej vody v nádobe, kde bolo sitko so vzorkou sa preleje do tej 

nádoby, kde je sitko teraz (prelieva sa iba vrchná časť roztoku, v spodnej polovici je 

rozpustený materiál). Nádoba so sitkom sa doplní vodou tak, aby bola vzorka úplne ponorená. 

4 ) Pôvodná nádoba s rozpusteným materiálom sa doplní vodou, aby klesla 

koncentrácia kyseliny a nechá sa opäť postáť, aby suspenzný materiál trochu klesol. 

5 ) Vyleje sa vrchná časť vody z nádoby, kde je rozpustený materiál. Zvyšok sa preleje 

do prázdnej úložnej nádoby (ak nevyšiel všetok rozpustený materiál, treba ho opatrne zliať 

von s trochou vody, všetok rozpustený materiál musí odísť do úložnej nádoby).  

6 ) Úložná nádoba sa doplní vodou, aby sa znížila koncentrácia kyseliny. 
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Premývací postup pri ďalších premývaniach je rovnaký s jednou odlišnosťou: úložná 

nádoba už nie je prázdna a to treba zohľadniť.  

 

Postup pri ďalších premývaniach 

1 ) Sitkom s nadrvenou horninou párkrát opatrne pohýbeme hore a dole v kyselinovom 

kúpeli, aby sa kyselina v póroch rozhýbala a vyšla von. Sitko sa následne vyberie z vody, 

nechá sa vo vzduchu nad nádobou trochu odkvapkať a presunie sa do prázdnej nádoby. 

2 ) Do nádoby, v ktorej sitko bolo, doplníme trochu vody a necháme chvíľu postáť, 

aby novo-rozpustený materiál v suspenzii klesol dole. 

3 ) Úložná nádoba je plná kyselinovej vody so rozpusteným materiálom, ktorý za dve 

hodiny (od posledného premývania) už klesol dole. Vyleje sa horná vrstva vody (asi polovica) 

a doleje sa vodou, aby sa kyselinové percento ďalej znižovalo. 

4 ) Vrchná časť kyselinovej vody v nádobe, kde bolo sitko, sa preleje do tej nádoby, 

kde je sitko teraz a obe nádoby sa doplnia vodou (aby bola vzorka v sitku úplne ponorená 

a aby sa znížilo kyselinové percento v nádobe, kde je novo-rozpustený materiál). Vhodné je 

najprv doplniť vodu v nádobe, kde je novo-rozpustený materiál, aby mal zvírený obsah 

nádoby viac času klesnúť. 

5 ) Ostáva premiestniť novo-rozpustený materiál do úložnej nádoby. Najprv 

povylievame vrchnú polovicu tekutiny z úložnej nádoby a následne aj z nádoby, kde je novo-

rozpustený materiál. Ten sa preleje do úložnej nádoby. Ak je to možné, úložná nádoba sa 

doplní vodou, aby sa kyselinové percento ďalej znižovalo. 

 

Postup premývania pri ukladaní vzorky na noc 

1 ) Sitkom s nadrvenou horninou párkrát opatrne pohýbeme hore a dole v kyselinovom 

kúpeli, aby sa kyselina v póroch rozhýbala a vyšla von. Sitko sa následne vyberie z vody, 

nechá sa vo vzduchu nad nádobou trochu odkvapkať a presunie sa do prázdnej nádoby. 

2 ) Do nádoby, v ktorej sitko bolo, doplníme trochu vody a necháme chvíľu postáť, 

aby novo-rozpustený materiál v suspenzii klesol dole. 

3 ) Prázdnu nádobu, v ktorej je sitko so vzorkou, doplníme vodou tak, aby bola 

hornina úplne ponorená. Dopĺňame v tomto prípade iba vodu, nie kyselinový roztok. 

4 ) Vrchná časť kyselinovej vody v nádobe, kde bolo sitko, sa vyleje preč a nádoba sa 

doplní vodou. 
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5 ) Úložná nádoba je plná kyselinovej vody s rozpusteným materiálom, ktorý za dve 

hodiny (od posledného premývania) už klesol dole. Vyleje sa horná vrstva vody (asi polovica) 

a doleje sa vodou, aby sa kyselinové percento ďalej znižovalo. 

6 ) Vrchná časť kyselinovej vody v nádobe, kde bolo sitko, sa opäť vyleje preč a 

nádoba sa opäť doplní vodou.  

7 ) Ostáva premiestniť novo-rozpustený materiál do úložnej nádoby. Postupujeme už 

zaužívaným spôsobom z predchádzajúcich premývaní. 

Vždy ráno premiestnime materiál, ktorý počas noci klesol zo vzorky do úložnej 

nádoby. Potom vzorku nanovo zalejeme roztokom kyseliny fluorovodíkovej. 

 

2 . Druhá časť – príprava výplavu na separáciu 

Celý obsah nádoby s výplavom vylejeme do vopred pripravenej sklenej nádoby s 

dvoma litrami vody a 0,5-1 dcl peroxidu vodíka (H2O2) . Môžeme použiť sklenú nádobu, 

pretože naša úložná nádoba s výplavom po mnohonásobnom riedení vodného roztoku už 

obsahuje iba zanedbateľné množstvo kyseliny fluorovodíkovej. Taká slabá koncentrácia nám 

sklo neporuší.  

V roztoku peroxidu vodíka výplav varíme dve hodiny, aby sa nám vyplavila výplň zo 

schránok rádiolárií a ostala iba schránka samotná. Po varení obsah nádoby vylejeme na 

pripravené sitovacie sitá a prevarený výplav presitujeme. Používame sitá o veľkosti 250 µm, 

125 µm a 63 µm, pretože paleozoické a spodnotriasové radiolárie sa po precedení zachytia na 

site 125 µm, zatiaľ čo triasové a jurské rádiolárie na site o veľkosti 63 µm. 

Pri sitovaní cez najväčšie sito môžeme použiť silný prúd vody. Po presitovaní toto sito 

odložíme bokom – jeho obsah nepotrebujeme, obsahuje priveľké zrná, ktorých sa 

potrebujeme zbaviť. Výplav v dvoch menších sitách premývame opatrnejšie, vhodné je prúd 

vody smerovať iba na okraj sita a nechať, aby materiál premyla iba voda stekajúca po site. 

Tak má voda nižšiu nárazovú silu – ak by sme prúd vody smerovali priamo na materiál, 

schránky rádiolárií by sa mohli polámať a zničiť. 

Pri premývaní sa odporúča používať veľké množstvo vody. Odstráni sa tak zvyškový 

H2O2, ktorého soli by inak vytvorili platničkové minerály mliečnej farby. Tie by nám zostali 

vo výplave a zbytočne by nás zdržiavali pri separácii fosílií. 

Po presitovaní si uložíme výplav z oboch menších sít osobitne a necháme vodu 

odpariť. Po odparení sú obe frakcie výplavu pripravené na separáciu fosílií pod binokulárom. 
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Výsledky a diskusia 

Na základe výstupov, ktoré pracovníci Montanuniversität Leoben publikovali [1, 2, 3] 

sa dá usudzovať, že tento spôsob rozpúšťania je prinajmenšom rovnako vhodný ako postupy, 

ktoré používame sami. Vlastné výsledky z použitia tejto metodiky zatiaľ nie sú dostupné, 

keďže proces rozpúšťania práve na katedre prebieha po prvýkrát. Výsledky, ako aj 

kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie tejto metodiky s vybranou metodikou zaužívanou 

u nás, však budú s najväčšou pravdepodobnosťou publikované v budúcnosti.  

Pri zavedení zahraničnej metodiky rozpúšťania sme niektoré časti postupu museli 

prispôsobiť našim podmienkam. Na uloženie vzorky sme napríklad použili sitko namiesto 

silikónového filtračného papiera a vzorku sme každé ráno zalievali novo zarobeným 

kyselinovým roztokom namiesto toho, aby sme priamo do vody so vzorkou pridávali pár 

kvapiek koncentrovanej kyseliny. Tieto zmeny sú však iba minimálne a dosiahnuté výsledky 

neovplyvnia.  
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Abstrakt 

Determination of the grain-size distribution is a fundamental criterion for the classification of soils. In 
this paper, a method combining wet sieving with a sedimentation analysis by Sedigraph apparatus was applied. 
The aim was not only the construction of cumulative grain-size curves and soil classification, but also the 
assessment of positive or negative experiences with this method. While the Sedigraph analysis needs 
considerably shorter time than the Casagrande aerometer method, the sample preparation for Sedigraph is more 
difficult and time-consuming. However, measurement by Sedigraph is objective, exact and quick. All analysed 
samples were taken from a landslide near Svidník (SK) and results will be used for the assessment of the shear 
strength of sliding quaternary sediments. Very high content of fine fraction was detected. The paper is a part of a 
diploma thesis. 

. 
 

Kľúčové slová:  zrnitostná analýza zemín, sitovanie, Sedigraph, jemnozrnná frakcia, silt, íl, klasifikácia 

 

Úvod  

Základným predpokladom inžinierskogeologickej klasifikácie všetkých zemín je 

stanovenie ich zrnitostného zloženia. Na to sa na Slovensku štandardne používajú laboratórne 

skúšky založené na kombinácii preosievania a sedimentácie [1]. Moderná technika však 

poskytuje aj iné možnosti, jednou z nich je prístroj SediGraph, ktorý používa Universität für 

Bodenkultur Wien (BOKU). Aj tento prístroj pracuje na báze analýzy rýchlosti sedimentácie 

rôzne veľkých častíc, na meranie hustoty suspenzie však používa RTG žiarenie [2]. Metóda 

bola použitá v rámci diplomovej práce na klasifikáciu zemín zo zosuvu pri Svidníku a vzorky 

pripravené pre takúto analýzu boli následne použité na mineralogickú analýzu, ktorá nie je 

predmetom tohto príspevku. Zámerom stanovenia bolo okrem kriviek zrnitosti objasniť 

postup a posúdiť výhody a nevýhody takejto analýzy.  

 

Materiál a metódy 

 Vzorky zemín boli odobraté z vrtu v telese zosuvu pri budovaní monitorovacej siete. 

Územie sa nachádza v Ondavskej vrchovine pri meste Svidník, na pravej strane rýchlostnej 

cesty R4 smerom na Poľsko (3,8 - 4,1 km). Patrí do vonkajšieho flyšového pásma a je 

budované horninami paleogénu a kvartéru. Paleogén je tvorený vrchnými belovežskými 
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vrstvami s prevahou modrosivých nevápnitých ílovcov, s polohami pieskovcov sivej, zeleno a 

modrosivej farby [3]. Všetky vzorky boli odobraté z kvartérnych deluviálnych litofaciálne 

nečlenených sedimentov zosuvu v tab. 1.  

 

 Tab. 1 Terénny opis odobratých vzoriek s priradeným laboratórnym číslom 
 

Vrt 
Hĺbka odberu 

(m) 
Opis Typ vzorky Lab. číslo 

 
SIV - 4  

 

1,2 - 1,4 
íl, s úlomkami ílovcov do 3 cm, hnedosivý,   

s hrdzavými šmuhami, tuhý 
porušená 13727 

3,0 - 3,2 
íl, s úlomkami ílovcov do 3 cm, 

zelenohnedosivý, tuhý 
porušená 13728 

5,0 - 5,3 
íl, s úlomkami ílovcov do 3 cm, 

zelenohnedosivý, tuhý 
neporušená 

13729 

13730 

6,3 - 6,5 
íl, s úlomkami ílovcov do 5 cm, 
hnedočervený, mäkký až tuhý  

porušená 13732 

SHG - 4 2,8 - 3,0 
íl, s úlomkami ílovcov do 3 cm, 

zelenohnedosivý, tuhý neporušená 13731 

 

 Krivka zrnitosti bola stanovená kombinovanou metódou – sitovaním  a sedimentačne 

v prístroji Sedigraph. Tento prístroj pracuje na základe sedimentácie (Stockesov zákon) a 

absorpcie RTG žiarenia. Stockesov zákon opisuje usadzovanie častíc v kvapaline, ktoré 

dosiahnu konečnú rýchlosť, keď je gravitačná sila v rovnováhe zo vztlakovou a odporovou 

silou častíc, pričom je závislá od veľkosti a hustoty častíc i hustoty a viskozity kvapaliny. Ak 

sú ostatné premenné konštantné, rýchlosť usadzovania je priamo úmerná veľkosti častíc. 

Beer-Lambertov zákon zas opisuje, do akej miery je zväzok fotónov (RTG žiarenia) pri 

prechode hmotou (suspenziou vo vnútri meracej bunky) absorbovaný. Intenzita lúča 

dopadajúceho na detektor sa exponenciálne znižuje pri prechode absorbentom a je funkciou 

absorptivity systému, koncentrácie absorbentu a dĺžky dráhy prechodu cez absorbent. Rozsah 

hodnôt sa pohybuje od 0 do 1, pričom nula znamená úplnú a jednotka žiadnu absorpciu [2]. 

 Základom Sedigrafu je zdroj kolimovaného (rovinného) lúča RTG žiarenia, ktorý 

vychádza z úzkej horizontálnej štrbiny, prechádza cez analyzátor (meraciu bunku so 

suspenziou) a dopadá do úzkej štrbiny detektora na druhej strane. Obe strany analyzátora sú 

rovnobežné sklené platne kolmé k smeru lúča, preto žiarenie prechádza bez zmeny smeru v 

pravidelných intervaloch. Intenzita snímaného signálu závisí od hustoty suspenzie. Meranie 

začína v dolnej časti analyzátora a jeho pomalým spúšťaním nadol sa rovina merania posúva 

smerom nahor, proti gravitácii, pričom zdroj a detektor sú stabilné. Tým sa dosiahne časová 

úspora v porovnaní s voľnou sedimentáciou [4]. 
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 Príprava vzoriek začína zaliatím približne 50 g vzorky 10%-ným roztokom H2O2 na 

odstránenie organických látok, reakciu urýchli vodný kúpeľ s teplotou do 60°C. Keď už 

nereaguje, premývaním destilovanou vodou a vodným kúpeľom s teplotou 100 °C po dobu 2 

dní sa odstráni zvyšok peroxidu. Po vyčírená sedimentáciou sa supernatant odstráni, prileje sa 

destilovaná voda a vzorka sa disperguje v ultrazvukovom kúpeli 10 minút. Sada sít (zhora 

nadol: 2 mm; 0,6 mm; 0,2 mm; 0,063 mm a 0,020 mm) bola osadená do sitovacieho prístroja 

a vzorky boli premyté cez sitá. Frakcie zachytené na sitách boli vysušené a odvážené. Vývod 

záchytnej misky s gumenou hadičkou umožňuje zachytávanie suspenzie, ktorá prešla 

najjemnejším sitom, v zbernej kadičky (2 l). Tam sa dostáva frakcia menšia ako 0,020 mm 

s množstvom vody, ktorej objem sa následne redukuje odparením (vodný kúpeľ). Po odparení 

dostatočného množstva vody boli suspenzie opäť premiešané a sonifikované. Následne bolo 

za stáleho miešania odpipetovaných po 200 ml z každej vzorky. Z kadičiek so vzorkami bolo 

za stáleho miešania odpipetovaných 40 ml do menších kadičiek. Tu sa pridalo 10 ml 

antikoagulantu Calgonu (1g/200 ml roztoku) a každá vzorka bola 10 minút opakovane 

dôkladne premiešaní v ultrazvukovom kúpeli. Pred analýzou sa prístroj prepláchol Calgonom, 

ktorý slúžil na kalibráciu prístroja, ako aj na očistenie prístroja od zvyškov z 

predchádzajúcich testov.    

 

Výsledky a diskusia 

Podiel zrnitostných frakcií zistený sitovaním a vlastným meraním prístrojom 

Sedigraph vidieť v tab. 2. Pri sitovaní sa na jednotlivých sitách zachytilo prevažne malé 

množstvo vzorky a hlavná časť analýzy prebiehala v prístroji Sedigraph. Z tab. 3 je zrejmé, že 

všetky vzorky mali veľmi vysoký podiel jemnozrnnej frakcie menšej ako 63 µm,  ktorý 

prekračuje hranicu 90 %. Pozoruhodný je aj obsah ílovitej frakcie menšej ako 2 µm, ktorý bol 

až neočakávane vysoký. Práve vysoký obsah jemnej frakcie robí zeminu náchylnou na 

zosúvanie. Grafickým vyhodnotením zrnitostnej analýzy kombinovanou metódou sú krivky 

zrnitosti (obr.1). Všetky majú veľmi podobný priebeh, medián sa pohybuje medzi 2 µm až 

 3 µm a podiel ílovitej frakcie je od 40 % do 50 %. Z obr. 2 vidieť, že pomocou prístroja 

Sedigraph je možné stanoviť jemne (F), stredne  (M) a hrubo (G) pelitickú (ílovitú) zrnitosť. 

V našej norme [5] sa takéto delenie neuvádza, lebo na jej stanovenie štandardnou metódou by 

bol potrebný veľmi dlhý čas, viac ako 24 hodín. Na BOKU sa uvádza takéto pre nás 

nezvyčajné delenie aj pre aleuritickú (siltovitú) frakciu. 
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 Tab. 2 Obsah zŕn (%) menších ako uvedený priemer  
 

Použitá 
metóda 

Priemer zrna 
(µm) 

Laboratórne číslo 

13727 13728 13729 13730 13731 13732 

 
S

ito
va

n
ie

 
 

6300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2000,0 100,0 96,3 100,0 100,0 97,5 97,4 

630,0 100,0 96,2 99,7 99,9 97,1 97,1 

200,0 99,3 96,1 99,0 99,8 96,4 96,1 

63,0 96,7 96,0 98,1 99,2 93,9 92,8 

20,0 77,4 93,6 94,1 97,9 83,4 87,5 

S
ed

ig
ra

p
h 

6,3 60,7 76,8 75,6 73,4 69,9 67,3 

2,0 43,9 50,1 46,9 43,1 49,6 39,1 

0,6 32,4 32,3 29,3 23,5 33,3 22,7 

0,2 20,7 17,4 14,4 8,3 18,2 11,9 

 

Tab. 3 Zastúpenie zrnitostných frakcií (%) v zrnitostnom zložení skúmaných zemín 

 

Zrnitostná 
frakcia  

Laboratórne číslo 

13727 13728 13729 13730 13731 13732 13727 

Štrk 0,0 3,7 0,0 0,0 2,5 2,6 0,0 

Piesok 3,3 0,3 1,9 0,8 3,6 4,6 3,3 

Silt 52,8 45,9 51,2 56,1 44,3 53,7 52,8 

Íl 43,9 50,1 46,9 43,1 49,6 39,1 43,9 
 

 Na základe kriviek zrnitosti a ostatných potrebných laboratórnych skúšok (povolený 

rozsah článku neumožňuje ich opis), boli vzorky zemín klasifikovné podľa normy [5]  ako íl 

s nízkou plasticitou a pevnou až tvrdou konzistenciou (tab. 4). Výsledky budú ďalej použité 

pri hodnotení šmykovej pevnosti zemín zosuvu potrebnej na posúdenie stability svahu. 

Stanovenie krivky zrnitosti pomocou kombinovanej metódy sitovaním a vlastným 

meraním prístrojom Sedigraph je oproti hustomernej skúške veľmi rýchle. Čas potrebný na 

uskutočnenie jednej analýzy, ak nerátame sitovanie, sa pohybuje okolo 40 min, pričom pri 

skúške Casagrandeho hustomerom je potrebných najmenej 24 hod. To umožňuje detailnejšie 

rozdelenie ílovitej frakcie. Príprava vzoriek je však oproti hustomernej skúške náročnejšia a 

vyžaduje si dlhší čas. Meranie v prístroji Sedigraph je automatické, nezaťažené subjektívnou 

chybou, aká je bežná pri značne nepresnom vizuálnom odčítaní hodnôt z hustomeru. 
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Obr. 1 Krivky zrnitosti  

 

 
 

Obr. 2 Grafické znázornenie zrnitostných tried, štrky (G), piesky (S), silty (U), íly (T) 
 

Tab. 4 Výsledky ďalších laboratórnych skúšok a zatriedenie zemín 

 

Laboratórne 
číslo 

Vlhkosť 
(%) 

Medza 
tekutosti 
wL (%) 

Medza 
plasticity 
wP (%) 

Číslo 
plasticity 

IP (%) 

Stupeň 
konzistencie 

Ic 

Trieda Symbol Opis 

13727 17,05 32,37 19,88 12,49 1,23 F6 CL 
Íl s nízkou plasticitou, 

pevný 

13728 17,38 36,66 20,17 16,49 1,17 F6 CI 
Íl so strednou 

plasticitou, tvrdý 

13729 13,51 33,15 19,08 14,07 1,40 F6 CL 
Íl s nízkou plasticitou, 

tvrdý 

13730 13,51 33,61 20,19 12,42 1,50 F6 CL 
Íl s nízkou plasticitou,  

tvrdý 

13731 13,76 30,25 19,17 11,08 1,49 F6 CL 
Íl s nízkou plasticitou,  

tvrdý 

13732 17,72 34,57 19,60 14,97 1,13 F6 CL 
Íl s nízkou plasticitou, 

pevný 
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Záver 

 Cieľom príspevku bolo najmä ukázať použitie laboratórnej skúšky zrnitosti 

kombinovanou metódu sitovaním s následným meraním v prístroji Sedigraph a posúdiť jej 

výhody a nevýhody v porovnaní s kombinovanou metódou, ktorá sa vykonáva na Katedre 

inžinierskej geológie PRIF UK v Bratislave – sitovanie a skúška Casagrandeho hustomerom. 

Sedigraph je moderný prístroj, ktorý je vhodný na stanovenie jemných frakcií - siltov a ílov. 

Meranie je oproti našej metóde veľmi rýchle, objektívne a presné, čo je hlavná výhoda. 

Nevýhodou sú vysoké obstarávacie náklady na prístroj a časová náročnosť prípravy vzoriek. 

Výsledky analýzy zemín zo zosuvu Svidník ukázali veľmi vysoký podiel jemnozrnnej frakcie, 

všetky kvartérne zeminy odobraté z vrtného profilu boli klasifikované ako íl s nízkou 

plasticitou, čo zvyšuje riziko zosúvania v porovnaní s hrubozrnejšími zeminami. Výsledky 

budú v diplomovej práci porovnané so šmykovou pevnosťou týchto zemín. 
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Abstrakt 

The Discosauriscus clade represents one of the best studied reptiliomorph amphibians. Unfortunately, 
the smallest developmental series are extremely rare. The study brings a short report about new finds of the small 
specimens of Discosauriscus, having the skull length from 6mm to 25 mm. This provides a special opportunity 
for an examination of the early skeletal ossification. The material comes from the Lower Permian of the Czech 
Republic. In comparison with the smallest specimens of selected permo-carboniferous temnospondyls, the skull 
and the postcranial skeletal structures of Discosauriscus are much more ossificated. However, we can see several 
similarities with the eryopoid temnospondyls.  
 
Kľúčové slová: Discosauriscus; Temnospondyli; osifikácia; kraniálny skelet; postkraniálny skelet 

 

Úvod 

 Rod Discosauriscus [1] patrí k najlepšie preskúmaným zástupcom skupiny 

Seymouriamorpha, ktorá je fylogeneticky veľmi blízka amniótom. Žiaľ, rané vývojové štádiá, 

rovnako ako dospelé jedince tohto druhu sú mimoriadne vzácne. Doposiaľ najmenšie jedince 

(najmenší s dĺžkou lebky takmer 7 mm) boli opísané Špinarom (1952) [2] a niekoľko ďalších 

bolo opísaných Klembarom (1995) [3]. Prednedávnom však boli nájdené ďalšie malé jedince, 

z ktorých najmenšie majú dĺžku lebky 6 mm. Údaje získané na základe štúdia týchto malých 

jedincov poskytujú jedinečnú možnosť rekonštrukcie osifikačnej sekvencie skeletu v raných 

ontogenetických štádiách diskosauriscidov a tiež doplnia predchádzajúce ontogenetické štúdie 

rodu Discosauriscus [3, 4, 5, 6]. Tieto údaje potom bude možné porovnať s osifikačnými 

sekvenciami temnospondylov (ancestrálna skupina dnešných obojživelníkov), ktorých 

ontogenéza je omnoho lepšie preskúmaná. 

 

Materiál a metódy 

 Študované jedince rodu Discosauriscus pochádzajú zo spodnopermských sedimentov 

Boskovickej panvy v Českej republike. Najmenšie jedince s dĺžkou lebky v rozsahu 6-25mm 

boli vypožičané z Prírodovedného múzea v Bratislave (Z 15557, Z 15560, Z 15619, Z 15621-

Z 15624, Z 15626, Z 15648, Z 15649, Z 15659-Z 15664, Z 15667, Z 15669, Z 15672-Z 

15676, Z 15679-Z 15683, Z 15689, Z 15714, Z 15715,  Z 15860, Z 15932, Z 25754, Z 25781, 
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Z 25784, Z 25797, Z 25816-Z 25818) a z Muzea Východních Čech v Hradci Královém 

(MHK 10970, MHK 70593, MHK 82199, MJ-MHK-1 až MJ-MHK-5).  

 Anatomické detaily boli pozorované pomocou binokulárnej lupy Carl Zeiss, ktoré boli 

následne porovnávané s ontogenetickými sekvenciami skeletu vybraných permo-karbónskych 

a permských rodov temnospondylov (napr. Archegosaurus, Sclerocephalus, Onchiodon, 

Apateon, Cheliderpeton), ktoré patria k jedným z najlepšie preskúmaných temnospondylov 

vôbec. 

 

Výsledky a diskusia 

Dermálne kraniálne kosti a dolná čeľusť rodu Discosauriscus sú dobre osifikované už 

u najmenších jedincoch (dĺžka lebky, ďalej len d.l. 6 mm), okrem septomaxily, ktorá zrejme 

osifikuje neskôr alebo sa nezachovala. Podobný stav je zaznamenaný u temnospondylov 

rodov Archegosaurus [7], Sclerocephalus a Cheliderpeton [8, 9]. U branchiosaurov je situácia 

odlišná. Napríklad u batrachomorfného temnospondyla rodu Apateon prebieha osifikácia 

lebky aj postkraniálneho skeletu postupne. Ako prvé osifikujú zubonosné kosti hornej 

a dolnej čeľuste a podnebie. Zvyšné kosti dolnej čeľuste a parasfenoid osifikujú neskôr. 

Potom nasleduje  osifikácia kostí lebkovej strechy, ktorá je kompletná u jedincov s dĺžkou 

lebky približne 15 až 18 mm [10]. 

Sklerotický prstenec je u rodu Discosauriscus osifikovaný u jedincov s dĺžkou lebky 

približne 15 mm. U menších jedincov sa nachádza vzácnejšie a väčšinou je neúplne 

osifikovaný. U temnospondylov osifikuje napr. u rodov Archegosaurus (d.l. 20 mm) [7], 

Onchiodon (d.l. približne 15 mm) [11], Apateon (d.l. 10-15 mm) a Sclerocephalus, kde 

väčšinou chýba [12]. 

 Stapes rodu Discosauriscus je slabo zachovaný u jedincov s dĺžkou lebky 15 až 20 

mm. U temnospondylov Archegosaurus, Onchiodon a Sclerocephalus nastáva osifikácia 

stapesu u väčších jedincov (d.l. 27-28 mm) [8, 13, 11]. 

Na rozdiel od temnospondylov, rod Discosauriscus, rovnako ako ostatní zástupcovia 

reptíliomorfných obojživelníkov, nemá osifikované hyobranchiálne elementy. No ich strata 

u temnospondylov v neskorších vývojových fázach indikuje spolu s ďalšími znakmi obdobie 

metamorfózy [14]. 

Z neurálneho endokránia a palatoquadráta sú u najmenších jedincov rodu 

Discosauriscus osifikované len exokcipitále a baziokcipitále. Bazisfenoid nie je jednoznačne 

rozoznateľný, len u väčších jedincov. U väčších jedincov s dĺžkou lebky 25 až 30 mm je už 

zachovaný aj malý valcovitý epipterygoid. Presná doba začiatku jeho osifikácie je neznáma, 
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keďže ide o veľmi malú a krehkú kosť. Quadrátum je osifikované až u najväčších známych 

jedincov [5], i keď bolo zaznamenané aj u menšieho larválneho jedinca, no v tomto prípade 

ide skôr o výnimočný stav [4]. U temnospondylov prebieha osifikácia neurokránia omnoho 

neskôr ako osifikácia dermálnych kraniálnych kostí [14]. Ako prvé osifikuje u rodu 

Archegosaurus exokcipitále (d.l. 50 mm), potom bazisfenoid, baziokcipitále, sfenetmoid 

a ako posledné osifikujú otické kapsuly (d.l. 140 mm). Quadrátum u tohto rodu začína 

osifikovať  u jedincov s dĺžkou lebky 52 mm [7]. U rodov Onchiodon a Cheliderpeton 

osifikuje quadrátum neskôr (d.l. 60-90 mm) [11, 9] a u rodu Sclerocephalus ešte pred 

osifikáciou exokcipitále (d.l. 40 mm) [9]. Rod Apateon nemá osifikované quadrátum 

a exokcipitále vôbec [10]. Epipterygoid rodu Archegosaurus je zachovaný u väčších 

jedincoch (d.l. 140 mm) [7]. 

Postkraniálny skelet rodu Discosauriscus, je osifikovaný už u najmenších jedincov 

(d.l. 6-10 mm). Stupeň osifikácie jednotlivých kostí postkraniálneho skeletu je nižší ako 

u dermálnych kraniálnych kostí, preto je zachovaný slabšie. Napriek tomu sú pomerne dobre 

rozoznateľné párové neurálne oblúky bez neurálnych tŕňov, pričom podľa Špinara (1952) [2] 

sú u jedincov s dĺžkou lebky 8 mm vyvinuté aj zygapofýzy. Ďalej sú rozoznateľné niektoré 

elementy hrudného pletenca (interklavikula, klavikula, kleithrum), kosti končatín, prstov 

a rebrá. Enchondrálne kosti hrudného pletenca nie sú jednoznačne identifikovateľné. Zrejme 

ešte neboli dobre osifikované. Špinar (1952) [2] opisuje postupnú osifikáciu skapuly 

a korakoidu u jedincov s dĺžkou lebky 12,5-31 mm. Panvový pletenec je slabo zachovaný, 

preto nie je teraz možné presne povedať, ktoré kosti sú už osifikované. Podľa Špinara (1952) 

[2] sa ako prvé objavujú ilium a ischium a až neskôr pubis. Pleurocentrá a intercentrá zrejme 

začínali osifikovať neskôr alebo sa nezachovali. Každopádne, prvé elementy centier stavcov 

sú v náznakoch pozorovateľné u jedincov s dĺžkou lebky medzi 10 – 15 mm. Hemálne oblúky 

tiež neboli pozorované, keďže chvost nie je dobre zachovaný. U jedincov s dĺžkou lebky 

väčšou ako 25-30 mm dochádza už len k dokončeniu osifikácie centier a zvyšných 

enchondrálnych kostí, pričom neurálne tŕne zostávajú neukončené aj u najväčších jedincov. 

Taktiež dochádza aj k miernym zmenám tvaru enchondrálnych kostí (napr. vyklenutie 

neurálnych oblúkov), čo je podrobne popísané najmä Klembarom a Bartíkom (2000) [6] a tiež 

Špinarom (1952) [2]. Karpálne a tarzálne kosti nie sú osifikované ani u najväčších známych 

jedincov rodu Discosauriscus [6]. 

U temnospondylov osifikujú ako prvé presakrálne neurálne oblúky bez neurálnych 

tŕňov a k nim priľahlé rebrá. Osifikácia postsakrálnych neurálnych oblúkov je oneskorená. 

Tento stav bol pozorovaný u rodov Archegosaurus, Onchiodon a Sclerocephalus [7, 13, 11]. 
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Dermálne kosti hrudného pletenca sú osifikované už u najmenších jedincov rodu 

Archegosaurus, Sclerocephalus a Onchiodon. Enchondrálne elementy začínajú osifikovať až 

u väčších jedincov, pričom korakoidy sú osifikované len u adultných jedincov [7, 11]. 

Naopak, u branchiosaurov osifikuje skôr skapulokorakoid a dermálne elementy až neskôr 

[15]. Z panvového pletenca je u najmenších jedincov rodu Archegosaurus osifikované len 

ilium. Ischium osifikuje omnoho neskôr u jedincov s dĺžkou lebky 65-84 mm, no u rodov 

Sclerocephalus a Onchiodon osifikuje skôr [16, 11, 7]. Končatiny sú u archegosaura celkovo  

slabo osifikované [7] na rozdiel od sklerocefala, ktorý má dobre osifikované končatiny 

s vyvinutými svalovými úponmi a hrebeňmi, najmä humerus a predlaktie  [12]. Centrá 

stavcov osifikujú u sklerocefala a onchiodona skôr (d.l. 45-50 mm) [13, 11], u archegosaura 

až po osifikácií ischia pri dĺžke lebky približne 110 mm [7]. Podobné oneskorenie osifikácie 

centier je aj u branchiosaurov [15]. Jednou z posledných kostí osifikačnej sekvencie 

archegosaura je pubis [7], ktorá nie je osifikovaná u branchiosaurov a temnospondylov čeľade 

Micromelerpetontidae {17, 10]. Karpálne a tarzálne kosti osifikujú až u najväčších jedincov. 

Rod Apateon nemá osifikované karpálne a tarzálne kosti a tiež ani pubis [10].  

 

Záver  

 V porovnaní so známymi osifikačnými sekvenciami temnospondylov sa rod 

Discosauriscus líši už pokročilou osifikáciou lebky a postkraniálneho skeletu. Tento rozdiel je 

viditeľný už u najmenších známych jedincoch. Napriek tomu, môžeme vidieť niekoľko 

podobností s eryopoidnými temnospondylmi, najmä v osifikácií postkraniálneho skeletu. 

Nejasnosti ohľadom nástupu osifikácie niektorých kostí lebky a postkraniálneho skeletu rodu 

Discosauriscus (napr. septomaxila, epipterygoid, korakoid, pubis, pleurocentrá, intercentrá) 

môžu byť vyriešené ďalšími novými a dobre zachovanými nálezmi malých jedincov. 
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Abstrakt 

A heavy mineral is one with a density that is greater than 2.8 g/cm3. Heavy mineral suites are usually 
used for determination of provenance and history of sedimentary and metamorphic rocks. The present study is 
focused on heavy minerals from pyroclastic rocks collected in maars and diatremes from the South Slovakian 
alkali basalt volcanic field. Practical part describes sampling strategy and methods of heavy mineral separation. 
Heavy minerals association from maar Hodejov and Fiľakovo as well as from diatremes Šurice and Tachty were 
studied. The results indicates, that the samples are suitable for further research like geochronology, definition of 
possible heavy minerals source rocks and sedimentology analyses. This work will help us to get new information 
about alkali basalt volcanism in Southern Slovakia. 
 

Kľúčové slová: ťažké minerály; alkalický bazaltový vulkanizmus; maar; diatréma 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pojmom ťažké minerály nazývame tie, ktoré majú  hustotu vyššiu ako 2,8 g/cm3. Do 

tejto skupiny zaraďujeme veľké množstvo minerálov. Ich výskum prispieva k riešeniu 

mnohých problémov, ako je zisťovanie petrografického zloženia zdrojových oblastí, 

stanovenie cesty transportu sedimentov, odvodenie teplotno-tlakovej histórie 

metamorfovaných hornín, lokalizácia potenciálnych rudných aj nerudných ložísk a pod. 

V tomto príspevku sa budeme venovať výskytu ťažkých minerálov v tufových 

uloženinách maarov a ich prívodových systémov v oblasti juhoslovenského alkalického 

bazaltového vulkanického poľa. Cieľom práce je stanovenie asociácii ťažkých minerálov na 

jednotlivých lokalitách. Evolúcia vulkanickej aktivity a jej formy bola na tomto území v 

minulosti študovaná viacerými autormi [1,2,3], avšak komplexný výskum ťažkých minerálov 

nebol nikdy uskutočnený. 

Produkty alkalického bazaltového vulkanizmu sa rozprestierajú na území o rozlohe 

150 km2 tiahnucom sa naprieč Lučenskou kotlinou a Cerovou vrchovinou, odkiaľ pokračujú 

do severného Maďarska (Obr 1.). Vulkanická aktivita na tomto území prebiehala v časovom 

intervale 7 až 0,2 Ma počas šiestich vulkanických fáz [3]. Na základe rádiometrického 

datovania [2,4,5] a biostratigrafických dôkazov [5] ju delíme na dve formácie. Produkty 

staršej Podrečianskej formácie (pont) zaraďujeme do prvej vulkanickej fázy. Mladšia Cerová 
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formácia vznikla pri rozsiahlejšej vulkanickej aktivite v piatich fázach vulkanizmu počas 

pliocénu až kvartéru. 

Maar je povrchovou vulkanickou formou, ktorá sa vyvíjala v štruktúrach misovitého 

tvaru a bola formovaná v úvodných etapách explozívnych erupcií. Steny maarov sú tvorené z 

palagonitizovaného lapilového až troskového tufu s polohami bômb a aglutinátov, ktoré 

vytvárajú prstencové valy v okolí centrálnej depresie. Centrálna depresia býva často vyplnená 

vodným prostredím – maarovým jazerom. 

V okolí Fiľakova môžeme nájsť zvyšky dvoch maarových štruktúr. Okraj prvého 

maaru tvorí v súčasnosti vrch, na ktorom leží Fiľakovský hrad. Jeho stred sa v minulosti 

nachádzal v oblasti centra mesta. Druhým maarom, nachádzajúcim sa vo Fiľakove, je 

Červený vrch pri severnom okraji mesta, pomenovaný podľa farby bazaltových 

pyroklastických hornín. Ďalšou skúmanou štruktúrou je relikt maaru pri Hodejove. 

Rozprestiera sa na ploche približne 600 x 800 m a jeho sedimenty sú odkryté v opustenom 

lome, kde ich narezala rieka Gortva. Vek týchto maarov je 0,5 - 0,4 Ma [6].  

Diatrémy sú trúbkovité telesá, ktoré reprezentujú prívodové systémy maarov. Sú 

obyčajne vypĺňané pyroklastickým materiálom, okolitými horninami a blokmi maarových 

výplní.  

Diatréma Šurice leží na okraji tejto obce, kde tvorí výrazný morfologický útvar 

s relatívnym prevýšením 90 m. V čase tureckých vojen tu stálo malé opevnenie nazývané 

Soví hrad. Neďaleko Šuríc v obci Tachty pri maďarských hraniciach sa vyskytuje ďalšie 

teleso diatrémy. Jeho severovýchodnú a južnú časť nachádzame odkrytú v opustených lomoch 

v obci [6]. 

 

 
 

Obr. 1 Schéma rozšírenia produktov bazaltového vulkanizmu na južnom Slovensku [5, upravené] 
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Materiál a metódy 

Na jednotlivých lokalitách boli odobrané veľkoobjemové vzorky z vrstiev 

hrubozrnného tufu. Pre získanie ťažkých minerálov boli použité štandardné separačné 

metódy. Na úvod boli vzorky separované metódou šlichovej prospekcie a následne rozdelené 

na veľkostné frakcie pomocou sústavy sít s veľkosťami oka 0,5 a 0,63 mm. Pre separáciu 

ťažkými kvapalinami bol použitý bromoform s hustotou 2,88 g/cm3, čím bola vzorka 

rozdelená na ťažkú a ľahkú frakciu. Na záver bola vykonaná separácia pomocou 

elektromagnetu s nastavením 0,6 a 1,2 A. Po vykonaní separačnej procedúry boli jednotlivé 

minerály ručne rozdelené pod binokulárnou lupou. 

Pre identifikáciu jednotlivých minerálov boli použité nasledujúce metódy. Prvou bola 

elektrónová mikroanalýza na analyzátore CAMECA SX-100 na Štátnom geologickom ústave 

Dionýza Štúra v Bratislave. Ako druhá metóda bola zvolená Ramanova mikroanalýza 

vykonaná na prístroji HORIBA Jobin Yvon Labram HR 800 na Geologickom Ústave SAV 

v Banskej Bytrici. 

 Na fotodokumentáciu bol použitý trinokulárny stereomikroskop Olympus SZ-61 

s CCD kamerou Infinity 2.5 a osvetľovacím zariadením Olympus KL150 LCD. Ako ovládací 

softvér slúžil QuickPHOTO MICRO 3.0 a softvér pre dosiahnutie priemernej hĺbky ostrosti 

Deep Focus 3.3. 

 

Výsledky a diskusia 

Asociácie ťažkých minerálov na jednotlivých lokalitách je možné rozdeliť do dvoch 

skupín na základe priemerného obsahu jednotlivých minerálnych druhov. 

Ťažká frakcia z vulkanosedimentárnej výplne oboch maarov v obci Fiľakovo aj 

z maaru Hodejov sa vyznačuje vysokým obsahom granátu almandínového zloženia 

(Prp14Sps6Alm66And1Grs12). Jeho zdrojovými horninami sú pravdepodobne granitoidy 

a metamorfné horniny kyslého protolitu (ruly, amfibolity) nízkej až vysokej amfibolitovej 

fácie. Vo väčšom množstve sa v ťažkej frakcii tiež vyskytuje pyroxén (Opx) priemerného 

zloženia En4Wo83Fs13. Menej je zastúpený pargasit a olivín. Najmenej sa vyskyje spinel, rutil, 

titanit (Obr. 2b), epidot, apatit a zirkón magmatického pôvodu. Takmer všetky kryštály 

apatitu patrili k hydroxylapatitu, vzácne sa vyskytoval fluórapatit v maare Hodejov. Ťažká 

frakcia z Hodejovského maaru sa od predošlých ďalej líšila menším obsahom olivínu a 

výskytom staurolitu a turmalínu zloženia dravit a oxy-feruvit. 

Asociácie minerálov z výplní diatrémových telies Šurice a Tachty sa skladajú skoro 

výhradne z pyroxénu (Cpx) so zastúpením koncových členov En44Wo50Fs6 (Obr. 2c.). 
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Výrazne menšie zastúpenie má granát (Obr. 2a), v zanedbateľnom množstve je prítomný 

olivín (Fo87Fa1), epidot, titanit, apatit a zirkón magmatického pôvodu. Ako v prípade 

predošlých vzoriek je apatit zastúpený hydroxylapatitom. Chemické zloženie apatitu nám 

môže poskytnúť informácie o jeho zdrojových horninách. 

Podobnosť minerálnych asociácií v ťažkých frakciách zo všetkých študovaných 

maarov môže byť spôsobená ich vekovou príbuznosťou. Vek maarov odhadujeme 

v súčasnosti len na základe ich pozície v paleoreliéfe a vzťahom k riečnym terasám [2].  

Najnovšie poznatky založené na geochronologickom datovaní zirkónu (U-Th) a apatitu (U-

Th/He) to ale nepotvrdzujú [7].  

 

 
 

Obr. 2 Vybrané minerálne zrná z jednotlivých lokalít: a.) granát z lokality Tachty,  
b.) titanit z lokality Hodejov, c.) pyroxén z lokality Šurice 

 

Záver 

V predmetnom príspevku sme sa venovali výskytu ťažkých minerálov v tufových 

výplniach maarov a diatrém nachádzajúcich sa na území južného Slovenska. Úvod práce 

zhrňuje základné poznatky o evolúcii vulkanizmu juhoslovenského alkalického bazaltového 

vulkanického poľa. Praktická časť je tvorená prípravou a separáciou vzoriek. V nasledujúcej 

časti sa venujeme určeniu jednotlivých minerálnych asociácii a ich porovnaniu. Na základe 

vyhodnotenia môžme skonštatovať, že vzorky sú vhodné na použitie pre ďalší výskum, čiže 

geochronologické datovanie zirkónu a apatitu, ako aj určenie zdrojových hornín a 

sedimentologické analýzy. Získané poznatky prispejú k riešeniu problematiky spresňovania 

vývoja alkalického bazaltového vulkanizmu na tomto území. 
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Abstrakt 

 Physical properties of the near-surface ground layer for archeological purposes can be easily determined 
by geophysical survey methods. Our objective was to apply geophysical methods to find the grave of Maurice 
Beňovský in the Madagascar Island. The remains of the grave should be placed inside lateritic sediments and 
covered by basalt plateau. The geo-electrical method of resistivity profiling (RP) was applied to assess the local 
geological structure near the presumed site of the tomb. The application of this method was supported by existing 
difference between laterites´ and basalts´ resistivity. 
 

Kľúčové slová: aplikovaná geofyzika; SOP; Madagaskar; Masoálsky polostrov; Móric Beňovský 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Geofyzikálnymi metódami sa v archeológii sledujú fyzikálne vlastnosti horninového 

prostredia v pripovrchových podmienkach, s cieľom poskytnúť informácie o prítomnosti a 

charaktere skúmaných objektov. Realizácia terénnych geofyzikálnych prác v histórii 

archeológie potvrdila ich prednosti pri lokalizácii a priestorovom vymedzení rozsahu nálezísk 

anomálnych objektov. Geofyzikálne práce boli zamerané na posúdenie geologickej stavby 

vybranej časti územia s predpokladaným výskytom hrobu Mórica Beňovského. Cieľom prác 

bolo stanoviť relatívne vysokoodporové anomálie (bazaltové platne náhrobku) 

v nízkoodporových hlinito – ílovitých lateritických zeminách. 

Prieskumné geofyzikálne práce boli realizované v severovýchodnej časti ostrova 

Madagaskar, presnejšie v najvýchodnejšej časti Masoalského polostrova, v autonómnej 

provincii Antsiranana, región Sáva, okres Antalaha, oblasť Cap Est, obec Ambodirafia „Obr. 

1“.  

 Zo širšieho geomorfologického hľadiska môžeme reliéf oblasti rozčleniť na dve 

samostatné časti. Severnejšia časť je tvorená príbrežnou rovinou, južnejšia časť je tvorená 

pahorkatinou vulkanického pôvodu. 

 Rovinatá severná časť územia je z geologického hľadiska charakterizovaná hlavne 

jemnozrnnými nespevnenými sedimentárnymi horninami aluviálneho, limnického a morského 

pôvodu. Pahorkatina je tvorená komplexom rozrušených výlevných a vyvretých hornín 
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tvorených prevažne bazaltmi a gabrami. Na vulkanických horninách spočíva vrstva zvetralín, 

premenlivej hrúbky, zastúpená lateritickými ílmi a hlinami „Obr. 1“. 

 

 
Obr. 1 Lokalizácia prieskumného územia na Madagaskare - širšie vzťahy (vľavo);  

zjednodušená geologická mapa mysu Cap Est (vpravo) (upravené podľa [1]) 

 

Materiál a metódy 

 Pre posúdenie lokálnej geologickej stavby v blízkosti predpokladaného miesta hrobu 

Mórica Beňovského boli s prihliadnutím na riešenú problematiku zvolené ako nosné metódy 

prieskumu do hĺbky cca 2 m, geoelektrické odporové metódy, konkrétne symetrické odporové 

profilovanie (SOP). 

Terénne prieskumné práce boli vykonávané v dňoch od 8.11. do 18.11.2013. Vytýčili 

sme prieskumné územie veľkosti 30 x 10 m, ktoré bolo potrebné vyklčovať, keďže sme sa 

nachádzali v tropickom dažďovom pralese. 

Po vyčistení prieskumného územia bolo na lokalite vytýčených 11 profilov (označené 

0 až 10) s dĺžkou 30 m  „Obr. 2“. Priebeh profilov bol SVV – JZZ  smeru. Vzdialenosť medzi 

profilmi bola navrhnutá na 1 m a krok merania na profile bol 0,5 m. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Prípravné geofyzikálne práce a vytyčovanie profilov na vytypovanom mieste (foto: Škultéty, 2013) 
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Výsledky a diskusia 

Prieskumné geofyzikálne územie sa nachádzalo v spodných partiách svahu 

vulkanického kopca. Ide o deluviálnu časť svahu, ktorá je z geologického hľadiska 

charakterizovaná prítomnosťou bazaltových hornín, na povrchu s prímesou lateritických hlín 

a ílov rôznej mocnosti. Vulkanický materiál na svahu je rôznej zrnitostnej frakcie, od 

jemnozrnných až po bloky hornín do veľkosti 1 – 2 m. 

Z geofyzikálneho hľadiska sa jedná o oblasť, kde nedochádza k dostatočnému 

kontrastu medzi nízkoodporovými (vodivými) horninami – lateritickými hlinami a ílmi 

a vysokoodporovým (nevodivým) vulkanickým materiálom.  

Je to zmes materiálu, v ktorom sa nedajú jednoznačne vyčleniť vysokoodporové 

anomálie, ktoré by mali zodpovedať hrobovým miestam. Túto teóriu sme potvrdili 

odporovým meraním na profile č. 0 a č. 1. Premeralo sa 118 bodov s Wennerovým 

rozostupom elektród. Vzdialenosť medzi elektródami bol a = 1 m. 

 Priamo v teréne sa vykonala na zmeraných dátach kvalitatívna interpretácia. Výsledky 

merania sú zobrazené na obrázku „Obr. 3“. 

V časti  A je vykreslená situácia a orientácia profilov v teréne. V B sú znázornené tri 

zobrazenia kvalitatívne zinterpretovaných výsledkov odporového profilovania. V 

najspodnejšej časti je mapa izoohm zdanlivého merného odporu. Na mape môžeme 

registrovať odpory od 160 ohmm do 600 ohmm. Obe línie vykazujú relatívne vysoké zdanlivé 

merné odpory, ktoré potvrdzujú, že ide o oblasť s prevahou bazaltového materiálu 

s variabilnou prímesou hlinito – ílovitého  lateritického sedimentu. Na profile č. 0 sú od 

metráže 0 do 14 m mierne znížené odpory. Ide o priestor so zvýšenou prímesou hlineného 

a ílovitého materiálu alebo bloky bazaltového materiálu sú menších rozmerov. V B sú 

výsledky zobrazené aj v dvoch špeciálnych formách, ako tieňovaná a vektorová mapa 

zdanlivých merných odporov. V časti C a  D sú výsledky, pre lepšiu vizualizáciu spracované 

v 3D forme („Obr. 3“ ). 

Testované merné odpory hlín a ílov sa pohybujú v rozsahu od 10-1 ohmm do 102 

ohmm, bazalty (čadiče) a gabrá od 102 ohmm do 105 ohmm [2].  

  

Záver 

Geofyzikálne práce boli zamerané na posúdenie geologickej stavby vybranej časti 

územia s predpokladaným výskytom hrobu Mórica Beňovského.  
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 Pre posúdenie lokálnej geologickej stavby v blízkosti predpokladaného miesta hrobu 

Mórica Beňovského boli s prihliadnutím na riešenú problematiku zvolené geoelektrické 

metódy. Nasadenie odporových metód sa opieralo o odlišné odporové vlastnosti lateritov 

a bazaltov. Bolo vytýčené prieskumné územie veľkosti 30 x 10 m, na ktorom boli premerané 

dva profily č. 0 a č. 1. 

Prieskumné územie sa nachádzalo v spodných partiách svahu vulkanického kopca. Išlo 

o deluviálnu časť svahu a z geofyzikálneho hľadiska sa jednalo o oblasť, kde nedochádza k 

dostatočnému kontrastu medzi nízkoodporovými (vodivými) horninami – lateritickými  

hlinami a ílmi a vysokoodporovým (nevodivým) vulkanickým materiálom, čo obe premerané 

línie potvrdili. V ďalších geofyzikálnych meraniach na lokalite sa nepokračovalo.  

Vzhľadom na predpokladaný charakter budúceho prieskumu, keďže sa jedná o veľmi 

nádejnú lokalitu z historického hľadiska bude, v prvej fáze, kladený dôraz na podrobné 

geomorfologické a geologické zmapovanie oblasti.  

 

 
Obr. 3 Výsledky odporového profilovania dvoch geofyzikálnych profilov vo vytypovanej lokalite 
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Abstrakt 

Slovakia is country which has a difficult geological structure. This fact is reflected on values of natural 
radionuclide concentrations. A chosen area includes various types rocks which have diverse values of radioactive 
concentrations. Consequently these values were shown by maps which present localities with values of a 
radioactivity. This research was a first step which will be used like a base for a valorization and assessment of the 
potential radiation exposure of residents of SR where we can suppose health damage. 
 

Kľúčové slová: prírodná rádioaktivita; rádionuklidy; dávkový príkon gama žiarenia; radiačné riziko 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zdroje rádioaktivity, ktorým je človek vystavený, sú všeobecne rozdelené na prírodné 

a umelé. Najväčšia pozornosť, v dnešnej dobe, je venovaná najmä umelým zdrojom žiarenia, 

avšak zďaleka najväčšie ožiarenie obyvateľstva prichádza z ionizujúceho žiarenia prírodných 

zdrojov, ktoré sú prítomné v zemskej kôre. Prírodnému žiareniu boli organizmy exponované 

odjakživa a do značnej miery aj nevyhnutne. Avšak toto ožiarenie je nerovnomerné, z čoho 

vyplýva, že rôzne skupiny ľudí sú ožarované dávkami prevyšujúcimi dva až trikrát svetový 

priemer, výnimočne sú na samej hranici dávok deterministických účinkov žiarenia [1]. 

Slovensko je krajinou bohatých zásob nerastných surovín, ktorých distribúcia odzrkadľuje 

zložitú stavbu Západných Karpát. Geologické prostredie je jedným z médií životného prostredia, 

ktoré je bohaté na rôzne prvky vrátane rádioaktívnych, ktoré majú priamy vplyv na ľudské 

zdravie, čo bolo aj dôvodom realizovania tohto prieskumu. Hlavnou úlohou bolo z poskytnutých 

dát Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra zobraziť distribúciu jednotlivých 

rádioaktívnych prvkov a celkovú prírodnú rádioaktivitu vybraného územia. Zhodnotenie 

prírodnej rádioaktivity na vybranom území Slovenska bude slúžiť ako podklad pre ďalší 

prieskum zameraný na zhodnotenie a odhad potenciálnej radiačnej záťaže obyvateľstva SR, 

kde môžeme predpokladať zdravotnú ujmu obyvateľov. 
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Materiál a metódy 

Na základe žiadosti Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej 

Vsi nám boli poskytnuté spektrometrické dáta prírodnej rádioaktivity pre vybrané územie. 

Merania boli realizované v základnej sieti v mierke 1:200 000. Referenčné plochy (RP) boli 

distribuované v sieti 3km x 3km, tzn. 1 RP na 9 km2. Územie, kde je hustota referenčných 

plôch vyššia boli merania realizované v mierke 1:50 000, pričom tu boli RP merané v sieti 

1km x 1km, čiže na 1km2 pripadala 1RP [2]. 

Databáza obsahovala údaje o koncentráciách K-40 [%], U-238 [ppm],  Th- 232 [ppm] 

a hodnoty o dávkovom príkone gama žiarenia [nGy.h-1]. Prvý krok pri spracovaní dát spočíval 

v zjednotení fyzikálnych jednotiek vybraných rádionuklidov, a to na príkon absorbovaných 

dávok žiarenia, čiže na Bq.kg-1, ktoré je možné použiť pri zhodnotení radiačného rizika a jeho 

odhade. Tento prevod bol robený na základe prepočtu uvedeného v nasledujúcej ,,Tab. 1 .ˮ 

 

Tab. 1 Prepočet fyzikálnych jednotiek vybraných rádionuklidov na príkon absorbovaných dávok žiarenia [3] 
 

Prvok Text 

Draslík-40 1% = 313 Bq.kg-1 

Urán-238 1ppm = 12,35 Bq.kg-1 

Tórium-232 1ppm = 4,06 Bq.kg-1 

 

Takto konvertované dáta boli roztriedenie do prislúchajúcich okresov. Distribúcia bola 

realizovaná na základe databázy Mestskej a obecnej štatistiky Štatistického úradu Slovenskej 

Republiky [4]. Vytriedené dáta sa zobrazili v programe Surfer 9 pomocou mapy RP, kde sú 

farebne odlíšené okresy, do ktorých spadajú príslušné RP ,,Obr. 1ˮ. Následne boli vybrané 

rádionuklidy a dávkový príkon gama žiarenia rovnako zobrazené pomocou máp. 
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Obr. 1 Distribúcia referenčných plôch podľa prislúchajúcich okresov 

 

Výsledky a diskusia 

Skúmaním vybraného územia boli zostavené mapy znázorňujúce distribúciu 

vybraných rádionuklidov ,,Obr. 2ˮ, ,,Obr. 3ˮ a ,,Obr. 4ˮ, pričom najvyššie a najnižšie 

detegované hodnoty príslušných rádionuklidov zhodnocuje ,,Tab. 2ˮ, kde môžeme vidieť, na 

akej lokalite boli uvedené hodnoty namerané a akým horninám pravdepodobne prislúchajú. 

 

 

 
Obr. 2 Mapa rozloženia hmotnostnej aktivity draslíka-40 vo vybranom území 
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Obr. 3 Mapa priebehu hmotnostnej aktivity uránu-238 vo vybranom území 

 

 

 
Obr. 4 Mapa distribúcie hmotnostnej aktivity tória-232 vo vybranom území 

 

Tab. 1 Prehľad najvyšších a najnižších hodnôt koncentrácii vybraných rádionuklidov vo vybranom území 
 

Rádionuklid 
Najvyššia 
hodnota 

Obec Popis hornín 
Najnižšia 
hodnota 

Obec Popis hornín 

Draslík-40 1846,7 Bq.kg-1 
Rudno nad 
Hronom 

hypersténicko-
amfibolitické 

andezity 
31,3 Bq.kg-1 

Betlanovce, 
Bôrka, 

Čremošné a 
ďalšie 

karbonáty 

Urán-238 206,2 Bq.kg-1 okolie 
Hnilca 

metamorfované 
pieskovce 

1,2 Bq.kg-1 Bôrka karbonáty 

Tórium-232 121 Bq.kg-1 okolie 
Hnilca 

gabrodiority 0,4 Bq.kg-1 Bôrka karbonáty 
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Celkové zhodnotenie prírodnej rádioaktivity odzrkadľujú hodnoty príkonu 

absorbovanej dávky gama žiarenia Ḋa [nGy.h-1]. Pri hodnotení vybraného územia bola použitá 

Smernica MŽP SR č.1/2000-3 [5], ktorá uvádza kategorizáciu hodnôt úrovní prírodnej 

rádioaktivity, na základe ktorej bola zhotovená aj mapa dávkového príkonu gama žiarenia pre 

hodnotené územie ,,Obr. 5ˮ. Najvyššie hodnoty boli detegované v obci Slaská 176,9 nGy.h-1 

a najnižšie v okolí obce Šumiac 2,5 nGy.h-1. Na základe mapy môžeme tvrdiť, že najvyššie 

hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia prislúchajú neovulkanitom Kremnických 

a Štiavnických vrchov a naopak najnižšie Spišsko-gemerskému krasu. 

Zo získaných výsledkov je vidieť, že rozloženie prírodnej rádioaktivity je značne 

nerovnomerné, z čoho plynie otázka akú potenciálnu zdravotnú ujmu môžeme očakávať na 

vybranom území, pri zohľadnení demografických a štatistických údajov. Táto otázka bude 

predmetom záujmu nadväzujúceho prieskumu. 

 

 
Obr. 4 Mapa príkonu absorbovaných dávok gama žiarenia 

 

Záver 

Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia. Celá biosféra, a 

teda aj človek, sa už od svojho vzniku nachádzajú v poli prírodného rádioaktívneho žiarenia. Z 

hľadiska potenciálneho rizika ožiarenia človeka sú však významné iba niektoré rádionuklidy 

nachádzajúce sa v horninách, resp. mineráloch geologického prostredia. Súčasné poznatky o 

prírodnej rádioaktivite zložiek životného prostredia a ich účinkoch, ako aj ich porovnanie s 

pôsobením iných zdrojov žiarenia, potvrdili dominantný význam všetkých prírodných zdrojov 

žiarenia k celosvetovému priemeru radiačnej záťaže obyvateľstva a sú aktuálnym problémom. 
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Preto je dôležité realizovať prieskumy zamerané na odhad potenciálne radiačnej záťaže 

obyvateľstva v rizikových oblastiach. 
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Abstract 

The aim of this study is to highlight the process of the subsolid mobility of alkali elements within the 
acid metavolcanics and volcanoclastics of the Gelnica Group (Early Paleozoic of Gemericum, The Western 
Carpathians) and give basic geochemical characteristics of the effects of these processes. This issue has been 
previously mentioned in the literature regarding Gelnica Group only marginally. Altered alcali content as the 
result of metasomatic process within studied rock complexes – mainly increased content of potassium, to a lesser 
extent sodium or magnesium – was identified on the basis of available chemical analyzes and pictured in the form 
of diagrams appointed for study of hydrotermal and metasomatic alterations. 
 

Kľúčové slová: alkalická metasomatóza; acídne vulkanity a vulkanoklastiká; gelnická skupina 

 

Úvod a formulácia cieľa 

  Veľké komplexy acídnych vulkanitov a vulkanoklastík vo svete po ich utuhnutí resp. 

po sedimentácii bývajú postihnuté hydrotermálnymi – metasomatickými premenami, 

dosahujúcimi až regionálnych  rozmerov, ktoré sú spojené s výraznými zmenami 

v chemickom zložení postihnutých hornín. Výsledkom je markantné zvýšenie 

celohorninových obsahov draslíka alebo sodíka (alkalická metasomatóza), menej často aj 

horčíka (Mg-metasomatóza) sprevádzané i mobilitou rudných prvkov ako sú Fe, Mn, Pb, Zn, 

Cu, čo môže viesť až k vzniku ich ložiskových koncentrácií (napr. Lagersblad a Gorbatchev, 

1985). Preto má výskum uvedených premien veľký metalogenetický i prospekčný význam. 

V gelnickej skupine, tiež dominantne budovanej komplexmi hornín takéhoto typu, bola 

predkladaná problematika doposiaľ skúmaná len okrajove. Prejavy alkalickej metasomatózy 

boli identifikované Ivanom a Stettnerom (1987), no zatiaľ jediné konkrétne údaje sú 

v diplomovej práci Eliášovej (1988). Cieľom našej práce je preto podať základnú 

geochemickú charakteristiku účinkov alkalickej metasomatózy v metaryolitoch a ich 

metavulkanoklastikách typu porfýroidov. 
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Geológia   

  Staropaleozoická vulkano-sedimentárna gelnická skupina je súčasťou gemerika, kde 

predstavuje plošne najrozsiahlejšiu litostratigrafickú jednotku. Primárne ide o horninový 

komplex tvorený prevažne acídnymi, zriedkavo i intermediálnymi vulkanoklastikami, ďalej 

pieskovcami, čiernymi bridlicami až lyditmi, pelitickými sedimentami, lokálne aj vápencami. 

Efuzívne acídne a bázické vulkanity sa vyskytujú len v malom množstve, uvádza sa aj 

sporadický výskyt intermediálnych vulkanitov (Bajaník et al., 1983). Sedimentárny materiál je 

prevažne vulkanogénneho pôvodu a pochádza z prostredia vulkanického oblúka. Gelnická 

skupina sedimentovala pravdepodobne na kontinentálnom svahu, resp. jeho úpätí, 

orientovanom do zaoblúkového bazénu, ktorý bol založený zrejme na ensialickom ostrovnom 

oblúku (Ivan, 2009). Spôsob sedimentácie lokálne pripomína flyšové komplexy, čo by 

naznačovalo transport detritického materiálu turbiditnými prúdmi (Ivanička et al., 1989). 

Metamorfóza gelnickej skupiny má nízkostupňový charakter, vo všeobecnosti sa predpokladá, 

že nepresiahla fáciu zelených bridlíc (350-450°C pri 3-5 kbar – Faryad, 1997). Podľa iných 

autorov mala metamorfná premena viacštádijný charakter a zahŕňa niekoľkonásobnú 

regionálnu aj lokálnu hydrotermálnu alteráciu, tektonometamorfózu aj termickú metamorfózu, 

poslednú zo spomínaných ako následok malých intrúzií permských granitov (Ivan, 2009).  

  Najrozšírenejšími horninovými typmi sú tu kyslé metavulkanity 

a metavulkanoklastiká. Podiel metavulkanoklastík sa udáva ako presahujúci 40%, avšak tento 

odhad sa týka len zjavných metavulkanoklastík psamitickej fácie a nezahŕňa 

metavulkanoklastiká pelitickej fácie, dosiaľ klasifikovaných ako metasedimenty. Zastúpenie 

efuzívnych variet nepresahuje 1%. Vzhľadom na nedoriešené problémy pôvodu niektorých 

typov acídnych vulkanoklastík sa v tejto práci zaoberáme len efuzívnymi varietami 

(metaryolity, metadacity) a acídnymi metavulkanoklastikami psamitickej fácie tradične 

označovaných ako porfýroidy. Aj tu však existujú problémy s identifikáciou, nakoľko časť 

porfýroidov sú pravdepodobne metamorfné analógy primárne či sekundárne usmernených 

efuzív (Ivan a Méres, 2005). 

 

Materiál a metódy 

V tejto fáze výskumu sme pozornosť sústredili na zhrnutie a spracovanie všetkých 

dosiaľ vykonaných a dostupných celohorninových chemických analýz acídnych 

metavulkanitov a metavulkanoklastík typu porfýroidov gelnickej skupiny, predovšetkým 

pokiaľ ide o správanie sa hlavných prvkov v procese ich premeny. Do predložených 

GEOLÓGIA

1284



diagramov boli zatiaľ zahrnuté analýzy z nasledovných prác: Chmelík a Snopko (1979), 

Faryad (1991), Vozárová a Ivanička (1993), Vozárová et al. (2010) a originálne 

nepublikované analýzy P. Ivana. V prvých troch citovaných prácach boli hodnoty získané 

metódou XRF, v novších (posledné dva uvedené) metódou ICP-MS (AcmeLabs, Kanada). 

Použitím overených diagramov z prác Hughesa (1973), Hallberga (2003), Hashiguchiho et al 

(1983) či Largeho et al. (2001) zostavených práve za účelom skúmania alkalickej 

metasomatickej premeny, skúmame správanie sa mobilných prvkov a trendy zmeny ich 

koncentrácií. Využitím pomerov prvkov málo mobilných počas metamorfných premien sa 

zároveň snažíme preukázať, že zmeny v obsahoch alkálií nie sú výsledkom rôzneho pôvodu 

a evolúcie hornín v rámci magmatického procesu. 

 

Geochémia 

Dobrým indikátorom, že obsahy alkálií v magmatických horninách nezodpovedajú 

pôvodnému zloženiu vytvorenému počas kryštalizácie, je diagram  100K2O/Na2O+K2O vs. 

Na2O+K2O (Hughes, 1973; Obr. 1). Veľká časť vzoriek (metaryolitov ako aj ich 

metavulkanoklastík – porfýroidov) spadá mimo poľa pre magmatické horniny a poukazuje na 

uplatnenie Na- i K-metasomatózy, pričom dominujú prípady uplatnenia K-metasomatózy. 

 

 
Obr. 1 Magmatické spektrum na testovanie mobility alkálií podľa Hughesa (1973) – hodnoty z dostupných 

analýz acídnych metavulkanitov a ich metavulkanoklastík typu porfýroidov gelnickej skupiny 
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Obsahy K2O v skúmaných horninách veľmi dobre priamo korelujú s alteračným 

indexom (A.I.) 100(K2O+MgO)/(Na2O+K2O+CaO+MgO) definovaným Hashiguchim et al., 

(1983). Veľmi dobrá (hoci negatívna) korelácia je i v prípade Na2O, naopak nepozorovať ju 

v prípade diagramu A.I. vs. TiO2/Al 2O3 (kde pomer oxidov titánu a hliníka bol zvolený 

vzhľadom na predpokladanú najmenšiu mobilitu týchto prvkov spomedzi všetkých hlavných 

prvkov). Komplexný pohľad na alteráciu v skúmaných horninách poskytuje diagram MgO-

Na2O-K2O (Hallberg, 2003; Obr. 2), vypracovaný pre hodnotenie alterácie v oblasti 

Bergslagenu v strednom Švédsku, kde sa preukázal takmer identický typ alterácie ako 

v komplexoch hornín gelnickej skupiny. Vzorky metaryolitov a porfýroidov gelnickej skupiny 

spadajú prevažne do poľa draselnej alterácie, v menšej miere do poľa nealterovaných až slabo 

Na-metasomovaných vulkanitov a tiež do poľa Mg-alterácie felzických metavulkanitov. 

  
Obr. 2 Ternárny MgO-Na2O-K2O diagram podľa Hallberga et al. (2003) – hodnoty z dostupných analýz 
metamorfovaných acídnych metavulkanitov a ich metavulkanoklastík typu porfýroidov gelnickej skupiny 

 

Bližšie špecifikovať typy zúčastnených alterácií najmä vzhľadom k novotvoreným 

minerálnym asociáciám umožňuje diagram A.I. vs. C.C.P.I. diagram (Large et al., 2001), kde 

C.C.P.I. je chloritovo-karbonátovo-pyritový index. Len pomerne malá časť vzoriek leží v poli 

nealterovaných vulkanitov, kým väčšina v poli K-živcovej resp. sericitovej alterácie.   
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Diskusia 

Na základe geochemického testovania 161 analýz skúmaných hornín z gelnickej 

skupiny je možné konštatovať, že obsahy niektorých hlavných prvkov, hlavne alkálií, nie sú 

vo väčšine z nich produktom magmatickej kryštalizácie, ale výsledkom subsolidnej 

metasomatickej alterácie regionálneho charakteru. Z diagramu Hughesa (1973; obr. 1) je 

zrejmé, že mala prevažne charakter K-metasomatózy, pričom obsahy alkálií sú vo väčšine 

prípadov ekvivalentné obsahu 45 až 65% alkalického živca. Veľmi dobrá, hoci opačná, 

korelácia medzi obsahmi K2O resp. Na2O a A.I., spojitá pri širokom rozsahu hodnôt tohto 

indexu naznačuje spojitý charakter metasomatickej premeny. Križovanie oboch trendov pri 

hodnotách Na2O a K2O cca 4% zodpovedá približne pôvodným obsahom, čo je v súlade so 

zistením Ivana a Méresa (2005), že metaryolity mohli mať primárne vysokodraselný vápenato-

alkalický charakter, ale rozhodne nie alkalický charakter, ako predpokladal Grecula (1982). 

Diagram MgO-Na2O-K2O (Hallberg, 2003; obr. 2) ukazuje, že podobne ako v oblasti 

Bergslagenu sa okrem Na- a K-metasomatózy uplatnila aj Mg-metasomatóza, hoci jej 

najvýraznejší predstavitelia môžu v súbore chýbať v dôsledku selekcie pri výbere vzoriek. Aj 

keď mineralógii skúmaných hornín nebola dosiaľ špeciálne venovaná pozornosť, z diagramu 

podľa Largeho et al. (2001) sa zdá, že K-metasomatóza sa uplatňuje zatlačovaním primárneho 

plagioklasu a možno aj vulkanického skla hlavne K-živcom a muskovitom. Vychádzajúc zo 

zhody pôvodných hornín i geochemického charakteru alkalickej metasomatózy v gelnickej 

skupine a oblasti Bergslagen (cf. Lagersblad a Gorbatchev, 1985; Hallberg, 2003) je možné 

formulovať určité hypotézy aj o genéze gelnickej skupiny. Alkalická metasomatóza 

predstavuje najstaršiu subsolidnú alteráciu. Ide o hydrotermálny systém, kde oblasti 

s prevládajúcou Na-, K- alebo  Mg-metasomatózou predstavujú jeho rôzne časti, pričom K-

metasomatóza zrejme reprezentuje pôvodne nižšie teplotnú časť. V oblasti Bergslagen sa 

fungovanie takéhoto systému spája s formovaním stratiformných ložísk sulfidov Cu, Pb, Zn či 

oxidov Fe a Mn (Lagersblad a Gorbatchev, 1985) – t. j. typov ložísk prítomných i v gelnickej 

skupine. Uvedené genetické závery majú zatiaľ podobu hypotéz podložených len jednou 

metodikou a nevyhnutná bude petrografická, mineralogická i hlbšia geochemická 

charakteristika študovaných hornín. 

 

Záver 

Vychádzajúc z výsledkov geochemického testovania dostupných analýz 

metamorfovaných acídnych vulkanitov a ich vulkanoklastík typu porfýroidov gelnickej 

GEOLÓGIA

1287



skupiny (staršie paleozoikum gemerika) možno prísť k nasledovným parciálnym záverom: 

obsahy niektorých hlavných prvkov, hlavne alkálií, sú vo väčšine prípadov skôr výsledkom 

subsolidnej metasomatickej alterácie regionálneho charakteru, než produktom magmatickej 

kryštalizácie. Alkalická metasomatóza je výsledok fungovania hydrotermálneho systému, 

v ktorom prevažovala zrejme nižšie teplotná časť prejavujúca sa v podobe dominujúcej K-

metasomatózy, v menšej miere boli identifikované aj prejavy Na- a Mg-metasomatózy. Na 

základe analógie s oblasťou Bergslagen možno predpokladať, že fungovanie takéhoto systému 

je spätý so vznikom stratiformných ložísk sulfidov Cu, Pb, Zn, či oxidov Fe a Mn, čo má 

význam pre metalogenézu študovanej oblasti. 
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Abstrakt 

 Current research of the feldspar megacrysts was aimed to obtain a new knowledge about the 
geochemical properties of these crystals, their classification and by using of oxygen isotopes to get a rough idea 
about the source region, the origin of their occurrence. The basic chemical composition of the crystals was 
measured at the University of Vienna by EMP - WDS method in a scale of silicate analysis with extra detection 
of BaO and SrO. Oxygen isotopes (δ18O) were obtained by ICP - MS, the mass spectrometer at George - 
Auguste University at Goettingen. SiO2 contents were determined for all samples > 60.0 wt. % Al2O3 content of 
about 20 wt . % in average . Interresting contents were CaO (SrO) - Na2O - K2O (BaO), which also defined 
classification into the feldspar groups - plagioclase ( albite ) with the transition into the K - feldspar (orthoclase ). 
There was also a documentation of the substitution between K ↔ Na ( ± Ca ) . Oxygen isotope values for all 
three samples ranged from 4.8 after 6.2 ‰ V - SMOW . These values are within tolerance of +5.5 ‰ δ18O 
defined in average for mantle materials . On the basis of these data, we can conclude that feldspar crystallized 
under the chemical composition exchanging of the melt of the source, that means in an environment with a 
control mechanism of fractional crystallization, while the conservation of the isotopic composition of the crystals 
rested in limits of the primary magmatic reservoir.  
 

Kľúčové slová: Cerová vrchovina; bazalty; megakryštály; živce; geochémia; izotopy kyslíka 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Otázka vzniku a pôvodu megakryštálov sensu lato je v súčasnosti do značnej miery 

dobre rozpracovaná. Pozornosť sa však venuje hlavne genéze megakryštálov olivínu, 

pyroxénom, amfibolom – ich chemickému zloženiu, obsahu stopových prvkov alebo 

hodnotám izotopov kyslíka a vodíka [1; 2; 3; 4]. Vo všeobecnosti je však otázka vzniku a 

pôvodu megakryštálov stále otvorená. Predstavujú buď fragmenty magmatických kumulátov, 

ktoré kryštalizovali priamo v plášti a na zemský povrch boli vynesené prostredníctvom 

bazaltovej magmy [5; 2; 7; 8] alebo sú výsledkom zložitých metasomatických procesov v 

plášti. Vylúčená nie je ani kombinovaná genéza. 

 Diatréma hradného brala v centre dediny Hajnáčka (48° 13' 2.88" N; 19° 57' 18.43" E) 

patrí k bazaltovej formácii Cerovej vrchoviny v rámci geografického celku Lučenskej kotliny 

(Obr. 1). Diatréma predstavuje nejednotné niekoľkofázové vulkanické teleso zložené z 

lávových prúdov, aglomerátov a lapilových tufov – poklesnutých zvyškov maarového 

prstenca. Lávové prúdy miestami podstieľajú riečne sedimenty (belinské, husinské vrstvy).  
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Obr. 1 Schématická geologická mapa výskumného územia s označením diatrémy Hajnáčka.  

Prevzaté z práce Hurai et al. (2013). 

 

 To sa však netýka diatrémy, kde útržky okolitých egenburských pieskovcov sú priamo 

súčasťou diatrémy. Vulkanické formy a okolité egenburgské pieskovce fiľakovskej formácie 

sú prekryté deluviálnymi sedimentami (wϋrm) štrkovitého a hlinito-ílovitého charakteru [9]. 

 Celohorninové datovanie K/ Ar bazaltovej dajky pretínajúcej hajnáčsku diatrému 

poskytlo veky 2,6 ± 0,2 Ma a 2,8 ± 0,3 Ma (pliocén – piacenzian). Veky 2,9 ± 0,3 Ma a 3,0 ± 

0,2 Ma boli získané z celohorninovej analýzy bazaltových telies [10]. Na základe datovania 

apatitu U-Th/ U [10] boli tieto veky posunuté na 2.1 ± 0.2 Ma. V základnej hmote 

bazaltového telesa je možné nájsť nie len výrastlice amfibolov, amfibolovo – pyroxénové 

kumuláty, ale práve aj živce – plagioklasy, prípadne draselné živce a práve tieto sa stali 

predmetom základného štúdia v tejto publikácii. 

 Cieľom práce je stanovenie obsahu hlavných prvkov, získanie prvotnej geochemickej 

charakteristiky živcových výrastlíc, ich klasifikácia a hypotéza genézy megakryštálov 

pomocou izotopov kyslíka (δ17O, δ18O). Vďaka takýmto údajom je možné otestovať 

koncepciu recyklácie hydrotermálne alterovanej oceánskej kôry do plášťa s následnou 
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produkciou obohateného litosférického a astenosférického plášťa, ktorý bol zdrojom 

alkalických bazaltov [2]. 

 

Materiál a metódy 

 Výrastlice živcov z Hajnáčky neboli z bazaltovej základnej hmoty separované, ale celé 

horninové vzorky boli narezané do formy leštených a pokovených výbrusov s označenín HA-13-1, 

HA-13-2, HA-13-3 a HA-13-4. Chemické zloženie hlavných prvkov bolo získané na Viedenskej 

univerzite, na Katedre litosferického výskumu profesora Abarta. Chemické zloženie živcov sa meralo 

v lineárnych profiloch (priemerne 20 bodov v jednej meranej línii) a v bodových analýzach na 

okrajoch a v strede výrastlíc. Použitý bol  elektrónový mikroanalyzátor Cameca SX – 100 s vlnovo-

disperznými spektrometrami, s urýchľujúcim napätím 15 keV, s prúdom elektrónových lúčov 20 nA, 

s priemerom lúču 5 µm a časom merania v píkovej pozícii 20 s. Použitá bola štandardná metodika 

stanovenia hlavných oxidov prvkov pre silikátové minerály (v hmot.%), vrátane merania obsahu SrO 

a BrO. Obsah vody, F a Cl nebol stanovený. Hm. % MnO a Cr2O3 sa nachádzali pod detekčným 

limitom. Použité štandardy  (detekčný limit v zátvorkách): albit (Na – 360 ppm), ortoklas (Si – 228 

ppm, K – 173 ppm), Al2O3 (Al – 227 ppm), forsterit (Mg – 279 ppm), wollastonit (Ca – 194 ppm), 

TiO2 (Ti – 250 ppm), fayalit (Fe – 491 ppm).  

 Izotopy kyslíka (δ18O a δ17O) boli merané na Univerzite Georga Augusta v Göttingene 

(Nemecko), pričom bolo použitých 0.05 – 1 mg kryštalického materiálu na jednu vzorku, ktorý bol 

rozložený pomocou CO2 – laserom indukovanou termálnou fluorináciou a následne meranie 

koncetrácie izotopov kyslíka prebehlo na hmotnostnom spektrometri MAT 253. Každé meranie bolo 

kalibrované na pracovný štandard NBS-28 kremeň 9.66 ± 0.05 ‰ s následným výstupom dát  d17O/ 
16O a d18O/ 16O v ‰. Merané boli tri vzorky živcov z Hajnáčky (HA-1, HA-23, HA-37). 

 

Výsledky a diskusia 

 Pre všetky štyri merané vzorky živcov z bazaltovej diatrémy Hajnáčka sa hodnoty 

SiO2 nachádzajú v rozsahu od 61.3 do 65.5 hm.%, hodnoty Al2O3 sa pohybujú v rozsahu od 

19.0 po 23.5 hm.%, obsah TiO2, ktorý sa doplnkovo podieľa na stavbe tetraédra [SiO4] vo 

vzorcovej jednotke živcov [(Na, Ca) (Si, Al)4 O8] sa nachádza v minimálnom obsahu od 0.0 

do 0.07 hm.%. 

 Obsahy CaO, Na2O a K2O, ktoré sú kľučové pre klasifikáciu živcov si rozoberieme 

jednotlivo pre každú vzorku. Klasifikácia živcov je vytvorená na základe ternárnej 

diskriminácie An [anortit/ (Ca + Sr)] – Ab [albit/ Na] – Or [ortoklas/ (K + Ba)]. 

 HA-13-1; Obsah CaO sa nachádza v rozmedzí od 1.8 hm.% (meraná „inklúzia/ 

odmiešanina“ ? vo výrastlici živca) do 3.3 hm.%. Obsah Na2O je od 7.4 do 8.3 hm.%, K2O je 
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zasa v rozmedzí od 1.4 po 3.0 („inklúzia“) hm.%. Napriek tomu, že obsah K2O vs.CaO v 

„inklúzii“ narastá voči celkovej tendencii meranej línie vrámci zrna, možeme výrastlicu 

klasifikovať (v ternárnej diskriminácii An – Ab – Or) ako albit  – obsahuje viac ako 72 % 

podielu albitovej molárnej komponenty (66 % v meranej „inklúzii). 

 HA-13-2; Obsah CaO sa pohybuje od 0.2 po 0.4 hm.%, pričom na okraji živcového 

zrna dochádza k nárastu jeho obsahu až do 1.1 hm.%. Obsah Na2O je v rozsahu od 4.3 do 6.3 

hm.%. Nárast obsahu Na2O opätovne prechádza k lemu megakryštálu. K2O sa nachádza 

v rozmedzí od 7.5 do 10.1 hmot.%. Vzorku HA-13-2 však nie je možné tak jednoznačne 

klasifikovať. Z ternárnej diskriminácie An – Ab – Or vyplýva, že jadro živcovej výrastlice 

obsahuje viac ako 57 % podielu ortoklasovej molekuly, no smerom k okraju zrna dochádza 

k substitúcii K ↔ Na, a k celkovému nárastu podielu albitovej zložky (albit > 50 ‰). Nie je 

celkom zrejmé, či sa jedná o efekt frakčnej kryštalizácie, kedy v dôsledku nedostatku draslíka 

v zdrojovej tavenine do kryštálovej mriežky vstupuje hlavne Na alebo sa jedná o neskoro-

magmatickú výmenu vplyvom alteračných fluid, kedže živce/ plagioklasy sú relatívne 

náchylne k postsolidovým alteráciam. Ale vzhľadom k tomu, že pomer K/ (Na + Ca) (od 1.4 

ku 0.7) sa až tak dramaticky nemení v priereze živcovej výrastlice, teda smerom od jadra 

k okraju, je pravdepodobnejší efekt frakčnej kryštalizácie ako hlavného mechanizmu 

substitučnej výmeny, teda zmeny pomeru ortoklas/ albit. 

 HA-13-3; Obsah CaO sa nachádza v rozmedzí 3.8 – 4.2 hm.%, Na2O od 8.01 do 8.08 

hm.% a K2O v rozsahu 1.07 – 1.28 hm.%. V prípade tejto vzorky je jednoznačne rozptyl 

hodnôt daných oxidov najkonštantnejší. Výrastlicu živca je možné klasifikovať ako albit , 

s podielom albitovej komponenty (An – Ab – Or) viac ako 70 %. 

 HA-13-4; Hodnoty obsahu CaO sú v rozpätí 0.3 – 0.4 hm.%, obsah Na2O predstavuje 

rozptyl od 4.6 do 4.8 hm.% a obsah K2O je v rozsahu 8.3 – 10.0 hm.%. Obsah ortoklasovej 

molekuly zodpovedá 52 – 58 % z ternárnej diskriminácie An – Ab – Or. Podiel K/ (Na + Ca) 

– od 1.4 do 1.1 naznačuje, podobne ako v prípade HA-13-2, vplyv substitúcie (K ↔ Na ± Ca), 

teda miešanie sa dvoch molekúl ortoklas/ albit v kryštalochemickej štruktúre živcovej 

výrastlice. 

 Obsah stroncia (SrO) sa pohybuje v rozmedzí od 0.00 do 1.3 v závislosti od zvýšeného 

obsahu CaO, ktorý je typický pre vzorky HA-13-1 (SrO/ 0.9 – 1.3 hm.%) a HA-13-3 (SrO/ 

1.0 – 1.2 hm.%), zatiaľ, čo pri vzorkách HA-13-2 a HA-13-4, kde klasifikačne dominuje 

ortoklasová komponenta, teda je zvýšený obsah K2O, sa SrO nachádza v maximálnom 

rozsahu do 0.09 hm.%. Medzi nárastom obsahu SrO a CaO je jasná pozitivna korelácia (Obr. 

2), ktorá dokumentuje vzájomnú zastupiteľnosť týchto dvoch prvkov v albitovej molekule (y 
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= 0.29x; R2 = 0.897). Pre potrebu klasifikácie bol obsah SrO počítaný spolu s CaO pri 

stanovení anortitovej komponenty. 

 
Obr. 2 Korelačný vzťah medzi CaO vs. SrO, priamo-úmerný pokles obsahu Ca voči Sr  

(vyjadrený v hm.% oxidov prvkov). 

 

 Prítomnosť bária (BaO) je dokumentovaná koncentráciou od 0.2 do 0.8 hm.% pre 

všetky merané vzorky megakryštálov. Výraznú výnimku zastupuje zvýšený obsah BaO v 

„inklúzii“ HA-13-1 – až do 2.4 hm.%, pričom táto vzorka je typická zvýšeným obsahom K2O 

(3.0 hm.%) a zníženým obsahom CaO (1.8 hm.%). Obsah BaO bol stanovený kvôli 

eventuálnej prítomnosti zložky Ba – živcovej skupiny celsiánu (BaAl2Si2O8), ale keďže jeho 

obsah je v tomto smere klasifikačne zanedbateľný, BaO bol  počítaný spolu s K2O pre 

stanovenie ortoklasovej molekuly. 

 Napriek tomu, že sa jedná o telesá alkalických bazaltov, ktoré sú nositeľom živcových 

výrastlíc, a ktoré bežne obsahujú megakryštály i fenokrysty olivínu, pyroxénov alebo 

amfibolov – typicky bázických/mafických minerálov, živcová molekula anortitu 

(charakteristická pre bázické horniny ako sú bazalty) je v klasifikácii živcových výrastlíc 

úplne zanedbateľná. Práve naopak – pohybujeme sa v poli intermediárnych až kyslých hornín 

ako sú andezity (diorit), ryolity (granit, granodiorit), ktoré vo väčšej miere obsahujú členy Na-

živcov (albit) až draselných K-živcov ako je ortoklas. Otázka znie, či klasifikované živce 

pochádzajú primárne zo zdrojovej oblasti vzniku alkalickej bazaltovej taveniny (v plášti) 

a tým pádom svojim chemických zložením odrážajú charakter pôvodnej magmy alebo 

kryštalizovali v podmienkach kôrového prostredia, teda v podmienkach typických pre 

kryštalizáciu magmaticky diferencovaných hornín (ako sú spomínané andezity, diority, 

horniny granitoidného typu) a na zemský povrch boli iba vynesené prostredníctvom 

bazaltovej magmy. Tu je na mieste ďaľšia otázka: či spomínané živce predstavujú formu 

megakryštalov – v tom prípade by ich pôvod mal byť odvodený zo zdrojového magmatického 
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krbu alebo sa teda jedná o xenokrysty – kryštály vynesené bazaltovou magmou počas jej 

ascendencie. 

 Bazalty sú považované za relevantný zdroj skúmania plášťového prostredia a tým, že 

chladnú relatívne rýchlo - ako vulkanické horniny, dalo by sa predpokladať, že izotopové 

zloženie týchto minerálov zodpovedá izotopovému zloženiu primárnej taveniny. Priemerné 

hodnoty δ18O majú bazalty v rozmedzí od 5.5 do7.4 ‰ [4]. Hodnota 5.5 ‰ δ
18O sa považuje 

za priemernú hodnotu hornín hlbokého zdroja, akými sú aj bazalty. 

 Izotopy kyslíka (δ18O), ktoré boli merané na troch vzorkách živcových výrastlíc sa 

nachádzajú v rozpätí hodnôt od 4.8 (HA-23), 5.5 (HA-37) a 6.2 (HA-1) ‰ V-SMOW. Tento 

rozsah môže byť spôsobený viacerými faktormi: kontamináciou v zdrojovej oblasti – 

subdukciou oceánskej kôry alebo neskoro-magmatickými nízkoteplotnými alteračnými 

zmenami v dôsledku vplyvu alteračných fluid (meteorickej vody). Hydrotermálne alterácie 

obyčajne spôsobujú znižovanie hodnôt δ18O od 5.5 ‰ (odnos 18O), kým napríklad 

kontaminácia kôrovými horninami tieto hodnoty zvyšuje. Vplyv faktora nízkoteplotných post-

magmatických alterácii – teda zmien v δ
18O je pravdepodobný vzhľadom k tomu, že živce 

ľahko alteráciam podliehajú. V rozmedzí 4.9 – 5.9 ‰ uvádza hodnoty δ18O v plagioklasoch  

pre amfibol – plagioklasové a pyroxén – plagioklasové kumuláty v Pincinej napríklad práca 

[11]. Izotopy kyslíka boli v tejto práci stanovené z viacerých minerálnych fáz, okrem 

plagioklasov – amfibol, pyroxén a olivín. Jedná sa o výrastlice pochádzajúce zo syenitických 

xenolitov a xenolitov gabra, ktoré boli opísané nie len v Pincinej, ale napríklad aj v Hodejove 

[5]. Na základe izotopov kyslíka a ďalších údajov, ktoré podrobne rozoberá práca [11] sú 

xenolity dôsledkom kryštálovej akumulácie z Si – nenasýtenej alkalickej bazaltovej taveniny. 

Podobnú genézu by mohli mať aj živce z Hajnáčky. 

 

Záver 

 Záverom je možné konštatovať, že z geochemického hľadiska výrastlice živcov 

z diatrémy telesa alkalického bazaltu Hajnáčka, ktoré boli podrobené elektrónovej 

mikroanalýze predstavujú substitučnú zmes Na – plagioklasu (albitu) s prechodom ku K – 

živcu (ortoklasu). Na dvoch vzorkách bola dokumentovaná substitúcia/ nahrádzanie K ↔ Na 

(± Ca), s ktorou súvisia aj zmeny v koncentrácii SrO alebo BaO. Zmeny týchto obsahov K – 

Na, môžu byť spôsobené aj dôsledkom frakčnej kryštalizácie, teda chemickej zmeny 

primárnej magmatickej taveniny, z ktorej živce kryštalizovali. Izotopové zloženie kyslíka 

δ
18O sa pohybuje v rozmedzí hodnôt prijímaných pre plášťové materiály, to znamená, že si 

mohli uchovať izotopové zloženie zdrojovej magmy. Avšak roztpyl týchto hodnôt by mohol 
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poukazovať aj na ďaľšie nastavené procesy, či už kontamináciu kôrovým materiálom alebo 

postmagmatickú nízkoteplotnú alteráciu. Materským prostredím kryštalizácie živcových 

výrastlíc by mohlo byť rozhranie vrchného plášťa/ astenosféry na kontaktke so spodnou 

kontinentálnou kôrou. Publikované údaje by bolo vhodné doplniť o merania ďaľších vzoriek 

živcových výrastlíc, prípadne doplniť o hodnoty izotopov vodíka (H), či obsahy stopových 

prvkov. 

 

Poďakovanie 

 Práca bola podporená grantom VEGA 2/0069/13. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Downes, H., Seghedi, I., Szakacs, A., Dobosi, G., James, D. E., Vaselli, O., Rigby, I. 

J., Ingram, G. A., Rex, D., Pécskay, Z. (1995) Petrology and geochemistry of late 

Tertiary/ Quaternary mafic acalkaline volcanismin Romania. Lithos, 35: 65–81 

[2]  Dobosi, G., Downes, H., Mattey, D., Embey-Isztin, A., (1998) Oxygen isotope ratios 

of phenocrysts from alkali basalts of the Pannonian basin: Evidence for an O – 

isotopically homogenous upper mantle beneath a subduction-influenced area. Lithos, 

42: 213 – 223 

[3] Demény, A., Vennemann, T. W., Homonnay, Z., Milton, A., Embey-Isztin, A., Nagy, 

G., (2005) Origin of amphibole megacrysts in the Plio-Pleistocene basalts of the 

Carpathian–Pannonian Region. GeologicaCarpathica, 56: 179–189 

[4] Szabó, C., Bodnar, R. J. (1996) Changing magma ascent rates in the Nógrád–Gömör 

volcanic field, NorthernHungary/ SouthernSlovakia: evidence from CO2-rich fluid 

inclusions in metasomatized uppermantle xenoliths. Petrology 4 (3): 221–230 

[5] Huraiová, M., Konečný, P., Konečný, V., Simon, K., Hurai, V. (1996) Mafic and 

felsic igneous xenoliths in late Tertiary alkali basalts: fluid inclusion on mineralogical 

evidence for a deep-crustal magmatic reservoir in the Western Carpathians. Eur. J. 

Mineral. , 8: 901 - 916 

[6] Dobosi, G., Downes, H., Embey-Isztin, A., Jenner, G. A. (2003) Origin of megacrysts 

and pyroxenite xenoliths from the Pliocene Alkali basalts of the Pannonian Basin 

(Hungary). NJfM-A, 178 (3): 217 - 237 

[7] Demény, A., Harangi, Sz., Vennemann, T.W., Casillas, R., Horváth, P., Milton, A.J., 

Mason, P.R.D. (2012) Amphiboles  as indicators of mantle source contamination: 

GEOLÓGIA

1296



Combined evaluation of stable H and O isotope compositions and trace element ratios. 

Lithos, 152: 141 – 156 

[8] Vass, D., Elečko, M. (1992) Explanation to geological map of Lučenec basin and 

Cerová Highlands, scale 1: 50 000, GUDŠ Publisher, Bratislava, Slovakia 

[9] Konečný, V., Lexa, J., Balogh, K., Konečný, P. (1995) Alkali basalt volcanism in 

Southern Slovakia: volcanic forms and time evolution. Acta Vulcanol, 7: 167 - 172 

[10] Hurai, V., Danišík, M., Huraiová, M., Paquette, J. L., Ádám, A. (2013) Combined U-

Pb and (U-Th)/He geochronometry of basalt maars in Western Carpathians – 

implications for age of intraplate volcanism and origin of zircon metasomatism. 

Contrib. Mineral. Petrol., 166: 1235–1251 

[11] Hurai, V., Simon, K., Wiechert, U., Hoefs, J., Konečný, P., Huraiová, Pironon, J., 

Lipka, J. (1998) Immiscible separation of metalliferous Fe/ Ti-oxide melts from 

fractionating alkali basalt: P-T-fO2 conditions and two-liquid elemental partitioning. 

Cont. Mineral Petrol., 133: 12 – 29 

GEOLÓGIA

1297



Kvantitatívne a kvalitatívne parametre krasových vôd v systéme 
Krásnohorskej jaskyne  

 
Barbora Šutarová1, Renáta Fľaková1, Dagmar Haviarová2 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie, 

Mlynská dolina, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; sutarova@fns.uniba.sk 
2Štátna ochrana prírody, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš 

 
 
Abstrakt 

Krásnohorská cave is located at the northern foot of the Silica Plateau, southeast of the village of 
Krásnohorská Dlhá Lúka. Yield of spring Buzgó was evaluated for the years 2007 – 2012. We evaluated 
the chemical composition of karst water in the cave system was on the basis of 2013 chemical analyzes. Cave 
water is primary Ca-HCO3 and Ca-Mg-HCO3 type, but locally Ca-SO4 type is found as well. Results of research 
showed differences between some parts of cave system and confirmed occurrence of higher mineralized water 
caused by higher concentration of sulphate (max. 177,36 mg·l-1). This type of water is rare in the cave system of 
the Silická Plateau. 

  
Kľúčové slová: Krásnohorská jaskyňa; výdatnosť; Buzgó; chemické zloženie vody 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Národná prírodná pamiatka Krásnohorská jaskyňa sa nachádza na severnom úpätí 

Silickej planiny, juhovýchodne od obce Krásnohorská Dlhá Lúka (Obr. 1). Jaskyňa bola 

objavená v roku 1964 rožňavskými jaskyniarmi znížením vody v prameni Buzgó a rozšírením 

úzkej vstupnej chodby. Ide o výverovú fluviokrasovú jaskyňu s aktívnym vodným tokom. 

Dĺžka jaskyne je 1556 m a od roku 2004 je v dĺžke 450 m turisticky sprístupnená pre 

verejnosť. Pozoruhodnosťou jaskyne je 32,6 m vysoký Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ale 

aj penovcové kaskády pod prameňom Buzgó, ktoré sa rozprestierajú takmer na ploche 

jedného hektára [1]. 

Jaskynným priestorom dominuje puklinová chodba Veľký kaňom. V zadných častiach 

jaskyne sa nachádzajú mohutné dómy vysoké viac ako 40 m, ktoré sa vytvorili na priečnych 

tektonických poruchách (napr. Veľká sieň a Sieň obrov). Zvyšky staršej vrchnej úrovne 

jaskyne ležia vo výške 35 – 40 m od eróznej bázy a sú reprezentované priestormi napr. 

Študentskej izby a Herényiho galérie [2]. 

Cieľom príspevku je zhodnotiť výdatnosť prameňa Buzgó, ktorý vyteká 

z Krásnohorskej jaskyne a charakterizovať hydrogeochemické parametre jaskyne. Tento cieľ 

je možné dosiahnuť na základe vyhodnotenia denných výdatností prameňa Buzgó a na základe 

chemických analýz krasových vôd z odberných miest v jaskyni a pri jaskyni. 
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Obr. 1: Poloha Krásnohorskej jaskyne a mapa odberových miest v jaskyni  

(1 – prameň Buzgó, 2 – prítok v Abónyiho dóme, 3 – Kvapeľ rožňavských jaskyniarov,  
4 – Ľavostraný prítok pred Veľkou sieňou, 5 – Marikino jazero) 

 

Materiál a metódy 

Za kvantitatívne parametre boli spracované výdatnosti prameňa Buzgó s evidenčným 

číslom 1862 za sledované hydrologické roky 2007 – 2012. Boli spracované do priemerných 

mesačných a ročných prietokov. Ďalej bolo urobené základné štatistické vyhodnotenie. 

Chemické zloženie krasových vôd bolo hodnotené na základe vlastných analýz 

odobraných v máji a septembri 2013. Monitorovacie miesta, na ktorých boli odbery 

realizované, boli vybrané na základe dostupných literárnych podkladov o jaskyni a odborného 

usmernenia J. Stankoviča. Monitorovacie miesta možno rozdeliť na monitorovacie miesta 

v jaskyni (1 – prameň Buzgó, 2 – prítok v Abonyiho dóme, 3 – Kvapeľ rožňavských 

jaskyniarov, 4 – Ľavostranný prítok pred Veľkou sieňou, 5 – Marikino jazero) a na 

monitorovacie miesta prameňov, ktoré sa nachádzajú pri jaskyni (Prameň Pri kaplnke, Prameň 

Pod kameňolomom a Občasný prameň). Okrem toho jedno monitorovacie miesto sa nachádza 

na Silickej planine. Ide o studňu Rakaťa, ktorá je pravdepodobne jedným z možných miest 

infiltrácie vody do jaskyne. Kvôli prehľadnosti boli monitorovacie miesta v znázornené do 

mapových podkladov jaskyne (Obr. 1).  
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Pri každom odbere vody boli vykonané terénne merania základných fyzikálno-

chemických parametrov, a to teploty vody, elektrickej vodivosti (EC), pH, oxidačno-

redukčného potenciálu (EH), obsahu rozpusteného kyslíka, kyslíkového nasýtenia a zákalu. 

Teplota vody a elektrická vodivosť boli stanovené prenosným prístrojom firmy WTW Multi 

350i s elektródou TetraConR325, pH prenosným prístrojom WTW Multi 350i s elektródou 

SenTixR41. Oxidačno-redukčný potenciál (EH) bol stanovený prenosným prístrojom WTW pH 

meter 340i s elektródou SenTixRORP, stanovené hodnoty boli prepočítané na štandardnú 

vodíkovú elektródu [3]. Rozpustený kyslík a kyslíkové nasýtenie boli stanovené prenosným 

prístrojom WTW Oxi meter 340i/SET s elektródou DurOxR325-3. Súčasťou každého odberu 

bolo aj titračné stanovenie ukazovateľov ZNK8,3 a KNK4,5.  

Chemické analýzy vôd boli urobené v hydrogeochemickom laboratóriu Katedry 

hydrogeológie PriF UK v Bratislave v rozsahu: rozpustené látky (RL105), CHSKMn, NH4
+, Cl-, 

NO3
-, SO4

2- a HPO4
2-. Analýzy boli urobené štandardnými metodikami. Koncentrácie Na, K, 

Ca, Mg, Fe, Mn a Si boli vo vodách analyzované v akreditovanom laboratóriu spoločnosti 

INGEO-ENVILAB, s.r.o. v Žiline.  

Chemické analýzy vôd boli komplexne vyhodnotené (výpočet látkových koncentrácii, 

aktivít a pod.), graficky a štatisticky spracované. Pri klasifikácii chemického zloženia vôd 

bola použitá klasifikácia založená na princípe prevládajúcich iónov s kritériom 

ekvivalentného podielu zložiek nad 20 c·z % a Gazdova genetická klasifikácia chemického 

zloženia vôd.  

 

Výsledky a diskusia 

Denné priemerné výdatnosti prameňa Buzgó boli vyhodnotené na základe údajov 

z monitoringu SHMÚ. Počas sledovaného obdobia nastalo prerušenie merania počas 

hydrologického roka 2010. Dôvod prerušenia merania nie je známy.  

Priemerná hodnota výdatností zo všetkých dní v priebehu piatich rokov je 39,41 l·s-1. 

Maximálna denná výdatnosť je 867,44 l·s-1 (19.3.11) a najmenšia denná výdatnosť je 6,84 l·s-1 

(5.2.07). Najčastejšie vyskytujúca sa hodnota dennej výdatnosti, teda modus, je 13,08 l·s-1.  

Výdatnosti boli ďalej zhodnotené z hľadiska priemerných mesačných a ročných 

výdatnosti. Bolo zistené, že rok 2011 bol veľmi bohatý na zrážky. V tomto roku bola 

najvyššia priemerná ročná výdatnosť (87,67 l·s-1) pričom najvyššia priemerná mesačná 

výdatnosť bola v decembri (323,8 l·s-1). Najmenšia priemerná ročná výdatnosť bola 12,99 

GEOLÓGIA

1300



l·s-1, a to v roku 2012. Najmenšia priemerná mesačná výdatnosť bola zaznamenaná v mesiaci 

január 2007 (9,21 l·s-1). 

Podľa priemerných mesačných výdatnosti hodnoteného obdobia je zrejmé, že najväčšia 

priemerná mesačná výdatnosť je v mesiaci december (88,44 l·s-1) a najmenšia priemerná 

mesačná výdatnosť je v mesiaci október (13,24 l·s-1). Maximálna výdatnosť za sledované 

obdobie bola nameraná v mesiaci marec (867,44 l·s-1) a minimálna výdatnosť bola v mesiaci 

február (6,84 l·s-1). Z grafu priemerných mesačných výdatností za sledované obdobie 2007 – 

2012 je vidieť, že počas roka majú výdatnosti klesajúci charakter (Obr. 2). Väčšie výdatnosti 

sú spôsobené predošlou zrážkovou činnosťou. V jarných mesiacoch môžu byť výdatnosti 

ovplyvnené topením snehu.  

 

 
Obr. 2: Graf priemerných mesačných výdatností (l·s-1) za hydrologické roky 2007 – 2012 prameňa Buzgó 

 

V rámci hodnotenia chemického zloženia krasových vôd Krásnohorskej jaskyne boli 

samostatne posúdené vody, ktoré boli odoberané v jaskyni a pramene, ktoré sa nachádzajú 

v bezprostrednej blízkosti jaskyne. 

Hodnotené sú vzorky z krasových vôd, ktoré boli odobrané počas jarného a jesenného 

odberu v roku 2013. Počas jarného odberu bolo odobraných sedem vzoriek. Nemohli byť 

odobrané vzorky z jaskyne (Abonyiho dóm - pravostranný prítok a ľavostranný prítok pred 

Veľkou sieňou), pretože bola jaskyňa zatopená a k týmto odberným miestam nebol prístup. 

Z výsledkov chemických analýz vôd vyplýva, že chemické zloženie nie je uniformné. 

Z jesenných analýz vyplýva, že celková mineralizácia (M) vôd hlavného jaskynného toku 

narastá v smere od Marikinho jazera až po samotný prameň Buzgó. Dôvodom je existencia 

bočných prítokov rozdielneho chemického zloženia a vyššej mineralizácie, ktoré sa miešajú 

s vodami hlavného toku, a tým ovplyvňujú jeho primárne chemické zloženie [4]. Pri jesennom 

odbere bola hodnota celkovej mineralizácie Marikinho jazera 538,8 mg·l-1, v prípade prameňa 
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Buzgó bola už 581,2 mg·l-1. Mineralizácia bočného prítoku v Abonyiho dóme bola 567,6   

mg·l-1, a prítoku pred Veľkou sieňou 703,5 mg·l-1.  

Vody z Krásnohorskej jaskyne mali hodnotu pH od 7,19 (Marikino jazero) do 7,86 

(Prameň Buzgó). Elektrická vodivosť sa pohybovala približne od 55 do 60 mS·m-1. Odlišná 

hodnota bola len z vody z ľavostranného prítoku spred Veľkej siene, kde to bolo 77,8 mS·m-1. 

Teplota podzemnej vody bola od 8,9 do 9,5 °C. Obsah rozpusteného kyslíka bol najmenší 

z vôd odobratých z Kvapľa rožňavských jaskyniarov (8,3 mg·l-1) a najväčší z vôd odobratých 

z prameňa Buzgó (10,8 mg·l-1). Obsah voľného CO2 9,06 až 21,52 mg·l-1. Dominantnými 

iónmi vo vode sú hydrogénuhličitany a vápnik (Tab. 1). Koncentrácia síranov sa v podzemnej 

vode priemerne pohybuje do 30 mg·l-1 okrem vody z pravostranného prítoku v Abonyiho 

dóme kde je koncentrácia výrazne vyššia, a to až 177,36 mg·l-1. Pôvod síranov v krasovej 

vode nie je zatiaľ objasnený. Koncentrácia horčíka je taktiež vo vode z pravostranného 

prítoku v Abonyiho dóme vyššia (25,64 mg·l-1) ako pri ostatných odberných miestach (do 10 

mg·l-1). Koncentrácie sodíka, draslíka, amónnych iónov a dusičnanov boli veľmi nízke.  

Podľa Gazdovej klasifikácie boli vody z Krásnohorskej jaskyne základného výrazného 

Ca-HCO3 typu s najvyšším zastúpením A2 zložky okrem vody z ľavostranného prítoku pred 

Veľkou sieňou. Tieto vody sú základného nevýrazného Ca-HCO3 typu. Podľa klasifikácie 

prevládajúcich iónov s kritériom ekvivalentného podielu zložiek väčšom ako 20 c·z % boli 

vody všetkých odberov Ca-HCO3 typu okrem vody z ľavostranného prítoku pred Veľkou 

sieňou. Tento prítok má Ca-Mg-HCO3-SO4 zloženie.  

Tab. 1: Chemické zloženie krasových vôd 

 
Dátum 
odberu 

Na+ K+ NH4
+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3

- SO4
2- HCO3

- 

(mg·l-1) 

Marikino jazero 
29.5.2013 1,08 0,47 0,17 9,76 120,0 3,11 3,62 23,46 356,6 

19.9.2013 1,39 0,50 0,17 7,57 122,7 3,11 4,87 20,99 371,9 
Abonyiho dóm –  
pravostranný prítok 

19.9.2013 1,27 0,44 0,23 3,03 135,4 2,77 5,56 19,75 393,2 

Ľavostranný prítok  
pred Veľkou sieňou 

19.9.2013 1,57 0,58 0,13 25,64 148,7 3,13 4,55 177,36 335,3 

Prameň Buzgó 
29.5.2013 0,92 0,46 0,28 10,55 118,9 3,81 2,53 24,69 359,7 

19.9.2013 1,36 0,52 0,13 10,64 128,3 3,29 4,52 51,44 374,9 
Priesak – Kvapeľ  
rožňavských 
jaskyniarov 

29.5.2013 0,92 0,49 0,16 4,45 132,6 3,46 5,26 28,81 371,9 

19.9.2013 1,31 0,49 0,06 2,15 141,9 2,94 4,81 20,99 371,9 

Prameň Pri kaplnke 
29.5.2013 0,93 0,44 0,19 11,06 113,4 2,94 3,20 27,98 353,6 

19.9.2013 1,32 0,49 0,09 9,80 119,3 2,59 4,76 40,74 341,4 

Prameň Pod 
kameňolomom 

29.5.2013 0,90 0,33 0,18 6,21 117,1 2,94 3,84 18,52 338,4 

19.9.2013 1,63 0,42 0,08 5,56 130,0 2,94 5,17 21,81 353,6 

Občasný prameň 29.5.2013 0,89 0,32 0,15 5,48 122,0 3,46 5,33 20,16 347,5 

Rakaťa 29.5.2013 2,35 0,56 0,19 5,19 98,9 3,98 6,55 19,75 292,6 
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18.9.2013 3,13 0,63 0,17 3,06 106,6 3,98 9,12 26,34 307,9 
Vysvetlivky: M – celková mineralizácia 

 

Záver 

Krasové vody sledovaného krasového systému sú typické vody s karbonátogénnou 

mineralizáciou, základného výrazného, resp. nevýrazného Ca-HCO3 typu. Celková 

mineralizácia vôd z Krásnohorskej jaskyne dosahovala v roku 2013 524 – 703 mg·l-1. 

Najvyššia mineralizácia bola zistená vo vode ľavostranného prítoku pred Veľkou sieňou, čo je 

spôsobené vyššou koncentráciou síranov (177 mg·l-1). Voda z prameňov v blízkosti jaskyne 

má obdobné chemické zloženie ako bolo zistené pri jaskynných vodách. 

Najväčšia výdatnosť prameňa Buzgó za sledované obdobie bola 867,44 l·s-1 

(19.3.2011) a najmenšia výdatnosť bola 6,84 l·s-1 (5.2.2007). Zmeny chemického zloženia 

môžu byť ovplyvnené výdatnosťami, ale zo vstupných údajov to nebolo možné analyzovať.   
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Fyzikálno-chemické parametre travertínových prameňov a jazier 
ovplyvňujúce život lastúrničiek (Ostracoda) 
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Abstrakt 

Ostracods are very frequent fossils in the travertine, but we know little about their biodiversity, space 
distribution and ecological preferences in the extant travertine springs and lakes. To improve their application in 
Quaternary paleoecologic and paleoclimatic studies, we studied travertine springs and lakes of different physical 
characteristics (cold <25°C and hot water >25°C) and chemical composition (carbonate, sulfate, Fe) in Slovakia.  

Twenty-four ostracod species were observed in the travertine springs, lakes and their surroundings. Our 
findings provide interesting information on ostracods biodiversity in these environments. Connection between 
variables was evaluated by using the statistical program PCA analysis. Travertine habitats exhibit high variability 
in environmental parameters. 
 

Kľúčové slová: Ostracods; travertine; geochemistry, PCA analysis;  environmental parameters  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre interpretáciu vývoja fosílnych travertínových kôp bola upriamená pozornosť na 

biodiverzitu a priestorovú  distribúciu lastúrničiek (Ostracoda, Crustacea) v recentných 

travertínových prameňoch a jazerách Slovenska. Tie sú osídlené pestrou faunou vodných 

bezstavovcov, spomedzi ktorých sa vo fosílnom stave zachovávajú práve kalcitové schránky 

lastúrničiek. 

Predbežným výskumom [1] boli vybrané travertínové jazerá a pramene v zmysle 

Pentecost [2]: Sivá Brada, Stankovany, Jazierce, Gánovce, Vyhne, Zvolen – Borová hora, 

Mičiná, Moštenica, Tajov (Obr.1), v ktorých bolo zistených 24 druhov lastúrničiek. 

Z výskumu boli vylúčené pramene a jazerá s výrazným vplyvom ľudskej činnosti.. 
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Obr. 1 Mapa odberových miest 

  

GEOLÓGIA

1304



Práca podáva základnú charakteristiku fyzikálno-chemických parametrov v období 

marec až november 2013, ktoré ovplyvňujú prítomnosť lastúrničiek vo vodnom prostredí.  

 

Materiál a metódy 

Na vytypovaných lokalitách bol vykonávaný od 03/2013 pravidelný monitoring 

fyzikálno-chemických parametrov a odber biologického materiálu v 4-týždňovom cykle.  

 Miesta odberov pokrývajú miesto výveru vôd (prameň), miesto chemickej 

sedimentácie (kanály, kaskády, terasy, priehrady), až po vyústenie vôd do potoka, jazera alebo 

močiara. 

Vybrané fyzikálno-chemické parametre vôd (teplota vody, pH, ORP (oxidačno-

redukčný potenciál), rozpustený kyslík - DO (%), DO (ppm), elektrokonduktivita (EC), TDS 

(total dissolved solids), salinita boli merané priamo na mieste odberu multimetrom HANNA 

HI 9828. Neutralizačná kapacita vôd (v podobe KNK4,5 a ZNK8,3) sa stanovovala na mieste 

odberu titračnou metódou [3]. Celková acidita - ZNK8,3 bola stanovená podľa normy STN 

757372 [4]. Celková alkalita - KNK4,5 sa stanovovala podľa normy STN 757364 [5]. Pre 

stanovenie obsahu Fe, Cl- a  SO4
2- bola použitá kolorimetrická metóda. Vzorka vody bola na 

mieste odberu prefiltrovaná striekačkovým filtrom 0,45µm, pre stanovenie obsahu Fe navyše 

stabilizovaná koncentrovanou HNO3. Obsahy iónov boli stanovené v laboratóriu 

kolorimetrom Merck v deň odberu. Jednorázovo bolo merané prirodzené γ-žiarenie 

gamaspektrometrom SUPER-SPEC GT-32. 

Pre štatistické vyhodnotenie údajov bola použitá PCA analýza s Pearsonovou 

koreláciou premenných zo štatistického balíka Primer 6.   

 

Výsledky a diskusia 

Fyzikálno-chemické faktory 

PC1 a PC2 faktory vysvetľujú 66,2%  variácie premenných (Obr. 2 a 3). Z PCA 

vyplýva korelácia medzi ORP, DO (%), DO (ppm) a pH, ktoré charakterizujú neutrálne až 

zásadité pramene a jazerá s vysokým obsahom O2 (81,7%) vo Vyhniach, Moštenici, 

Jaziercach a Tajove. Vývery travertínových vôd, ako aj jazierka a ich močiarne okolie vo 

Zvolene, Stankovanoch a Jaziercach sú osídlené 15 druhmi lastúrničiek.  

Vysoká korelácia je medzi aciditou (priemer 7,8 mmol/l), alkalitou (priemer 23,3 

mmol/l), obsahom SO4
2- (priemer 1087 mg/l) a EC (3-8 mS/cm) pre travertínové pramene a 
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jazerá v Sivej Brade, Stankovanoch, Gánovciach a Zvolene. Salinita a TDS korelujú s EC, 

avšak tieto parametre sú odvodené od hodnôt nameraných na EC sonde multimetra. Obsah Cl- 

je významným (priemer 117,6 mg/l), aj keď variabilným faktorom pre túto skupinu lokalít 

(Stankovany 5-50 mg/l, Sivá Brada 198-376 mg/l). Priemerný obsah Fe je nízky (0,28 mg/l), 

avšak jeho obsah bol zvýšený  v júli a auguste pre močiar, miesta chemickej sedimentácie, 

prameň na Sivej Brade a Mičinej s obsahom až do 9,8 mg/l. Teplota vodného prostredia je 

vedľajším faktorom vplývajúcim na rozdiely medzi lokalitami a odberovými miestami. Istú 

koreláciu s T vykazujú vzorky v termálnom prameni v Gánovciach. 

Medzi biotopmi na lokalitách v Stankovanoch a Sivej Brade sme pozorovali vysokú 

variabilitu γ-žiarenia (55-900 imp/s), ale aj koncentrácie U (0,1-50 ppm). V Jaziercach, 

Tajove a Moštenici sme zistili nízke až nemerateľné hodnoty prirodzeného γ-žiarenia (31-120 

imp/s). Vysokú koncentráciu U vykazovali Stankovany ( max. 50 ppm) a Gánovce (26-27 

ppm). Vysoká koncentrácia Th bola vo Vyhniach a Sivej Brade (max. 8,5 ppm). 
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Obr.2 PCA graf. Zobrazenie premenných podľa lokalít  a fyzikálno-chemických faktorov vplývajúcich 
na rozdiely medzi premennými 

Lokality 
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Vysoká variabilita ekologických parametrov bola zistená v Stankovanoch, Sivej Brade 

a Mičinej, čo vyplýva z pestrosti skúmaných biotopov (Obr. 2).  

Najvýraznejšie rozdiely sú medzi prameňmi a jazerami s vysokou EC, aciditou 

a alkalitou, a močiarom s karbonátovou sedimentáciou. Naopak, najstabilnejšie parametre 

medzi biotopmi v rámci lokality vykazujú  travertíny s prúdiacou vodou vo Vyhniach, 

Moštenici, Tajove a Jaziercach. Spoločným znakom týchto lokalít je stabilná, aj keď medzi 

lokalitami je rozdielna teplota vody (priemerná T - Vyhne 19,6°C, Tajov 9°C). Variácie v  

slabokyslom (priemer pH 6,5) prostredí travertínového jazera vo Zvolene sú spôsobené 

pozíciou odberných miest na okraji a v strede jazera. 
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Obr.3 PCA graf. Zobrazenie premenných podľa prostredí  a fyzikálno-chemických faktorov. CTD – 
prostredie kanálov, kaskád, terás a priehrad 

 

Prostredia 

Tečúce travertínové vody vo Vyhniach, Moštenici a Jaziercach, ku ktorým je možné 

zaradiť travertínovým prameň v Tajove a machovisko v Moštenici s vysokým priemerným 

DO (84 %, 9 mg/l) majú najnižšiu variabilitu meraných parametrov (Obr. 3), avšak sú 
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osídlené 16 druhmi lastúrničiek. Sulfátové pramene a jazerá v Stankovanoch, Sivej Brade a vo 

Zvolene s vysokými hodnotami EC, SO4
2-, acidity a alkality sú zrejmou príčinou celoročne 

monodruhového osídlenia iba lastúrničkou Heterocypris incongruens. Naproti tomu je 

neutrálne až zásadité jazero v Jaziercach charakteristické obsahom DO (59,5 %, 6,4 mg/l) 

a ORP (20,9) a lastúrničkami Candona candida a Cavernocypris subterranea.  

V prostredí kanálov, terás a priehrad, kde dochádza k precipitácii CaCO3 a inkrustácii 

koreňového systému machov a napadaného lístia a konárov bolo pozorovaných 10 druhov 

lastúrničiek, pričom často sa nachádzajú iba splavené prázdne misky druhov z výverov. Vo 

vodách s SO4
2- bol pozorovaný iba Heterocypris incongruens, v chladných karbonátových 

vodách Cavernocypris subterranea, Fabaeformiscandona sp.1, Potamocypris zschokkei, P. 

fallax, Psychrodromus fontinalis.  

Prostredie močiarov, v ktorých sa tvorí penovec (Sivá Brada, Mičiná, Stankovany), je 

vysoko variabilné vo všetkých meraných parametroch. Tieto sú buď podobné hodnotám 

nameraným vo výveroch (Sivá Brada)  alebo výrazne odlišné, a to v alkalite, acidite, ORP, 

DO, EC (Stankovany, Mičiná). Majú najvyššiu druhovú pestrosť (20 druhov), a to 

predovšetkým v močiaroch bez karbonátovej sedimentácie v Stankovanoch (11 druhov), 

medzi ktorými boli zistené aj taxóny z južnej Európy. Na Sivej brade bola karbonátová 

močiarna oblasť pod travertínovou kopou so silnými emanáciami SO4
2-osídlená iba 

Heterocypris salina a H. incongruens.  

     

Záver 

Travertínové pramene, jazerá a prostredia v ich najbližšom okolí vykazujú ako celok 

vysokú variabilitu ekologických parametrov. Hlavnými faktormi spôsobujúcimi rozdiely 

medzi skúmanými travertínovými prameňmi a jazerami sú DO, pH a ORP na jednej strane a 

acidita, alkalita,  obsah SO4
2-, EC, TDS a salinita  na strane druhej.    
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Abstrakt 

The study was realized in the Western Carpathians, in northern part of Slovakia, in Kysuce region. The 
main objective was to assess landslide hazard in the region, using a quantitative evaluation. For assessment two 
most used statistical analyzes had been applied: bivariate using the weights of input parameters and multivariate 
conditional analysis. In study nine input parameters are evaluated which are presented within statistical 
processing in the form of parametric maps. Statistical evaluation was executed in environment of GRASS GIS. 
The output of this study are two prognostic landslide hazard maps constructed using the methods mentioned 
above. The results showed that the majority of the assessed area falls within the medium to very high degree of 
landslide hazard. 
 

Key words: Západné Karpaty; Kysuce region;  landslide hazard assessment; GRASS GIS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Metódy hodnotenia zosuvného hazardu delíme na kvalitatívne a kvantitatívne, medzi 

ktoré patria aj štatistické analýzy, ktoré sú v súčasnosti najpoužívanejšie. Sú založené na 

porovnaní a následnom štatistickom spracovaní a zhodnotení vzťahov medzi relevantnými 

faktormi vplývajúcimi na stabilitu svahov s reálnym výskytom svahových deformácií. Ako 

relevantné faktory, ktoré odrážajú vhodné podmienky pre vznik zosuvov je na základe 

doterajších skúseností s danou problematikou možné považovať geologickú stavbu (litológiu, 

seizmicko-tektonické a štruktúrne pomery), geomorfologické pomery, charakter georeliéfu, 

klimatické faktory, hydrogeologické pomery ako aj aktuálne využitie krajiny. 

 Cieľom tejto štúdie je vypracovanie prognóznych máp zosuvného hazardu pre 

Kysucký región (obr. 1) použitím bivariačnej analýzy s určením váh jednotlivých parametrov 

a multivariačnej podmienkovej analýzy. 

 
Obr. 1: Geografické umiestnenie Kysuckého regiónu / Geographic location of Kysuce region 
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Materiál a metódy 

 Vo vybranom modelovom území (obr. 1) s celkovou rozlohou 540,23 km2 je 

hodnotených 9 vstupných faktorov, ktoré určitým spôsobom vplývajú na nestabilitu svahov. 

Každý z faktorov vstupuje do štatistických analýz vo forme parametrickej mapy. 

Hodnotenými parametrami sú: geologické pomery, morfometrické parametre reliéfu (digitálny 

model reliéfu, sklon svahov, orientácia svahov, dĺžky svahov a prispievajúce plochy, krivosti 

reliéfu), súčasná krajinná štruktúra a existujúce svahové deformácie. Parametrické mapy boli 

vypracované zo 4 vektorových máp (výškopisu, polohopisu, svahových deformácií a 

litologických celkov), ktoré boli k dispozícií v mierke 1 : 10 000. 

 Použitými metódami boli bivariačná analýza s určením váh jednotlivých parametrov a 

multivariačná podmienková analýza. Bivariačná štatistická analýza pracuje s jednou závislou 

premennou (mapa zosuvov) a s jednou nezávislou premennou (jednotlivé vstupné 

parametrické mapy). Výsledkom kombinácie je určenie celkového počtu buniek výpočtovej 

siete so zosuvmi a bez zosuvov v jednotlivých triedach parametrov, prepočítaných na 

jednotku plochy alebo percentá. Dvojkombinácie sú uložené v tabuľkovej forme, kde jedno z 

čísel predstavuje triedu v parametrickej mape a druhé číslo predstavuje prítomnosť resp. 

neprítomnosť zosuvu (0 – false, 1 – true). Veľký vplyv na presnosť výsledku má dôslednosť 

technickej prípravy parametrických máp, hlavne rozdiely v polohovej presnosti, superpozícii a 

geometrii výpočtovej siete. Na základe takto získaných kombinácií je nutné každú 

parametrickú mapu druhotne reklasifikovať. Pri druhotnej reklasifikácii sa existujúcim 

triedam v každej parametrickej mape priradia nové numerické hodnoty reprezentujúce 

štatisticky určenú pravdepodobnosť na zosúvanie. Najvyššia číselná hodnota je priradená 

triede najviac náchylnej na zosúvanie a naopak trieda s najnižšou numerickou hodnotou je 

najmenej náchylná na zosúvanie [1]. 

Multivariačná štatistická analýza je založená na kombinácii všetkých vstupných 

parametrických máp súčasne s následným rozšírením informácií na územie, kde neboli 

vymapované žiadne zo svahových pohybov. Pri multivariačnej štatistickej analýze nevstupuje 

do hodnotenia geohazardu proces váženia. V prípade podmienkovej analýzy [2] získame 

vzájomnou súčasnou kombináciou vstupných parametrických máp tabuľku, obsahujúcu 

všetky kombinácie kategórií vo všetkých vstupných mapách, ktoré sú vo vzájomnej 

superpozícii. Tieto kombinácie tvoria vo výslednej mape nové areálové prvky, predstavujúce 

kvázihomogénne celky (UCU – unique conditional units). Napr. ak máme nad sebou v mape 

sklonov svahov kategóriu 7 (17 - 20°), v litologickej mape kategóriu 6 (flyš – ílovce v prevahe 
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nad pieskovacami) a v mape aktuálneho využitia krajiny triedu 5 (lesy), výsledný 

kvázihomogénny celok bude tvoriť kombinácia 7-6-5 a podobne [3]. Pred vstupom do 

multivariačnej analýzy nie je potrebná druhotná reklasifikácia ani žiadne váženie parametra. 

Výsledné kombinácie, v ktorých sa nachádzajú zosuvy (hodnota 1, true v mape zosuvov) sa 

zoradia na základe vypočítanej intenzity výskytu – pomer počtu buniek UCU so zosuvmi k 

celkovej ploche UCU (výsledok usporiadaný zostupne uvádza kombinácie, ktoré sú z 

hľadiska zosúvania najnepriaznivejšie). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledkom bivariačnej štatistickej analýzy je mapa zosuvného hazardu, ktorá vznikne 

váženým súčtom druhotne reklasifikovaných parametrických máp. Záverečný súčet prezentuje 

rovnica I [1], ktorá má tvar: 

∑
=

=
n

i
iVCy

1

*  ,                                                               [I.] 

 

kde: y – hodnota v záverečnej mape zosuvného hazardu, i – poradové číslo parametrickej 

mapy, C – hodnota triedy, Vi - váha príslušného parametra. 

Výsledkom váženého súčtu je potom spojitý interval hodnôt reprezentujúci hodnotu 

stupňa zosuvného hazardu v modelovom území. Spojitý interval je nevyhnutné interpretovať a 

rozdeliť do tried, odrážajúcich stupeň zosuvného hazardu. Ako už bolo spomenuté, intervaly 

sú určované na základe rovnomerného rozdelenia na rovnaké časti alebo pomocou 

exaktnejších prístupov (medián, smerodajná odchýlka a pod.). Použitá je päťstupňová škála 

reprezentujúca veľmi nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký stupeň zosuvného hazardu 

[4, 5, 6]. 

 Výsledkom súčtu je spojitý interval hodnôt od 0,205930497 do 0,787055845, 

reprezentujúcich rôzny stupeň zosuvného hazardu. Tento interval je potrebné vizualizovať do 

piatich konvenčne dohodnutých tried, ktoré reprezentujú náchylnosť územia na zosúvanie.  

Aplikáciou bivariačnej štatistickej analýzy bolo z jednotlivých výsledkov hodnotenia 

zosuvného hazardu na modelovom území regiónu Kysuce zistené, že najpriaznivejšie 

podmienky pre vznik svahovej deformácie vytvárajú deluviálne sedimenty, nadmorské výšky 

od 438 do 538 m n. m., svahy dĺžky 100 – 500 m orientované na západ so sklonitosťou 11 – 

17 ° pri konkávnych formách reliéfu s prispievajúcimi plochami (mikropovodiami) o veľkosti 

100 – 500 m2 v oblastiach kde sa krajina využíva ako lúka.   
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 Najstabilnejšie podmienky v modelovom území vytvárajú sedimenty morského vývoja 

(slieňovce, vápence, radiolarity), nadmorské výšky od 1138 do 1239 m n. m., svahy dĺžky viac 

ako 2000 m, orientované na východ (pokiaľ roviny neberieme do úvahy), sklonitosti menej 

ako 2 °, pri lineárnych formách reliéfu, s prispievajúcimi plochami (mikropovodiami) 

s rozlohou viac ako 2000 m2, v oblastiach kde sa krajina využíva ako záhrada. Výsledná mapa 

zosuvného hazardu zostavená bivariačnou metódou je zobrazená na obr. 2.   

Aplikáciou multivariačnej metódy bolo zistených až 3908 možných kombinácií 

vstupných parametrov so 100% pravdepodobnosťou vzniku svahovej deformácie. Toto 

vysoké číslo je spôsobené vysokým počtov vstupných parametrov. Ako príklad je uvedená 

kombinácia 6  2  3  3  2  1  3  3, ktorá predstavuje flyšové sedimenty v oblasti osídlenia, 

nadmorské výšky od 451 do 610 m n.m., sklonitosť svahov od 5 do 7° orientovaných na sever, 

konkávne formy reliéfu, s dĺžkou svahov a veľkosťou prispievajúcich plôch od 500 do 1000 

m respektíve m2. Výsledná prognózna mapa zosuvného hazardu pre región Kysúc 

vypracovaná multivariačnou štatistickou analýzou je zobrazená na obr. 3. 

 
Obr. 2 Prognózna mapa zosuvného hazardu regiónu Kysúc zostavená bivariačnou štatistickou analýzou 
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Obr. 3 Prognózna mapa zosuvného hazardu regiónu Kysúc zostavená multivariačnou štatistickou analýzou 
 
 

Záver 

Výsledné zhodnotenie zosuvného hazardu bolo vypracované pomocou prognóznych 

rastrových máp s veľkosťou základnej bunky 10 x 10 m. Záverečné rozdelenie do tried 

náchylnosti prebehlo zaužívaným semaforovým spôsobom do 5 tried s rozdelením územia na 

veľmi nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký stupeň zosuvného hazardu. Na verifikáciu 

stupňa úspešnosti zostavených prognóznych máp zosuvného hazardu bol použitý jednoduchý, 

ale veľmi účinný spôsob overenia prognóznej mapy a to porovnanie resp. prekrytie s rastrovou 

mapou registrovaných svahových deformácií. Pri verifikácií sa porovnáva plocha zosuvov z 

rastrovej mapy registrovaných svahových deformácií s plochou, ktorú zaberá vysoký a veľmi 

vysoký stupeň zosuvného hazardu teda trieda 4 a 5 v prognóznej mape. Prognózna mapa 

zosuvného hazardu zostavená bivariačnou metódou má úspešnosť 85,52 %, čo znamená, že 
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viac ako 85 % aktuálne registrovaných svahových deformácií sa nachádza v triedach 4 a 5, 

teda v triedach s vysokým resp. veľmi vysokým stupňom zosuvného hazardu. Rovnaký 

spôsob overenia bol použitý aj pri prognóznej mapy zosuvného hazardu zostavenej 

multivariačnou metódou. Úspešnosť tejto mapy je 76,21 % (tab. 12). Napriek tomu, 

zhodnotením dosiahnutých výsledkov vyplynula výhoda multivariačnej podmienkovej 

analýzy, ktorá zobrazila náchylnosť územia na vznik svahovej deformácie detailnejšie a 

hranice medzi jednotlivými triedami stupňa náchylnosti viditeľne citlivejšie, aj keď celková 

úspešnosť prognóznej mapy zosuvného hazardu zostavenej multivariačnou metódou je nižšia, 

jej úspešnosť v oblastiach s veľmi vysokým stupňom zosuvného hazardu je oproti prognóznej 

mape zostavenej bivariačnou metódou vyššia o takmer 18%. Na základe toho možno 

konštatovať, že prognózna mapa zosuvného hazardu zostavená bivariačnou metódou je 

mierne predimenzovaná. 
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Abstract 

Slatinske Lazy is a new non-economic Au porphyry occurrence in the Western Carpathians. Parental 
intrusion and its host rock are affected by extensive alterations. Most widespread is intermediate argillic 
alteration with illite, smectite, illite-smectite, kaolinite?, chlorite and rutile. Clay minerals and chlorite are 
replacing mafic minerals and form irregular aggregates in groundmass. In deeper parts of the system, epidote, K-
feldspar, perrierite and albite were also determined. The porphyry intrusion hosts several generations of veinlets. 
Quartz veinlets are the oldest and the most common type of veinlets, forming a distinct stockwork. Younger 
types of veinlets contain chlorite with calcite. Monomineral calcite veinlets are the latest. Geothermometer 
TitaniQ was applied on several generations of quartz veinlets with a clear succession relationship. Ti contents 
were well corresponding to the intensity of cathodoluminiscence and showed a broad continuous range of values 
from <8 to 200 ppm. Gold was indentified just in one sample affected by intermediate argillic alteration. The 
gold grain was of isometric shape, in association with galena and had increased concentration of Ag (21 wt %). 
 

Kľúčové slová: Au-porfýrová mineralizácia; stratovulkán Javorie; premeny; žilky; termometer; zlato  

 

Úvod  

Mineralizácie porfýrového typu sú ekonomicky najvýznamnejším zdrojom 

neželezných rudných surovín. Za porfýrové ložiská považujeme rozsiahlejšie vtrúsené 

mineralizácie, ktoré sú produktom veľkých hydrotermálnych systémov spätých s umiestnením 

a chladnutím intrúzií porfýrov v relatívne plytkých hĺbkach cca 2 – 3 km. Porfýrové štokovité 

intrúzie môžu mať variabilné zloženie od nízkodraselných vápenato-alkalických dioritov, 

kremitých dioritov a tonalitov, cez vysokodraselné vápenato-alkalické kremité monzonity až 

po alkalické monzonity a syenity [1].   

Au-pofýrové ložiská majú najnižší pomer Cu/Au zo všetkých porfýrových ložísk [2].  

Sú umiestnené v plytkých  hĺbkach (1 – 2 km) a viazané sú na pomerne mafické (najmä 

dioritové) subvulkanické intrúzie vápenato-alkalickej magmy. Charakteristickou črtou Au-

porfýrových ložísk sú páskované kremenné žily, ktoré asociujú so zlatou mineralizáciou [2, 3, 

4]. 

Intenzívnym prieskumom v stratovulkáne Javorie realizovaným firmou EMED 

Slovakia od roku 2006 sa podarilo objaviť nové Au porfýrové systémy na lokalitách Pstruša, 

Kráľová, Slatinské Lazy a obzvlášť významný bol objav ekonomicky rentabilného Au 

porfýrového ložiska na lokalite Biely vrch [5]. Problematika genézy Au-porfýrových 
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systémov je aktuálna a rieši sa v rámci projektu APPV. Predbežné informácie 

o hydrotermálnych premenách a mineralizácií porfýrových  intrúzií z ložiska Biely vrch sú 

uvedené v prácach [4; 5; 6; 7]. 

Au porfýrový systém Slatinské Lazy sa nachádza vo východnej časti centrálnej zóny 

stratovulkánu Javorie, vo východnej časti stredoslovenských neovulkanitov. Lokalita 

reprezentuje ložiskový výskyt Au-porfýrovej mineralizácie, overený vrtným prieskumom 

firmy EMED Slovakia, s.r.o. v rokoch 2006-2007 s odhadom zásob 2,5 – 5 t Au pri 

priemernom obsahu 0,13 ppm [5].  

Intruzívne centrum Slatinské Lazy tvorí andezitový porfýr s magmaticko-

hydrotermálnymi brekciami. Intrúzia je postihnutá intenzívnymi premenami. Na staršiu K-

silikátovú premenu je naložená mladšia premena typu strednej argilitizácie. V priľahlom okolí 

je prítomná sericitizácia, pyritizácia, chloritizácia a silicifikácia. Boli tu identifikované 

najmenej tri generácie hydrotermálnych brekcií [5].  

V príspevku opisujeme nové poznatky o minerálnom zložení,  premenách, žilkách 

a o výsledkoch aplikácie geotermometrov na tejto lokalite.  

 

Materiál a metódy 

 Vzorky použité na výskum pochádzali z vrtných jadier, ktoré poskytla firma EMED 

Slovakia, s.r.o. (vrty SLE-1 až 8). Laboratórny výskum vzoriek zahŕňal optickú a elektrónovú  

mikroskopiu leštených výbrusov, vrátane katódoluminiscenčného štúdia, mikrosondovú 

analýzu a rtg analýzu ílových separátov.  

 RTG difrakčná prášková analýza alterovaných vzoriek hornín bola vykonaná vo 

VVCE SOLIPHA (PriF UK v Bratislave) na prístroji BRUKER D8 Advance v geometrii 

Theta-2Theta s Cu antikatódou (λα1 = 1,54060 Å), Ni Kβ filtrami a detektorom LynxEye, 

pri napätí 40 kV a prúde 40 mA. Krok zaznamenávania intenzít bol 0,01° 2Θ pri čase 1 

s, meraný  rozsah záznamu 4 – 65 ° 2Θ. Difrakčný záznam bol spracovaný pomocou 

programu Diffracplus EVA.  Analyzovala sa frakcia pod 2 µm, z ktorých boli pred analýzou 

pripravené prášky, tie sa získali úpravou vzoriek v achátovej miske.  

 Elektrónová mikroanalýza sa uskutočnila na Štátnom geologickom ústave Dionýza 

Štúra na prístroji CAMECA SX 100. Analýza silikátových minerálov a Fe-Ti oxidov prebehla 

za štandardných podmienok – urýchľovacie napätie 15 kV a prúd 20 nA, merania na čiarach 

Kα a kalibrovaných štandardoch: Si, Ca – wollastonit, Ti – TiO2, Al – Al2O3, Fe – fayalit, Mn 

– rodonit, Mg – MgO, Na – albit, K – otroklas, Cr – chromit, P – apatit, Zn – willemit, Ni – 

Ni, V – V a Lα čiarach: Ba – barit, Sr – SrTiO3. Titán pre aplikáciu Geotermometera TitaniQ 
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bol meraný pri prúde 180 nA súčasne na dvoch spektrometroch v piatich cykloch po 1 minúte, 

s presnosťou  ± 8 – 11 ppm v závislosti na koncentrácií Ti. 

Geotermometer TitaniQ je založený na koncentrácií Ti v kremeni, kde Ti vstupuje do 

mriežky kremeňa v závislosti na teplote, tlaku a aktivite TiO2. Geotermometer TitaniQ bol 

rozsiahle aplikovaný na kremenné žilky. Pre výpočet teplôt termometra Ti v kremeni existujú 

dve rozdielne kalibrácie. Zatiaľ čo kalibrácia [8] odráža relatívne rýchly rast kremenných zŕn 

vedúci k vyšším Ti koncentráciám, kalibrácia [9] odráža skôr pomalý rast zŕn vedúci k nižším 

Ti koncentráciám a teda k vyšším interpretovaným teplotám pri danej koncentrácii Ti. 

Kalibráciu Thomasa et al. (2010) aplikujeme v prípade kremeňa žiliek precipitujúcich v 

podmienkach náhlej dekompresie, kalibráciu [9] v prípade pomaly rastúceho kremeňa 

základnej hmoty. Výsledky termometrie sú prirodzene závislé na zvolenej aktivite TiO2. Táto 

však nie je konštantná. Výsledky Fe-Ti termometrie použitej na Bielom vrchu [7] ukazujú, že 

v súlade s teoretickými predpokladmi [10] aktivita TiO2 negatívne koreluje s teplotou 

približne podľa rovnice lineárnej regresie aTiO2 = 1,466 – 0,00126*T(°C). Túto skutočnosť 

[7] zohľadnili pri výpočte teplôt iteráciou v 4 krokoch. Uvedený postup aplikácie 

geotermometra bol použitý aj v tejto práci na vzorky z lokality Slatinské lazy, pričom výpočet 

teplôt tu zahrňuje chybu neznalosti aktivity TiO2 pre tento systém. Interpretované teploty 

dobre korelujú s intenzitou katódoluminiscencie.  

 

Výsledky a diskusia 

Výskumom odobraných vzoriek sme zistili na lokalite Slatinské Lazy prítomnosť 

andezitového porfýru, ktorý je vo veľkej miere postihnutý hydrotermálnymi premenami. 

Čerstvá hornina na lokalite nebola identifikovaná, z primárnych  hornín sú zachované iba 

pôvodné fenokrysty plagioklasu. Najrozšírenejšou premenou je stredná argilitizácia, 

zastúpená je minerálnou asociáciou illit, smektit, illit-smektit, kaolinit, chlorit a rutil. Ílové 

minerály a chlorit nahrádzajú pôvodné fenokrysty a tiež sú rozptýlené v menšej miere aj 

v základnej hmote. V hlbších častiach systému sa začínajú objavovať aj vyššie teplotné 

alteračné minerály epidot, draselný živec a albit. Andezitový porfýr pretínajú viaceré 

generácie hydrotermálnych brekcií. V oblastiach brekciácie je základná hmota kompletne 

premenená a nahradená novovzniknutou minerálnou asociáciou illit, smektit a illit-smektit 

a tiež sa tu vyskytujú silicifikované úlomky hornín. V porfýrovej intrúzií boli identifikované 

viaceré generácie žiliek. Najstaršie a najbežnejšie sú kremenné žilky, ktoré tvoria na lokalite 

kremenný žilník. Staršiu generáciu kremenných žiliek tvorí tzv. A-typ žiliek a mladšiu 

páskované kremenné žilky. V centrálnej časti týchto žiliek sa často nachádza kalcit, menej aj 
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pyrit a magnetit. Mladšími žilkami na ložisku sú chloritové žilky, často v asociácií s kalcitom. 

Sú krátke, úzke, nepravidelného tvaru, hrubé do 1 mm. Najmladšími žilkami na ložisku sú 

kalcitové žilky, niekedy hrubé až do 4 mm. Často sa v nich nachádza rutil, menej aj sfalerit, 

titanit a magnetit. 

V hornine bol zistený v akcesorickom množstve apatit, ktorý sa občas vyznačuje 

zonálnosťou s jadrom so zvýšeným obsahom REE, monazit a tiež perovskit.  

Au mineralizácia je priestorovo spätá s kremenným žilníkom, avšak nebol zistený 

priamy vzťah medzi obsahom Au a hustotou žiliek. Bola tu zistená korelácia koncentrácií Au 

a Cu. Zatiaľ jediné zrno zlata bolo identifikované vo vzorke SLE-6/109,4 m v brekcií, ktorá 

asociuje so strednou argilitizáciou v illit-smektite. Zlatinka bola v asociácií s galenitom, mala 

izometrický tvar a veľkosť do 30 µm. Elektrónová mikroanalýza zistila obsah Ag do 21 hm%. 

Obsah iných prvkov tu nebol zaznamenaný.  

V porovnaní s ložiskom Biely Vrch má lokalita Slatinske Lazy mierne odlišné 

geochemické prejavy. Patrí k nim zvýšený priemerný obsah Mn, S, Ca, Na, Zn a mierne aj 

Mg a znížený obsah Cu a Mo. Odlišný obsah týchto prvkov je spôsobený zvýšenou 

prítomnosťou Mn-kalcitu, chloritu, pyritu ako dominantného rudného minerálu, a mierne 

zvýšeného množstva sfaleritu. V porovnaní s ložiskom Biely vrch je tu v menšej miere 

prítomný chalkopyrit a nebol tu identifikovaný bornit a molybdenit. Prejavy pomineralizačnej 

brekciácie boli pozorované vo viacerých vrtoch. V týchto miestach chýbajú kremenné žilky a 

výrazne sa tu znížili obsahy Au a Cu. 

Dominantným typom fluidnych inklúzií sú monofázové plynné inklúzie (95%) 

väčšinou sekundárneho pôvodu. Nachádzajú sa najmä v kremenných žilkách, ale menej aj v 

plagioklase. V kremenných žilkách boli ojedinele pozorované aj väčšinou primárne plynno-

kvapalné inklúzie a inklúzie soľných tavenín. V porovnaní s lokalitou Kráľová sú plynno-

kvapalné inklúzie prítomné vo väčšom množstve, naopak je tu menej inklúzií soľných tavenín 

a doposiaľ tu neboli identifikované silikátové taveniny. 

 

Aplikácia geotermometra TitaniQ 

Geotermometer TitaniQ bol aplikovaný na rôzne typy a generácie kremenných žiliek 

so zjavným sukcesným vzťahom. Pred realizáciou mikrosondových analýz bola detailná 

štruktúra žiliek študovaná pomocou katódoluminiscencie, ktorá ukázala veľmi komplexnú 

zonálnosť výplne žiliek, ale aj jednotlivých kremenných zŕn s výrazne odlišnými emisnými 

vlastnosťami. V katódoluminiscenčnom obraze najsvetlejšie zrná boli obvykle v rámci žiliek 

najstaršie, obrastené a tmelené tmavšími varietami kremeňa. Často bola pozorovaná resorbcia 
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starších kremenných zŕn s vysokou luminiscenciou. Najväčšie zastúpenie svetlých zŕn bolo 

obvykle v staršej generácií kremenných žiliek. V mladšej generácií kremenných žiliek 

dominoval katódoluminiscenčne tmavý kremeň. Namerané koncentrácie Ti v žilkách na 

lokalite Slatinské lazy sa pohybovali v rozpätí 200 až < 8 ppm, čo zodpovedá teplotám od 

~670 °C po <380°C.  

Zistené teploty pomocou geotermometra TitaniQ sú podobné, ako boli zistené na 

lokalitách Biely vrch [7] a Kráľová [11] v stratovulkáne Javorie. Autori predpokladajú, že 

prvé generácie žiliek vznikali už pri teplotách okolo 660-580°C (A-typ žiliek) a najmladšie 

páskované žilky pri teplotách nižších ako 380°C, pričom predpokladajú postupný pokles 

teplôt a tlaku. 

 

Záver 

Porfýrovú intrúziu na lokalite Slatinské Lazy tvorí intenzívne premenený andezitový 

porfýr, ktorý pretínajú magmaticko-hydrotermálne brekcie. Bola tu identifikovaná premena 

typu strednej argilitizácie. V hlbších častiach systému sa začínajú objavovať aj vyššie teplotné 

alteračné minerály epidot, draselný živec a albit. Identifikované tu boli aj dve generácie 

kremenných žiliek (A-typ a mladšie páskované žilky), mladšie chloritové žilky a najmladšie 

kalcitové žilky. V kremenných žilkách boli identifikované dominantné plynné inklúzie, menej 

aj plynno-kvapalné inklúzie a inklúzie soľných tavenín. Au bolo identifikované v brekcií, 

ktorá bola postihnutá premenou typu strednej argilitizácie v asociácií s galenitom. Namerané 

koncentrácie Ti v žilkách na lokalite Slatinské lazy sa pohybovali v rozpätí 200 až < 8 ppm, 

čo zodpovedá teplotám od ~670 °C po <380°C.  

Na rozdiel od Au porfýrového ložiska Biely vrch tu nie je prítomná premena typu 

pokročilej argilitizácie a na lokalite je zvýšený priemerný obsah Mn, S, Ca, Na, Zn a mierne 

aj Mg a znížený obsah Cu a Mo.  
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Abstrakt 

This article deals with the development of ArcGIS tool, which is able to import data from GeoJSON 
format and export them to shapefile format. This tool represents a modul in the programming language Python, 
which functions can be called through a console in ArcMap interface. Key functions provide a user the possibility 
to import data and converse them into different types of geometry and atributes. 
 

Kľúčové slová: ArcGIS; Python; GeoJSON; Shapefile; vektorové dáta 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom práce bolo vytvorenie nástroja, pomocou ktorého by mohol softvér ArcGIS 

využívať priestorové údaje uložené vo formáte GeoJSON. To nám umožňuje rozhranie 

ArcMap, ktoré ponúka konzolu jazyka Python. 

GeoJSON je výmenný formát pre priestorové údaje. Údaje, ktoré môže súbor v tomto 

formáte obsahovať, sa skladajú z dvoch základných zložiek – z geometrie a atribútov, 

priradených k jednotlivým geometriám. Sú to teda vektorové údaje. Ich čítanie v jazyku 

Python nám umožňuje modul geojson. Natívny formát vektorových údajov pre platformu 

ArcGIS je Shapefile. Ukladanie vektorových prvkov do tohto formátu a narábanie s nimi nám 

umožňuje modul jazyku Python - arcpy. 

GeoJSON a Shapefile používajú rôzne typy geometrií aj rozdielne dátové typy. Preto 

bolo nutné riešiť nielen import a export, ale aj konverziu. 

 

Materiál a metódy 

ArcGIS je proprietárny geografický informačný systém vyvíjaný spoločnosťou Esri. 

Umožňuje narábať s širokou škálou vektorových aj rastrových údajových formátov. 

Užívateľovi dáva možnosť editovať údaje a dopytovať sa na ne. Ponúka tiež pestrú sadu 

štatistických a analytických nástrojov. Jeho natívnym formátom pre vektorové údaje je 

Shapefile. Ten podporuje geometrie: Point, MultiPoint, Polyline, Polygon. Jeho hlavným 

pracovným rozhraním je ArcMap. 
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Python je objektovo orientovaný programovací jazyk. Je vyvíjaný ako open source 

projekt [1]. Aktuálna verzia je 3.3.5, avšak ArcGIS používa verziu 2.7 a má v sebe 

zabudovaný modul arcpy. Ten poskytuje užívateľovi prístup k väčšine funkcií prostredia 

ArcGIS. Neumožňuje však narábanie s formátom GeoJSON. Aby sme mohli v jazyku Python 

čítať údaje zo súboru vo formáte GeoJSON, je nutné importovať modul geojson 

(https://github.com/frewsxcv/python-geojson). 

 GeoJSON je výmenný formát určený pre geopriestorové údaje. Vychádza 

z formátu JSON – JavaScript Object Notation, čo je platformovo nezávislý, otvorený 

štandard. Hoci má najbližšie k jazyku JavaScript, pracovať s ním dokáže široká škála 

programovacích jazykov. Skladá sa z objektov združených v poli. Podporuje znakovú sadu 

UTF-8 a obsahovať môže dátové typy: boolean, celé aj desatinné čísla, textové reťazce, polia 

a objekty. Pre človeka je jednoducho čitateľný. V porovnaní s formátom XML je jednoduchší 

a rýchlejší [2]. Údaje vo formáte GeoJSON majú dva základné parametre – geometriu 

a atribúty, priradené k jednotlivým geometriám. Okrem toho môžu obsahovať ID prvku. 

GeoJSON môže tiež obsahovať informácie o bounding boxe a súradnicovom systéme triedy 

prvkov. GeoJSON podporuje nasledovné geometrie: Point, MultiPoint, LineString, 

MultiLineString, Polygon, MultiPolygon, GeometryCollection. GeometryCollection obsahuje 

jeden alebo viac geometrií vyššie uvedených typov [3]. 

Ako zdroj údajov vo formáte GeoJSON bola využitá API od oma.sk, ktorej zadáme 

súradnice priestorového ohraničenia – takzvaného bounding boxu 

(http://www.oma.sk/api?bbox=<bbox>&tabulka=trasy&typ=turistika&format=a&callback=

?). API nám zašle GeoJSON s údajmi, ktorých geometria sa nachádza aspoň čiastočne 

v zadanom bounding boxe. Aby sme v nástroji mohli prijímať GeoJSON aj z URL adresy, 

importujeme modul urllib2. 

 

Výsledky a diskusia 

Aby sme mohli vytvorený modul importovať, súbor s modulom (GJtoSHP.py) je 

potrebné umiestniť do priečinku, z ktorého Python importuje aj ostatné moduly (napríklad 

C:\Python27\ArcGIS10.1\Lib). Následne k jeho funkciám možno pristupovať po importe  

import GJtoSHP as gjshp – k funkciám modulu potom pristupujeme takto: gjshp.<názov 

funkcie>(parameter1,parameter2,...). V úvode súboru s modulom nastavíme kódovanie na 

UTF-8 a importujeme všetky použité moduly: arcpy, geojson, urllib2, copy, ast. Ďalej 
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nasleduje definovanie funkcií. Výsledný modul poskytuje tri hlavné funkcie a niekoľko 

pomocných. Tými hlavnými sú: getGeoJSON, importEachGeom a importAttribs. 

GetGeoJSON má jeden povinný parameter – cestu k súboru údajmi vo formáte 

GeoJSON. Môže ísť o URL adresu aj adresu v rámci počítača, pričom je podporovaný aj 

relatívny aj absolútny formát cesty. Keďže zdrojový súbor môže okrem samotného formátu 

GeoJSON obsahovať aj rôzne komentáre v hlavičke a pätičke, predvolene je zapnuté ich 

odstraňovanie. Výstupom sú prvky čitateľné pre knižnicu arcpy. 

 ImportEachGeom berie ako vstupný parameter výsledok z predchádzajúcej funkcie, 

cieľovú adresu novovzniknutého Shapefile-u a prefix pre jednotlivé vrstvy. Shapefile totiž 

obsahuje vždy len jeden druh geometrie, bez ohľadu na to, koľko ich obsahoval zdrojový 

súbor. Výsledkom teda môžu byť maximálne 4 sady Shapefile-ov. 

ImportAttribs berie ako vstupné parametre výstupy z predchádzajúcich dvoch funkcií 

a spomínaný prefix. Atribúty sú priradené presne tým prvkom, ako boli definované 

v zdrojovom súbore. ďalej si užívateľ môže zvoliť, ktoré atribúty chce importovať a prípadne 

aký prefix im chce prideliť. 

Pomocné funkcie umožňujú užívateľovi napríklad: uložiť zdrojový súbor z URL 

adresy do počítača; vypísať zoznam prvkov v zdrojovom súbore a hodnoty ich atribútov; zistiť 

maximálnu hodnotu atribútu FID zo Shapefile-u; zistiť, atribút z daným názvom v Shapefile 

existuje. 

 

Záver 

Pomocou vytvoreného modulu môžeme používať moderný výmenný formát GeoJSON 

vo softvéri ArcGIS od verzie 10. Údaje môžeme získavať z lokálneho súboru, ale aj z rôznych 

serverov, a teda aj dynamicky – ako napríklad v prípade API z dielne oma.sk, kde stačí zadať 

súradnice bounding boxu. Takto získané údaje môžeme v prostredí ArcGIS ďalej ľubovoľne 

využívať. Modul spolu s dokumentáciou je dostupný na adrese 

http://dabraham.eu/gis/gjtoshp.html.  
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Abstrakt 

Entering of Slovakia into the European Union has caused the fundamental change in the way and the 
form of funding of minor and major projects which serve as the renewal and construction of social, technical or 
other infrastructure for public interest.  After entering into the European Union municipality of Lehota pod 
Vtacnikom has tried to build and expand the infrastructure with the help of the acquisition of the non-recurring 
financial grant for one of its intended projects. In this thesis we present the municipality as the recipient of the 
structural funds in the period of years 2007 – 2013. 
 

Kľúčové slová: obec Lehota pod Vtáčnikom; štrukturálne fondy; programové obdobie 2007-2013 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vstupom Slovenska (SR) do Európskej únie (EU) dochádza v podmienkach nášho 

hospodárstva k zásadnej zmene v spôsobe a forme financovania menších i väčších projektov. 

Táto zmena súvisí najmä s finančnou podporou, ktorá je prostredníctvom „Eurofondov“ 

v programovom období rokov 2007 – 2013 viazaná najmä na dotácie prichádzajúce zo 

štrukturálnych fondov (hlavne Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky 

sociálny fond (ESF), a i.) a kohézneho fondu. Na úrovni samosprávy sú projektové zámery 

orientované najmä na rekonštrukciu a budovanie sociálnej, technickej (prípadne inej) 

infraštruktúry slúžiacej vo verejnom záujme. Inak tomu nie je ani v obci Lehota pod 

Vtáčnikom, ktorá sa (prostredníctvom svojich zástupcov) žiadosťami o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) aktívne zapája do výziev vypísaných prostredníctvom Národného 

strategického referenčného rámca (NSRR) a snaží sa tak o dobudovanie a revitalizáciu 

vlastnej (technickej, sociálnej a i.) infraštruktúry. 

Cieľom príspevku je zhodnotenie obce Lehota pod Vtáčnikom ako prijímateľa  

štrukturálnych fondov. Najprv budeme analyzovať finančnú podporu obce zo štrukturálnych 

fondov (ŠF) v programovo období 2007 – 2013. Následne ju ako prijímateľa ŠF porovnáme 

s jej susednými obcami. Hlavnému cieľu predchádza vymedzenie územia. 
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Materiál a metódy 

Pri príprave tohto článku sme spracovávali informácie, ktoré sme získali najmä 

formou rozhovorov a mailovej komunikácie s predstaviteľmi lokálnych samospráv (obcí) 

dotknutého územia. Spolu s nimi to boli dáta zo Štatistického úradu SR [1] a informatívna 

správa z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) [2]. Veľmi nám tiež pomohli informácie 

z mestských a obecných stránok záujmového územia.  

 

Vymedzenie územia  

Obec Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza, 

obvode mesta Nováky a regióne Horná Nitra. Kataster obce susedí severovýchodne s obcou 

Cigeľ, východne s mestom Handlová, severne s obcami Koš a Sebedražie, severozápadne s 

mestom Nováky, na juhozápade s obcou Kamenec pod Vtáčnikom a na juhu s obcami 

Podhradie, Prochoť a Kľak (obr. 1). Jej rozloha je 27,97 km2 [1], vďaka čomu je 8. najväčším 

sídlom v okrese (z celkovej rozlohy okresu Prievidza 959,8 km2 tak predstavuje 2,9%).  

Nadmorská výška územia je v rozpätí 280 - 1 290 m n. m.. Poloha určená 

súradnicovým systémom má hodnoty 18° 40´ v.g.d. a 48° 45´ s.g.š. (stred obce). Skladá sa z 

dvoch častí, ktorými sú Malá Lehota a Veľká Lehota. 

Obr. 1 Širšie a užšie územné vzťahy obce Lehota pod Vtáčnikom 
Zdroj:  vlastné spracovanie, 2014 

 
Z geomorfologického hľadiska je územie budované celkami Vtáčnik (vbieha do 

vymedzeného územia z juhovýchodnej časti) a Hornonitrianska kotlina (zaberá 

GEOGRAFIA

1327



severozápadnú časť katastrálneho územia). 

Počet obyvateľov (k 31.12.2012) je 3927 z toho 1980 mužov a 1947 žien [1], čím je 

druhou najväčšou obcou v okrese Prievidza. Priamo ňou nevedie významnejšia cestná 

komunikácia ako cesta III. triedy a miestne komunikácie, má však vynikajúcu polohu voči 

mestám Nováky, Handlová a Prievidza. Železničná trať obcou nevedie. V rámci 

vymedzeného územia sa nachádza chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie. Rozloha 

CHKO Ponitrie na území obce zaberá plochu 5,8 km2.   

  

Výsledky a diskusia 

Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza na území NUTS II – Západné Slovensko a je teda 

oprávneným žiadateľom o NFP zo ŠF EÚ. V programovom období 2007 – 2013 sa zapojila 

do 6 výziev. Väčšina žiadostí (5 žiadostí) bola o dotácie z Regionálneho operačného 

programu (ROP), ktorých alokácia je určená práve pre žiadateľov zo západného, stredného 

a východného Slovenska. O NFP z Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) žiadala 

obec 1 krát. Podarilo sa jej získať dotácie na 4 projekty (tab. 1) a teda jej úspešnosť ako 

žiadateľa je 67%. Medzi úspešne realizované projekty patrí - Generálna oprava 

a rekonštrukcia základnej školy (projekt 1), Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev po povodniach (projekt 2), Rekonštrukcia hasičskej stanice 

v Lehote pod Vtáčnikom (projekt 3) a Ochrana ovzdušia v obci Lehote pod Vtáčnikom - 

Nákup multifunkčného čistiaceho auta (projekt 4). 

 

Tab. 1 Finančné náklady realizovaných projektov v obci Lehota pod Vtáčnikom v rokoch 2007 - 2013 

 Vlastné zdroje (€) Štátny rozpočet (€) Európske zdroje (€) SPOLU (€) 

Projekt „1“ 31 864 63 727 541 677 637 268 

Projekt „2“ 21 903 43 806 372 351 438 060 

Projekt „3“ 8 460 16 920 143 824 169 204 

Projekt „4“ 18 069 36 138 307 167 361 374 

Zdroj:  [3] – upravené, 2014 

 

 Keďže obec leží v regióne, ktorý momentálne hospodársky a ekonomicky stagnuje, 

neprichádzajú do neho významní investori, ktorí by zvyšovali zamestnanosť (tá následne 

prináša viac finančných zdrojov do obecných rozpočtov). To je jedným z hlavných dôvodov, 

prečo je pri svojom rozvoji odkázaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. 

Takýmto spôsobom sa jej podarilo realizovať tri projekty (tab. 1), ktoré slúžia najmä pre 

potreby miestneho obyvateľstva (projekt 1 – 3).  
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Hornonitrianska kotlina (v ktorej obec leží) je dlhodobo poznačená ťažbou uhlia. Tá so 

sebou prináša problémy so znečisťovaním životného prostredia (najmä so zvýšenou 

prašnosťou). Z tohto dôvodu vypracovala obec projekt na zakúpenie multifunkčného 

čistiaceho auta, ktoré pomáha prašnosť a obsah nežiaducich emisií znižovať (projekt 4). 

Pri porovnaní obce Lehota pod Vtáčnikom so svojim bezprostredným okolím 

sledujeme výrazné rozdiely v úspešnosti získavania finančnej podpory zo ŠF. Jednoznačne 

najúspešnejším žiadateľom je mesto Handlová, ktorému sa zo ŠF podarilo získať finančnú 

podporu na realizáciu svojich projektových zámerov vo výške 10 563 667 EUR (obr. 2), čo 

rovnako predstavuje najvyššiu finančnú podporu na obyvateľa zo všetkých sledovaných obcí 

(598 EUR/os.). Mesto je najúspešnejšie aj v tvorbe pracovných pozícií (vďaka dotáciám 

zo ŠF sa tu podarilo vytvoriť 33 pracovných miest [4]). Úspešnosť pri žiadaní o finančnú 

dotáciu je daná jeho veľkosťou a vysokým počtom obyvateľov (v porovnaní so susednými 

obcami). V meste vďaka ŠF rovnako rozšírili infraštruktúru zabezpečujúcu ochranu životného 

prostredia (podarilo sa im vybudovať čističku odpadových vôd) a dobudovali tiež sociálnu 

infraštruktúru. 

 
Obr. 2 Finančná podpora pre samosprávy zo ŠF v Lehote pod Vtáčnikov a vo vybraných obciach  

Zdroj:  [2] - upravené, 2014 
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 Nasleduje skupina obcí Koš, Lehota pod Vtáčnikom a Nováky (so štatútom mesta). 

Tieto tri obce žiadali najmä o dotácie na dobudovanie a rekonštrukciu technickej 

infraštruktúry. Ich úspešnosť bola približne rovnaká. Pri porovnaní úspešnosti na obyvateľa 

získali všetky tri obce približne rovnaké dotácie (obr. 2). V absolútnych hodnotách bolo (z 

týchto troch) najúspešnejšie mesto Nováky, ktoré získalo finančnú podporu vo výške 

1 923 222 EUR [5]. Nasleduje obec Lehota pod Vtáčnikom s dotáciou vo výške 1 623 114 

EUR [3] a obec Koš s porovnateľne nižšou finančnou podporou 563 813 EUR [6]. Všetky tri 

obce dobudovali najmä svoju materiálnu a technickú infraštruktúru. V obci Koš a meste 

Nováky sa vďaka ŠF podarilo vytvoriť jedno udržateľné pracovné miesto. Rovnako 

dodávame, že aj v Novákoch a v Lehote pod Vtáčnikom boli (vzhľadom na ich polohu voči 

najväčším znečisťovateľom v území – Elektráreň Nováky, Novácke chemické závody 

a Hornonitrianske bane) úspešne realizované projekty, ktorými bola podporená ochrana 

životného prostredia.  

Zaujímavé je porovnanie obcí Cigeľ a Podhradie. Pri sledovaní absolútnych dotácií 

dominuje obec Cigeľ. Vzhľadom na veľkosť populácie však bola vyššia finančná dotácia na 

obyvateľa pridelená pre obec Podhradie (obr. 2). Aj tieto obce využili finančnú podporu na 

dobudovanie technickej infraštruktúry slúžiacu najmä miestnemu obyvateľstvu [2]. 

Poslednou skupinou sú obce Kamenec pod Vtáčnikom, Kľak, Prochot a Sebedražie, 

ktoré si v programovom období 2007 – 2013 neprilepšili finančným príspevkom zo ŠF. 

Hovoríme najmä o počtom obyvateľov menších, vzhľadom na svoje dochádzkové centrá 

„periférnych“ obciach, ktoré sú často dostupné iba jednou príjazdovou cestou. Rovnako sú 

tieto obce relatívne slabo napojené na autobusové spoje a nachádzajú sa v územiach, ktoré sú 

charakteristické nejakou prírodnou bariérou, ktorá ich od výraznej časti svojho 

bezprostredného okolia oddeľuje. To pravdepodobne vysvetľuje ich „stagnáciu“, ktorá úzko 

súvisí so slabou úspešnosťou pri podávaní žiadostí o NFP.  

 

Záver 

V príspevku sme analyzovali čerpanie finančných prostriedkov na projektové zámery 

a realizované projekty v obci Lehota pod Vtáčnikom a v jej bezprostrednom okolí 

v programovom období 2007-2013. Finančná podpora z fondov EU zohráva významnú úlohu 

pri ekonomickom, sociálnom a materiálno-technickom rozvoji obce. Dotácie z fondov EU 

pomáhajú v obci budovať a rekonštruovať občiansku a technickú infraštruktúru, vytvárať 

priaznivejšie životné prostredie, skvalitňovať a rozširovať poskytované verejné služby, 

zlepšovať podmienky pre rozvoj podnikania, zamestnanosti a i.. Dokážu tiež vytvoriť 
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udržateľné pracovné miesta a podieľať sa na znižovaní nezamestnanosti. 

Obec hodnotíme z pozície prijímateľa finančnej pomoci zo ŠF v období 2007 – 2013 

pozitívne. Podarilo sa jej uspieť so štyrmi zo šiestich žiadostí. V prepočte na obyvateľa 

dosahuje v porovnaní so svojimi susedmi výraznejšie vyššie hodnoty iba samospráva mesta 

Handlová. Naopak až šesť susedných obcí je (ako pri absolútnych dotáciách, tak aj v prepočte 

na obyvateľa) menej úspešnými žiadateľmi o pomoc zo ŠF.  

Veríme, že i nasledujúce programové obdobie 2014-2020 bude pre obec minimálne 

takto úspešné a že sa jej aj prostredníctvom podpory zo ŠF podarí skvalitniť infraštruktúru 

a znížiť nezamestnanosť vytvorením udržateľných pracovných pozícií.  
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Abstrakt 

Food deserts represent areas where food is expensive and relatively inaccessible. Aim of this paper is to 
identify the food deserts in rural areas in functional urban region Bratislava. It was applied opportunity based 
accessibility measure and there were used geographic information systems (GIS). The results show a fact that less 
than 10% of villages in this analyzed region can be classified as food deserts. Less than 1% of the population of 
the functional urban region Bratislava lives in these food deserts. 

 
Kľúčové slová: potravinové púšte; dostupnosť; GIS; vidiecke obce; FMR Bratislava 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z najviditeľnejších zmien v súvislosti s transformáciou slovenskej (centrálne 

riadenej) ekonomiky na trhovú ekonomiku, sa stal vstup nadnárodných maloobchodných 

reťazcov, rozšírenie nových, moderných veľkoplošných formátov maloobchodného predaja – 

supermarkety, hypermarkety, nákupné centrá. S ich rozvojom došlo k organizačným a taktiež 

k priestorovým zmenám, čoho dôsledkom bola nová lokalizácia maloobchodných jednotiek 

a zároveň došlo k redukcii počtu niektorých lokálnych predajní. Toto nové priestorové 

usporiadanie a zároveň silná orientácie na motorizovaného zákazníka bez priamej legislatívnej 

regulácie zo strany štátu môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku areálov, v ktorých 

možnosť zaobstarať si potraviny nie je dostačujúca. Tieto oblasti sa v odbornej zahraničnej 

li teratúre označujú ako tzv. potravinové púšte (food desert). 

Problematika potravinových púští si zachováva interdisciplinárny charakter, čo 

dokazuje aj zvýšený záujem o danú problematiku nielen u geografov, ale aj sociológov, 

ekonómov, lekárov či politikov. Potravinové púšte predstavujú pomerne nový problém, resp. 

sú jedným z najnovších predmetov záujmu vo výskume maloobchodu. Napriek tomu v 

slovenskej geografickej societe nie je tejto problematike venovaná adekvátna pozornosť. Zo 

slovenských odborných prác možno upriamiť pozornosť na [1] a [2].  

Výraz potravinové púšte je pomerne široko a všeobecne definovaný a jednotlivé 

definície sa od seba často líšia. V štúdii pre britskú vládu pri riešení otázok týkajúcich sa 
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obyvateľstva s nízkymi príjmami, sú potravinové púšte definované ako „územie, kde ľudia 

čelia fyzickým a ekonomickým prekážkam pri obstarávaní zdraviu prospešných potravín.“ [3]. 

Autori S. Cummins a S. Macintyre [4] definovali „potravinové púšte“ ako: „ [...] priestor, kde 

sú potraviny drahé a relatívne nedostupné.“. Iní autori ich definovali ako „ [...] oblasti 

s nepriaznivou dostupnosťou k poskytovaniu zdravých, cenovo prístupných potravín zvyčajne 

súvisiacich s nedostatkom veľkometrážnych maloobchodných predajní.“ [5]. 

Pre účel tejto štúdie sa pracuje s vymedzením pojmu potravinových púští ako 

priestoru, v ktorom podľa zvolených kritérií nemajú spotrebitelia prístup k veľkometrážnym 

maloobchodným prevádzkam spájaných s lacnejšími a zdravšími potravinami v porovnaní 

s lokálnymi malometrážnymi potravinami.  

Cieľom tejto štúdie je identifikácia potravinových púští vo vidieckych obciach vo 

funkčnom mestskom regióne Bratislava aplikáciou vybranej miery dostupnosti (miera 

dostupnosti založená na príležitostiach Dst1)  použitím geografických informačných systémov 

(GIS).  

 

Materiál a metódy 

Pri analýze potravinových púští nemožno argumentovať jednotným metodologickým 

postupom v zmysle matematickej formuly alebo súborom indikátorov [6]. V odbornej 

literatúre sa možno stretnúť s viacerými metodologickými postupmi zameranými na analýzu, 

hodnotenie a identifikáciu potravinových púští [7, 8]. 

Ako vhodný nástroj analýzy potravinových púští možno považovať zhodnotenie 

dostupnosti vybraných (veľkometrážnych) predajní v regióne [9, 10]. K najčastejšie 

aplikovaným mieram dostupnosti patrí dostupnosť najbližšej veľkometrážnej predajne, 

dostupnosť všetkých alebo vybraného počtu predajní do stanovenej vzdialenosti (miera 

založená na príležitostiach) ako aj miery vychádzajúcej z gravitačného modelu [5]. 

Keď sa diskutuje o dostupnosti, je potrebné charakterizovať jej tri základné prvky 

[11]. V prípade tejto práce je subjektom dostupnosti súbor obyvateľov jednotlivých obcí FMR 

Bratislava, objekt predstavujú maloobchodné veľkometrážne predajne potravín 

(supermarkety1) na území FMR Bratislava a transportným prvkom je cestná sieť. 

                                                           
1 Podľa Metodického listu č. 591 ŠÚ SR sú supermarkety definované ako: maloobchodná jednotka, v ktorej sa 
ponúka široký sortiment potravinárskeho tovaru, doplnený o nepotravinársky tovar dennej spotreby. Predajná 
plocha supermarketu sa pohybuje medzi 400 až 2 500 m2. 
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Metodologický postup aplikovaný v tejto štúdii možno rozdeliť na dve základné fázy. 

Prvá fáza výskumu (deskriptívna) pozostávala z prípravy podkladov a dát pre ďalšiu fázu 

(analytickú). Súčasťou prvej fázy bola deskripcia aktuálnej situácie potravinárskeho 

maloobchodu v regióne (počet predajní a veľkosť predajnej plochy) a príprava 

východiskových dát. Druhú fázu výskumu (analytickú) možno rozdeliť na numerickú 

a grafickú časť. Kým súčasťou numerickej bol výpočet dostupnosti analyzovaných predajní 

aplikáciou vybranej miery dostupnosti (Dst), súčasťou kartografickej bola vizualizácia týchto 

analýz prostredníctvom GIS. 

Aplikovanou mierou dostupnosti v rámci numerickej časti analytickej fázy výskumu 

bola miera dostupnosti založená na príležitostiach (Dst1), ktorá je kvantifikovaná množstvom 

príležitostí (predajní) dostupných v rámci definovanej vzdialenosti (času transportu) z daného 

uzla [12]. Výsledky z numerickej fázy analýzy boli transformované do prostredia GIS 

a aplikáciou programu ArcGIS 10.1 boli zhotovené kartografické výstupy. 

 

Výsledky a diskusia 

Objektom výskumu bol funkčný mestský región (FMR) Bratislava nachádzajúci sa na 

JZ Slovenska vyčlenený A. Bezákom [13]. Okrem 17 mestských častí Bratislavy sem patrí 

108 obcí, z toho 101 vidieckych obcí a 7 so štatútom mesta. FMR Bratislava zoskupuje obce 

z okresov Malacky, Pezinok a Senec, ďalej niektoré obce z okresov Senica, Galanta 

a Dunajská Streda. 

V rámci potravinárskeho maloobchodu bolo vo FMR Bratislava (nebral sa do úvahy 

VO Záhorie) identifikovaných 79 veľkometrážnych predajní (supermarketov), pričom v 78 % 

týchto obcí nebol lokalizovaný žiadny supermarket. V 26 obciach (vrátane miest a mestských 

častí Bratislavy) sa nachádzal aspoň jeden supermarket a tieto obce predstavovali 21 % 

z celkového počtu obcí FMR Bratislava. Najviac supermarketov bolo situovaných 

v jednotlivých mestských častiach Bratislavy a spolu predstavovali 60,8 % všetkých 

supermarketov. Zvyšné supermarkety boli lokalizované v mestách (okrem Svätého Jura) FMR 

Bratislava a v 9 vidieckych obciach. 

Pri identifikácii potravinových púští je otázna voľba hranice územia zaradeného 

k potravinovej púšti. Pri lokalizácii potravinových púští na základe miery dostupnosti 

založenej na príležitostiach (Dst1) sa vychádzalo zo vzdialenosti do 15 min. v cestnej sieti, 

čiže koľko supermarketov je spotrebiteľ z danej obce schopný dosiahnuť do vzdialenosti 

15 min. Delimitačným kritériom pre vyčlenenie potravinových púští sa stala žiadna alebo 
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jedna dostupná veľkometrážna predajňa (supermarket) do danej vzdialenosti. Ide 

o subjektívne zvolené kritérium a táto hranica bola zvolená na základe úsudku, že obyvatelia, 

ktorí majú dostupné 2 a viac supermarketov majú istú možnosť rozhodnúť sa, v ktorej 

predajni budú nakupovať (či už s ohľadom na cenu alebo kvalitu potravín). Výsledky tejto 

analýzy sú zosumarizované v tab. 1. 

 

Tab. 1 Dostupnosť supermarketov podľa Dst1 v obciach FMR Bratislava 
Počet 

dostupných 
supermarketov 

do 15 min. 

Počet 
obcí 

Podiel obcí 
[%] 

Kumulatívny 
podiel obcí 

[%] 

Podiel 
obyvateľov [%] 

Kumulatívny podiel 
obyvateľov [%] 

0-1 11 8,8 8,8 1,1 1,1 

2-5 22 17,6 26,4 5,3 6,4 

6-10 34 27,2 53,6 8,9 15,3 

Nad 11 58 46,4 100 84,7 100 

Zdroj : vlastné výpočty, ŠÚ SR (2012) 

 

Najpriaznivejšiu dostupnosť (Dst1) v tomto prípade možno identifikovať v 58 obciach, 

kde je pre obyvateľov do 15 min. dostupných 11 a viac veľkometrážnych potravín a podiel 

týchto obcí predstavuje 44,6 % zo všetkých obcí FMR Bratislava, zároveň v týchto obciach 

žije väčšina populácie FMR Bratislava (84,7 %). Odhliadnuc od mestských častí Bratislavy 

a miest v rámci FMR Bratislava, tak najvyšší počet dostupných veľkometrážnych predajní do 

vzdialenosti 15 min. majú vidiecke obce Ivanka pri Dunaji (44), Rovinka (42) a Chorvátsky 

Grob (33), pričom priemer za FMR Bratislava bol 14,2 dostupných supermarketov (9,5 pre 

vidiecke obce) do stanovenej vzdialenosti. Ide o obce v tesnom zázemí Bratislavy a zároveň je 

aj v samotných obciach (okrem Rovinky) lokalizovaný supermarket (obr. 1). Podobne aj 

ostatné obce, ktoré sú lokalizované v tesnom okolí Bratislavy a popri hlavných dopravných 

komunikáciách na východ, resp. juhovýchod od hlavného mesta, sú výrazne predimenzované 

v počte dostupných veľkometrážnych predajní do 15 min. Priaznivou dostupnosťou sa 

vyznačujú aj obce, ktorých počet dostupných veľkometrážnych predajní osciluje v rozmedzí 6 

až 10 supermarketov a tvoria spolu 27,2 % všetkých obcí a žije v nich 8,9 % obyvateľov FMR 

Bratislava. 

Na základe zvolených kritérií možno v analyzovanom regióne identifikovať 11 

potravinových púští, ktoré sa nachádzajú v intervale 0-1 supermarketov dostupných do 

15 min. v cestnej sieti. Percentuálny podiel obyvateľov žijúcich v týchto potravinových 

púšťach predstavuje 1,1 % obyvateľstva FMR Bratislava. Potravinové púšte boli 
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identifikované prevažne v severnej časti FMR Bratislava, okrem troch obcí nachádzajúcich sa 

na juh od Dunaja, resp. v najjužnejšej časti sledovaného regiónu. Ide o obce Bodíky, Vojka 

nad Dunajom a Dobrohošť. Obyvatelia týchto obcí nemajú dostupný žiadny supermarket do 

15 min. rovnako ako aj tri najsevernejšie obce FMR Bratislava (Bílkove Humence, Kuklov 

a Lakšárska Nová Ves) patriace do okresu Senica spolu s prihraničnou obcou Suchohrad 

(obr. 1). Druhú skupinu tvoria obce, v ktorých bol do 15 min. lokalizovaný iba jeden 

supermarket a sú to všetky obce severne od Rohožníka (v ktorom bola lokalizovaná najbližšia 

veľkometrážna predajňa).  

 
Obr. 1 Potravinové púšte vo FMR Bratislava podľa miery založenej na príležitostiach (Dst1) 

 

Záver 

Štúdium potravinových púští možno považovať za dôležitú súčasť výskumov, nakoľko 

dostupnosť (zdravých) potravín patrí k základným potrebám rozvoja ľudskej spoločnosti a sú 

jej neoddeliteľnou súčasťou. Preto rozvíjanie tejto problematiky (nielen) v slovenskej 

geografii pokladáme za dôležité a aktuálne. 

Keďže v slovenskej geografickej societe nie je prijatý jednotný metodologický rámec 

na analýzu a hodnotenie potravinových púští, môže tento príspevok predstavovať jednu 
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z možností ako ich mapovať a identifikovať. 

Napriek tomu, že FMR Bratislava disponuje dopravnou infraštruktúrou na vysokej 

úrovni (diaľnice D1 a D2), priestorové rozloženie supermarketov v analyzovanom regióne 

a z toho vyplývajúca menej priaznivá dostupnosť daných predajní nadobúda výrazne 

heterogénny charakter (kým sever FMR výrazne poddimenzovaný, východ, resp. juhovýchod 

nadmerne rozvinutý popri hlavných dopravných komunikáciách). Obce ležiace na juh od 

Dunaja (pri hraniciach s Maďarskom) možno označiť za potravinové púšte, charakterizované 

menej priaznivou dostupnosťou, avšak treba prihliadať aj na možnosť nákupu potravín mimo 

územia Slovenska či FMR Bratislava, čo platí aj pre obce v severnej časti FMR. 
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Abstract 

This study presents evaluation of spatial accessibility of fire and rescue stations that are located 
throughout Slovakia. Municipalities in which is located at least one fire and rescue station are considered to be 
initial nodes. As final nodes are chosen all municipalities situated in Slovakia. The accessibility level is 
calculated and graphically presented by ArcGIS 10 software both with an ArcGIS Network Analyst extension. In 
order to evaluate the level of accessibility, the accessibility based measure is used and applied in individual auto 
transport network at macroregional scale. 
 

Key words: spatial accessibility; fire and rescue stations; Network Analyst; Slovakia; GIS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Priestorová dostupnosť služieb a zariadení patrí k významným ukazovateľom kvality 

života a mnoho prác venovaných tejto problematike sa snaží zohľadniť princíp priestorovej 

spravodlivosti. Tento princíp získava na dôležitosti najmä pri hodnotení verejných zariadení 

ako sú školy, pošty či zdravotnícke zariadenia, ktorých nepriaznivá dostupnosť môže výrazne 

ovplyvniť kvalitu života. Kým analýze dostupnosti týchto zariadení bolo venovaných už 

niekoľko prác, analýze dostupnosti staníc bezpečnostných zložiek, ktoré na seba preberajú tak 

dôležitú úlohu ochrany života, zdravia a majetku, bola v slovenskej geografii venovaná len 

minimálna pozornosť. Jednou z bezpečnostných zložiek, ktorých efektivita je výrazne závislá 

na rýchlosti zásahu, a teda v širšom ponímaní na dostupnosti sú zásahové jednotky 

Hasičského a záchranného zboru SR. V predkladanom príspevku sa budeme venovať analýze 

dostupnosti staníc HaZZ SR a identifikácii problémových regiónov, ktorých nepriaznivá 

dostupnosť hasičských staníc si vyžaduje riešenie. Dostupnosť zhodnotíme pomocou sieťovej 

analýzy prostredníctvom nástrojov GIS.  

 

Materiál a metódy 

Dostupnosť je všeobecný pojem, ktorý môžeme jednoducho chápať ako schopnosť 

dosiahnutia miesta alebo služby. Je to síce bežný, zaužívaný termín, ale zároveň aj jeden z 

najdôležitejších termínov v regionálnej geografii [1]. Sofistikovanejšiu podobu chápania 
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dostupnosti podáva J.M. Morris a kol. [2], ktorí definujú dostupnosť ako „ľahkosť, s ktorou 

môžu byť aktivity z daného miesta dosiahnuteľné využitím prostriedkov konkrétneho 

transportného  systému. Z tejto definície je vhodné zdôrazniť pojem ľahkosť, pretože aj keď 

to v danej definícii nie je zakomponované, k dosiahnuteľnosti skúmaného miesta treba 

prirátať aj čas, náklady či iné premenné, ktoré vznikajú pri prestupovaní, resp. pri zápchach, 

ktoré znižujú túto ľahkosť a dostupnosť daného uzla a robia ju komplikovanejšou [3].  

Pri uvažovaní o dostupnosti nám do popredia vystupuje otázka ohľadom jej prvkov, 

teda komponentov dostupnosti. Viacerí autori [4,5,6] sa zhodli na tom, že všetky miery 

dostupnosti sú zostavené z dvoch základných komponentov, z komponentu aktivity (activity 

component) a dopravného komponentu (transportation component). V odbornej literatúre sa 

stretneme aj s ďalšími identifikovanými komponentami, ktoré sa vzťahujú ku rôznym 

charakteristikám dopravného systému, možností a obmedzení jednotlivca alebo skupín, miere 

priestorového odlúčenia a podobne. Kombináciou týchto prvkov vznikajú rôzne miery 

dostupnosti, pomocou ktorých môžeme dostupnosť merať. Všeobecne platí, že výber 

komponentov a mier dostupnosti musí vychádzať z cieľa štúdie a v závislosti od uhla 

pohľadu, pod ktorým dostupnosť skúmame [7]. 

Z množstva mier bola v práci využitá miera založená na príležitostiach. Túto mieru 

sme aplikovali v sieti individuálnej automobilovej dopravy. 

Dst  1  –  Miera  založená  na  príležitostiach  (opportunity-based measure) 

predstavuje jednoduchý prístup k meraniu dostupnosti. Môžeme ju definovať ako počet  

príležitostí  (zariadení),  ktoré  možno  dosiahnuť v rámci  stanovenej  vzdialenosti,  času či  

cestovných  nákladov  z východiskového  miesta. Aktivity k pre jednotlivca z miesta  i  

používajúc dopravnú sieť  l  možno vyjadriť  pomocou vzorca [8]: 

 

 

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. 

 Potrebné údaje o cestovnom čase boli vyrátané z digitálneho modelu dopravnej siete v 

prostredí ArcGIS 10. Jeho prednosťou je, že dokáže simulovať reálne dopravné podmienky a 

poskytnúť údaje o cestovnom čase, ktoré sa približujú skutočnosti. Jednotlivým cestným 

úsekom boli priradené atribúty na základe ich vlastností (maximálna povolená rýchlosť podľa 
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typu cesty), na základe ktorých bol vypočítaný čas potrebný na prekonanie týchto úsekov. Do 

takto upravenej cestnej siete sme lokalizovali jednotlivé hasičské stanice, ktoré sme 

umiestňovali približne do stredu intravilánu obce, v ktorej sa nachádza najmenej jedna stanica 

HaZZ SR. V prípade väčších miest, v ktorých sa nachádzala viac ako jedna hasičská stanica, 

sme lokalizáciu prispôsobovali skutočnosti. K tejto generalizovanej lokalizácii sme pristúpili 

z dvoch dôvodov. Jedným z nich je objem dát, ktorý by sme museli náročne vyhľadávať 

a lokalizovať. Druhý dôvod lokalizácie staníc približne do stredu intravilánu bol fakt, že 

analýza dostupnosti prebiehala na národnej úrovni v snahe identifikovať regióny 

s nepriaznivou dostupnosťou a presná, ale prácna lokalizácia by sa prejavila len minimálne. 

Sme si vedomí skutočnosti, že obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti sa netýka 

záchranných zložiek počas ich zásahu, technická vybavenosť vozidiel a kapacitné dopravné 

obmedzenia však nedovoľujú výrazne prekonávať tieto rýchlosti.     

 Z takto vytvorenej vektorovej vrstvy bol vytvorený sieťový dataset (network dataset), 

ktorý poslúžil ako základ pre výpočet a grafické znázornenie miery dostupnosti jednotlivých 

hasičských staníc prostredníctvom nadstavby Network Analyst.  

 V predkladanej štúdii sme za hlavný impedančný faktor zvolili čas a dostupnosť sme 

hodnotili v časových intervaloch 0 – 10,0 minút, 10,1 – 15,0 minút, 15,1 – 20,0 minút a 20,1 - 

30,0 a 30,1 minút a viac. Tento stupeň separácie predstavuje vzdialenosť (časovú) obcí od 

najbližšej hasičskej stanice. 

 

Výsledky a diskusia 

 Výsledky analýzy dostupnosti staníc Hasičského a záchranného zboru SR prinášajú 

niekoľko zaujímavých rezultátov a identifikujú problémové regióny, ktorých mieru 

dostupnosti môžeme označiť za nepriaznivú. Obce, ktoré spadajú do prvých dvoch intervalov 

(0 - 10,0 minút a 10,1 - 15,0 minút) môžeme označiť za obce s najpriaznivejšou, resp. 

priaznivou dostupnosťou daných zariadení. Z priestorového hľadiska je možné identifikovať 

(obr. 1) rozsiahle a široké sídelno-transportné koridory tiahnuce sa od Bratislavy k 

Juhoslovenskej kotline, cez Považie, Liptov až ku Košiciam a široký záber územia v 

podstatnej časti Prešovského kraja, kopírujúc pritom primárne dopravné koridory. Aj keď je 

tento koridor spájajúci najvýznamnejšie sídla ľahko pozorovateľný, plochy, ktoré zaberá 

územie s dostupnosťou najbližšej hasičskej stanice do 15,0 minút sa pri porovnaní s celým 

územím Slovenska zdajú byť neuspokojivé. Je nutné si však uvedomiť, že znázornené 

polygóny nie sú identické s katastrami, ktoré do nich spadajú. Cez obec môže prechádzať 
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viacero časových intervalov, avšak pri zaradení obcí do jednotlivých časových intervalov bol 

zohľadnený časový interval prechádzajúci cez intravilán obce. Pri porovnaní s podielom sídel 

(tab. 1) zahrnutých do prvých dvoch intervalov prichádzame na oveľa uspokojivejší fakt, že 

toto územie pokrýva až 80,72 % všetkých obcí Slovenska. Potešiteľnou skutočnosťou je 

hlavne to, že ide o obce v blízkosti hasičských staníc a cestných koridorov. V praxi to 

znamená, že sú to hlavne okresné a menšie mestá s ich zázemím a hustá sieť obcí pozdĺž 

hlavných dopravných koridorov, kde sa zoskupuje podstatná časť populácie Slovenska.  

 Územie nachádzajúce sa v nasledujúcich dvoch intervaloch (15,1 - 20,0 a 20,1 - 30,0 

minút) má priestorovo rozsiahle zastúpenie, jeho dostupnosť však už môžeme hodnotiť ako 

menej priaznivú resp. nepriaznivú. Aj tu môžeme pozorovať isté špecifiká. Síce vzdušné 

vzdialenosti medzi týmito plochami a lokalizovanými hasičskými stanicami nie sú veľké, ich 

dostupnosť je menej priaznivá. Túto skutočnosť si vysvetľujeme nedostatočným cestným 

spojením. Ide prevažne o regióny s výrazne členitým reliéfom a menej dostupným terénom. 

Tieto územia môžeme identifikovať hlavne v centrálnej časti Slovenska a poblíž hraníc. 

Zarážajúci je však podiel obcí (18,9 %), ktorý spadá do týchto dvoch intervalov a identifikácia 

regiónov nepriaznivej dostupnosti v infraštruktúrne (cestná infraštruktúra) vybavených 

regiónoch.  

 Do posledného intervalu zaraďujeme územie Slovenska, s dostupnosťou 30,1 a viac 

minút od najbližšej hasičskej stanice. Túto vzdialenosť považujeme za prahovú a obce 

patriace do tejto kategórie, vzhľadom na rýchlo sa šíriacu ničivú silu požiarov hodnotíme za 

nedostupné. Rovnako v prípade živelnej pohromy alebo vážnej havárie je táto časová 

separácia nevyhovujúca. Týchto obcí je 11 a ich lokalizáciu môžeme sledovať na obr. 2. Ide 

prevažne o obce Prešovského kraja (Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Svetlice, Vápeník a 

Varadka) a po jednej obci z Banskobystrického (Rapovce), Nitrianského (Bielovce) 

a Trnavského kraja (Kľúčovec). 

 

Tab. 1 Podiely z celkového počtu obcí nachádzajúcich sa v jednotlivých časových intervaloch pri skúmaní   
dostupnosti staníc HaZZ 

 Podiel obcí Kumulatívny podiel obcí 

0 - 10,0 minút 44,76 % 44,76 % 

10,1 - 15,0 minút 35,96 % 80,72 % 

15,1 - 20,0 minút 14,94 % 95,66 % 

20,1 - 30,0 minút 3,96 % 99,62 % 

30,1 a viac minút 0,38 % 100 % 
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Záver 

V predkladanom príspevku sme sa zaoberali hodnotením dostupnosti staníc HaZZ SR 

na území Slovenska. Na základe výstupov použitej miery dostupnosti a nástroja Network 

Analyst, môžeme mieru dostupnosti hasičských staníc hodnotiť ako relatívne priaznivú. 

Podarilo sa nám však identifikovať niektoré regióny s menej priaznivou resp. nepriaznivou 

dostupnosťou. Vhodná lokalizácia staníc v blízkosti týchto sídelných zoskupení by však 

mohla priniesť zlepšenie dostupnosti obcí nielen v týchto oblastiach, ale výrazne by vylepšili 

dostupnosť obcí, nachádzajúcich sa za prahovou vzdialenosťou, tzv. nedostupné obce.  

Obr. 1 Dostupnosť staníc HaZZ SR na Slovensku 

Obr. 2: Územie Slovenska s dostupnosťou staníc HaZZ v intervale 30,1 minút a viac 
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Dôležitým poznatkom je aj otvorenie možností, ktoré prinášajú geografické 

informačné systémy pri riešení dostupnosti. Z pôvodne kartografického nástroja sa stal 

významný analytický nástroj, bez ktorého by nebolo možné spracovať kvantá dát využitých 

v tejto štúdii a dosiahnuť výsledky, ktoré sme vám predložili. Aj keď si uvedomujeme limity 

spojené s modeláciou cestnej siete a mnoho faktormi ovplyvňujúcimi reálnu dostupnosť 

hasičských staníc na území Slovenska, dúfame, že predkladaná práca bude prínosom 

k riešeniu problematiky dostupnosti služieb na našom území a otvára cestu na ďalší výskum.  
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Abstrakt 

Process of transformation of the economies of the Western world from an industrial to a 
knowledge and information society is accompanied by the economic crisis in recent years, 
which worsens conditions for the establishment of new production capacity, allocating money 
for research and development or expansion of companies. The whole process is more difficult 
in rural areas. Studied area of micro-region “Pod Marhátom” does not have favorable 
educational structure or allocated technological institutes, which would ensure innovation 
potential. However, this disadvantage can be overcome by mobilizing endogenous potential, 
formation of a regional identity, establishing relationships between regional actors and a 
common representation of the micro-region. The aim of this article is to evaluate the 
endogenous potential of the area in the context of theories of institutional development 
 
Kľúčové slová: endogenous; potential; development; microregion 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V priebehu 20. storočia sa vplyvom výrazných politických a kultúrno-spoločenských 

udalostí, ale aj rýchleho technologického pokroku transformovali hospodársko-sociálne 

podmienky na globálnej aj národnej úrovni. Disparity, ktoré môžeme medzi regiónmi 

sledovať sú zapríčinené rôznou mierou aktivity regionálnych subjektov, ich schopnosťou 

zapojiť sa do procesov, ktoré prebiehajú nezávisle od regiónu, akým je napríklad globalizácia. 

[1] 

Proces transformácie ekonomík vyspelého sveta z industriálnej na vedomostnú 

a informačnú spoločnosť je sprevádzaný v posledných rokoch hospodárskou krízou, ktorá 

sťažuje podmienky pri zakladaní nových výrobných kapacít, uvoľňovaní peňazí na výskum 

a vývoj či expanziu firiem. Základným predpokladom znalostnej ekonomiky je priaznivá 

vzdelanostná úroveň obyvateľstva, vysoký podiel pracovných miest s pridanou hodnotou. 

Takéto podmienky sú pomerne ťažko splniteľné z pohľadu vidieckych regiónov. Napriek 

tomu je nutné zamedziť prehlbovanie disparít, ktoré vedú k negatívnym procesom akými sú 

starnutie obyvateľstva a vysídľovanie, degradácia kultúrneho kapitálu a životného prostredia.  
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Cieľom tejto práce je zhodnotiť endogénny potenciál vidieckeho územia Mikroregiónu 

pod Marhátom v kontexte inštitucionálnych teórií regionálneho rozvoja.  

 

Materiál a metódy 

Mikroregión pod Marhátom sa nachádza v severozápadnej časti okresu Topoľčany, 

ktorý spadá do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zahŕňa obce Ardanovce, Biskupová, 

Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, 

Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké 

Ripňany a Vozokany. Ide o vidiecky región, ktorý plní predovšetkým 

poľnohospodársku, ekostabilizačnú a obytnú funkciu.  

V práci je skúmaná štruktúra obyvateľstva podľa produktivity, kde bolo obyvateľstvo 

rozdelené do kategórií: 1. predproduktívne obyvateľstvo zahŕňajúce osoby vo veku 0 až 14 

rokov, 2. produktívne obyvateľstvo tvorené ženami vo veku 15 až 54 rokov a mužmi vo veku 

15 až 59 rokov a 3. kategória poproduktívne obyvateľstvo zahŕňa osoby staršie než 55 rokov 

(ženy), resp. 60 rokov (muži). Index starnutia obyvateľstva je vypočítaný ako  podiel 

poproduktívneho obyvateľstva a predproduktívneho obyvateľstva, vyjadrené v percentách. 

Štruktúra podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania je posledná charakteristika obyvateľstva 

analyzovaná pri hodnotení endogénneho potenciálu. Hodnoty sú vyjadrené vo forme 

kruhového diagramu. 

V časti venujúcej sa hospodárstvu je v tab. 2 zhrnutý počet výrobných subjektov 

v primárnom a sekundárnom sektore pôsobiacich na území skúmaného mikroregiónu. Počet 

podnikateľských subjektov je jediný spôsob sledovania zamerania hospodárskych aktivít na 

území mikroregiónu, pretože potrebné údaje o štruktúre obyvateľstva podľa zamestnania 

v jednotlivých sektoroch hospodárstva zo SODB 2011 nie sú dostupné. Údaje 

o podnikateľských subjektov boli čerpané zo stránok Obchodného a Živnostenského registra 

SR a z PHSR jednotlivých obcí.  

 

Výsledky a diskusia 

Priaznivá veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu je dôležitým endogénnym 

faktorom rozvoja mikroregiónu. V poslednom desaťročí môžeme sledovať prirodzený úbytok 

obyvateľov Mikroregiónu pod Marhátom. Tento stav je zapríčinený migráciou mladých ľudí 

v reprodukčnom veku mimo územia mikroregiónu a následným starnutím obyvateľstva. 

Straty obyvateľstva sú však kompenzované migračným prírastkom, ktorý je však tvorený 
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prevažne obyvateľstvom v poreprodukčnom veku. Výsledný celkový prírastok dosiahol 

záporné hodnoty len v rokoch 2001 (-2,84‰) a 2003 (-2,27‰). [2] 

Obyvateľstvo mikroregiónu má pomerne vyrovnaný podiel obyvateľstva 

predproduktívneho a poproduktívneho veku (predproduktívne obyv.14,48% a poproduktívne 

obyv. 14,67%,) [2]. Na lokálnej úrovni môžeme vidieť, že vo väčšine obcí má prevahu 

obyvateľstvo v poproduktívnej vekových kategórii. Výnimkou sú obce s väčším počtom 

obyvateľov, resp. s takými susedia a využívajú väčšiu vybavenosť občianskou a technickou a 

dopravnou infraštruktúrou. Pre mladé obyvateľstvo v reprodukčnom veku sú tieto obce 

atraktívne a pokiaľ sa rozhodnú zotrvať na území mikroregiónu, často sa sťahujú práve do 

nich. Najvyšší index starnutia má obec Blesovce (132,43%, obr. 1), ktorá má v rámci 

mikroregiónu najhoršiu dopravnú dostupnosť a vybavenosť.  

 

 

 
Obr. 1 Veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu Pod Marhátom v roku 2011 

   Zdroj: SODB 2011 
 

Okrem vekovej štruktúry je pre potenciálnych investorov a zamestnávateľov dôležitá 

aj štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania. Tá však na území mikroregiónu nie je veľmi 

priaznivá, čo znižuje konkurencieschopnosť mikroregiónu. Endogénny potenciál je 

obmedzený štrukturálnymi vplyvmi, pokiaľ sa nezlepší vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, 
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tak bude problematické zapájanie obyvateľov do inovačného procesu a zvyšovanie podielu 

pracovných miest s pridanou hodnotou. 

 
Obr. 2 Štruktúra obyvateľstva obcí Mikroregiónu pod Marhátom podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

v roku 2011 

Zdroj: SODB 2011 

V nadväznosti na poľnohospodársku produkciu sú na území mikroregiónu 

lokalizované firmy potravinárskeho priemyslu. (tab.1) Svoj najväčší endogénny potenciál 

nesú v možnosti spolupráce. Vybudovaním spoločnej regionálnej značky potravinárskych 

produktov by sa firmám otvorila nová možnosť propagácie a reklamy svojich produktov ako 

aj mikroregiónu ako celku. 

Najväčší počet firiem na území Mikroregiónu pod Marhátom sa venuje ťažbe 

a spracovaniu dreva a výrobe nábytku. [3] Napriek značnému potenciálu, nie je badať medzi 

subjektmi užšiu spoluprácu a využívanie výhod v rámci siete kontaktov. Dôvodom môže byť 

slabé regionálne povedomie či už medzi obyvateľmi alebo aj podnikateľskými subjektmi. 

Tento trend zatiaľ nezvrátilo ani zaregistrovanie občianskeho združenia Mikroregión pod 

Marhátom v roku 2004, ktorého účelom bola všestranná podpora rozvoja mikroregiónu 

a koordinácia aktivít vedúcich k zvýšeniu príťažlivosti územia, rozvoju malého a stredného 

podnikania, skvalitňovaní životného prostredia či podpore cestovného ruchu. 

 

Tab. 1:Podnikateľské subjekty v jednotlivých odvetviach hospodárstva na území Mikroregiónu pod 

Marhátom 

sektor Odvetvie hospodárstva 
Počet 
subjektov 

Podiel 
(%) 

primárny 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 78 79,59 

Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby 20 20,41 
 
 
 

Výroba potravín a nápojov 9 1,86 
Výroba textílií 1 0,21 
Výroba odevov, úprava a farbenie kožušín 4 0,83 
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sekundárny 
 
 

Spracovanie dreva, výroba výrobkov z dreva, slamy  
a podobných materiálov (okrem nábytku) 39 8,07 
Vydavateľstvo a tlač 3 0,62 
Výroba chemikálií a chemických výrobkov 1 0,21 

Výroba tovarov z gumy a plastov 3 0,62 
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 7 1,45 
Výroba kovových konštrukcií a výrobkov  
(okrem strojov a zariadení) 120 24,84 
Výroba strojov a zariadení 19 3,93 
Výroba elektrických strojov a prístrojov 5 1,04 

Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení 2 0,41 

Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov 5 1,04 

Výroba ostatných dopravných zariadení 1 0,21 

Výroba nábytku 26 5,38 
Recyklovanie 2 0,41 

Stavebníctvo 236 48,86 
Zdroj: (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, 10.2.2013) 

Územie Mikroregiónu pod Marhátom disponuje vysokým prírodným a kultúrno-

historickým potenciálom pre cestovný ruch, v bezprostrednom zázemí mikroregiónu sa 

nachádzajú kúpele Piešťany. Turisticky atraktívne sú náučné chodníky v Považskom Inovci, 

ktoré vedú na najvyšší vrch Marhát (748,2 m n.m.), s vybudovanou turistickou rozhľadňou. V 

jaskyni Čertova pec, v katastri obce Radošina, boli objavené pozostatky jaskynného osídlenia 

z čias staršej doby kamennej. Medzi najdôležitejšie kultúrno-historické pamiatky patrí 

archeologické nálezisko slovanského hradiska na území obce Bojná, známe vďaka nálezu 

pozlátených plakiet z 9. storočia, ktoré dokladajú kresťanstvo a písmo na území Slovenska 

ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. Druhé archeologické nálezisko sa nachádza v katastri 

obce Nitrianska Blatnica, a je zároveň významným regionálnym pútnickým miestom. 

Svätojurská púť k Rotunde sv. Juraja má 500 ročnú tradíciu a každú jar priláka až do 5 tisíc 

pútnikov. 

Agroturizmus na území Mikroregiónu pod Marhátom rozvíja najmä Ranč pod 

Babicou, ktorý okrem chovu koní a bežných domácich zvierat prevádzkuje aj tzv. mini zoo s 

exotickými druhmi zvierat. Možnosť ubytovania spojeného s degustáciou vína v obci 

Radošina ponúka penzión prevádzkovaný vinárskou firmou Pivnica Radošina s.r.o.  

Najznámejším umeleckým zborom spojeným s územím mikroregiónu je Radošinské 

naivné divadlo založené v obci Radošina. V súčasnosti sídli v Bratislave, avšak tradícia 

a väzba na obec pôvodu je dodnes silná. V obciach sledovaného územia sa koná každoročne 

niekoľko kultúrno-spoločenských akcií, avšak majú prevažne lokálny a nie regionálny 

charakter. Cestovný ruch je stále pomerne málo rozvinutý avšak poskytuje veľký potenciál 

pre tvorbu pracovných miest v rámci budovania ubytovacích a stravovacích zariadení 

a služieb s ním spojených. 
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Záver 

Odpoveďou pri hľadaní konkurencieschopnosti regiónov je neustála tvorba inovácií a to 

najmä na základe prepájania podnikateľských subjektov. Výskum švédskych autorov 

poukázal na to, že takýto proces networkingu má najväčšiu šancu uspieť v prostredí, kde 

existuje komunita so spoločným jazykom, kultúrnymi a spoločenskými tradíciami 

a hodnotami. [4] Skúmané územie Mikroregiónu pod Marhátom nemá priaznivú vzdelanostnú 

štruktúru, ani alokované technologické inštitúty, ktoré by zaručovali inovačný potenciál. Túto 

nevýhodu však môže preklenúť mobilizovaním endogénneho potenciálu, budovaním 

regionálnej identity, vytváraním vzťahov medzi regionálnymi aktérmi a spoločným 

reprezentovaním mikroregiónu. Región vytvára bázu pre kolektívnu identitu, avšak potrebná 

je existencia spoločenských tzv. „spatial practices“ (jarmoky, púte a.i.) a taktiež spoločných 

tém. (kultúra, história) Regionálna identita je dynamický prvok, a len neustálym posilňovaním 

sa stáva podstatným prvkom tvoriacim sociálne prostredie. [5] Identitu je dynamický proces, 

ktorý je možné a potrebné ovplyvniť cielenými krokmi, a preto je najväčším, aj keď zatiaľ 

nevyužitým endogénnym potenciálom Mikroregiónu pod Marhátom.  
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Abstrakt 

The thesis presents the opportunity to create the map information system of the town via ArcGIS Online 
web platform. This application provides the simple, intuitive way to create the map outputs also for the persons 
without any knowledge of GIS system. The thesis reflects the theoretical aspect and, furthermore, provides the 
simple instructions how to practically resolve the issue of creating the map information system of the town in the 
ArcGIS Online web interface. 
 

Kľúčové slová: informačný systém; tematický GIS; ArcGIS Online 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mapový informačný systém obce je databázou dostupných geografických údajov 

o konkrétnych objektoch nachádzajúcich sa na území obce; v grafickom rozhraní slúži na 

zobrazenie všetkých častí obce tvoriacich celkové jej územie. Pozostáva z jednotlivých 

bodových, líniových a plošných znakov a informáciách o nich. V súčasnosti je na trhu 

množstvo firiem (napr. Gista, Stengl, a.i.), ktoré vypracujú požadovaný informačný systém na 

profesionálnej úrovni za určitú sumu.  

Avšak cieľom tejto práce je sprístupniť možnosť vytvorenia jednoduchého mapového 

informačného systému i pre tie najmenšie obce tak, aby si ho mohli administrovať samotný 

občania, resp. poverený pracovník, bez ohľadu na to či má alebo nemá vzdelanie vo sfére GIS. 

Takáto možnosť riešenia sa ponúka práve v aplikácií ArcGIS Online. Teda výsledkom je 

jednoduchý postup na vytvorenie informačného systému obce v prostredí ArcGIS Online. 

ArcGIS je súhrnné označenie špeciálnej skupiny GIS softvérových produktov firmy 

ESRI, ktoré umožňujú navrhovať a vytvárať riešenia pomocou implementácie geografických 

poznatkov. Jednou zo štyroch aplikácií, ktoré tvoria balíček ArcGIS je už spomínaný ArcGIS 

Online. Ide o webový portál, ktorý je, po registrácií (resp. prihlásení sa) užívateľa, určený na 

vytváranie vlastných máp (knižníc, vrstiev, nástrojov, aplikácií) využívanie už existujúcich 

mapových výstupov ostatných užívateľov i pripájanie externých mapových služieb (WMS, 

KML, ai.). Zdieľať súbory možno v skupinách, do ktorých používateľ patrí, tiež na sociálnych 

sieťach (facebook, twitter), prípadne na webových stránkach [1]. 
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V kontexte vyššie uvedeného možno označiť za výstup konkrétne riešenie realizovanej 

prípadovej štúdie v aplikácii ArcGIS Online. 

 

Materiál a metódy 

ArcGIS Online ponúka prístup k tvorbe mapových výstupov až po registrácií v dvoch 

formách a to 30-dňovú trial verziu alebo plnú platenú verziu.  

Pri vytvorení účtu sa vyžadujú obvyklé údaje ako meno a organizácia užívateľa, 

kontakt a prihlasovacie údaje. Samotný systém poskytuje mapové podkladové vrstvy a tiež 

množinu nástrojov na prácu s týmito údajmi, nie je teda potrebné mať akékoľvek vlastné 

podklady, s ktorými budeme pracovať, ktoré budeme editovať. Samozrejme, ak sú k dispozícií 

podklady vo formáte shapefile (*.shp) uľahčí to prácu a tieto podklady sa dajú pripojiť 

a editovať podľa osobných preferencií. Poslednou fázou tvorby IS je jeho publikácia na 

webovej stránke obce. Ku zdieľanej mapovej zostave tvoriacej IS obce má prístup široká 

verejnosť bez potreby registrácie do systému ArcGIS Online. Poverená osoba má prístup 

k editácii a teda je na konkrétnom pracovníkovi, aby udržiaval IS obce neustále aktuálny na 

základe avizovaných zmien od obce, ale tiež aj podnetov od občanov. Odporúčaním je 

pripojiť kontaktný formulár pri aplikáciu slúžiaci na zasieľanie prípadných podnetov od 

občanov. Tieto podnety by boli zaslané kompetentným osobám na posúdenie, v prípade 

oprávnenosti by sa dáta editovali. 

Plán riešenia prípadovej štúdie možno vyjadriť nasledovným vývojovým diagramom: 

 

 
 

Obr. 1 Vývojový diagram riešenia prípadovej štúdie 
 

Matódy práce sú editácia, zobrazenie a dopytovanie. Editáciu definujeme ako množinu 

zmien geometrie alebo témy objektu. Zobrazenie objektov je základným zmyslom 

informačného systému. Možnosť dopytovania sa na údaje objektov prináša vyššiu informačnú 

registration create IS public/share 

person 

office IS 

edit 

office 
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hodnotu IS ako len zobrazenie. Dopyty sú interaktívne, teda prebiehajú jednoduchým 

kliknutím na objekt záujmu, pri čom sa následne zobrazí informačné okno s dátami 

o konkrétnom objekte. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledkom tejto práce je postup vytvorenia mapovej aplikácie, ktorá je verejne 

prístupná k nahliadnutiu, taktiež postup administrácie mapovej zostavy a zmien obsahu 

informácií či symboliky jednotlivých objektov, ktoré sú možné podľa konkrétnych 

požiadaviek (na) administrátora tejto aplikácie. 

Samotná tvorba mapových dát sa realizuje na karte „MAP“, kde je možnosť vybrať 

ľubovoľnú podkladovú vrstvu v záložke „Basemap“. Za účelom vytvorenia informačného 

systému obce, pre územie Slovenska, je najvhodnejšie použiť vrstvu OpenStreetMap, príp. 

ortofoto vrstvu Imagery (with Labels). Jednotlivé vrstvy skupín objektov vytvárame pridaním 

„Add Map Notes“ (v záložke „Add“). Automaticky prejdeme do módu „Edit“, kde si 

vyberieme bodový/líniový/plošný znak a v mapovom okne digitalizujeme záujmové objekty, 

dvojklikom ukončíme vytváranie objektu. Následne je nám ponúknuté okno, v ktorom jednak 

vyplníme zverejneňované informácie o objekte a jednak máme možnosť zmeniť symboliku 

konkrétneho objektu. Jedným z posledných krokov je uloženie mapovej zostavy 

pozostávajúcej z viacerých bodových, líniových či plošných objektov jednoduchým kliknutím 

na „Save“ a vyplnením názvu mapového výstupu, tagov a sumáru. Posledným krokom je 

zdieľanie („Share“). Je nutná publikácia pre všetkých („Everyone (public)“), až potom je 

možné zdieľanie na sociálnych sieťach (facebook, twitter) či webových stránkach, príp. 

vytvorenie webovej aplikácie. [2] 

Za reálne využitie takéhoto jednoduchého mapového systému možno považovať 

i obyčajné informovanie občanov o plánovanej zmene stavu objektu, či už ide 

o výstavbu/prestavbu/búranie alebo len upozornenie na rekonštrukčné práce/obmedzenie 

využívania na určitú dobu, možnosť kúpy/prenájmu objektu a to všetko jednoduchým 

zmenením symbolu (farby) objektu a doplnením potrebnej informácie do popisu. 
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Obr. 2 Tvorba/editácia IS obce v ArcGIS Online – administrátorské rozhranie 
 
 

 
 

Obr. 3 Zobrazenie IS obce v ArcGIS Online – neregistrovaný užívateľ 
 
 

V dnešnej dobe, keď ľudia častokrát hľadajú odpovede na svoje otázky skôr vo 

virtuálnom ako v reálnom svete, je potrebné, aby prostredie internetu bolo naplnené 

kvalitnými a prístupnými informáciami. Preto považujeme za dôležité, aby i tie najmenšie 

obce mali svoj vlastný informačný systém, ktorý by obyvateľom uľahčil prístup 

k informáciám o aktuálnom dianí v obci. A najmä, je veľmi dobré ak si takéto aplikácie môžu 
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vytvárať a následne spravovať samotné obce tak, ako to práve im vyhovuje i keď možno 

nemajú personál vzdelaný v oblasti GIS technológií. Takéto „laické“ GIS aplikácie, dúfame, 

priblížia širokej verejnosti samotné GIS-y a prácu s nimi, či dokonca oslovia šikovných ľudí, 

ktorý budú mať snahu neustále zlepšovať, vyvíjať nové a nové možnosti a tak podnietia 

rozvoj geoinformatiky ako takej. 

 

Záver 

Táto práca predstavuje možnosť vytvorenia si vlastnej mapovej aplikácie pre potreby 

tak súkromné ako i verejné. Sú GIS spoločnosti, ktoré za určitú cenu vyhotovia informačný 

systém obce, ale platforma ArcGIS Online ponúka túto možnosť širokej verejnosti. I keď 

osoby možno nie sú odborne vzdelané v geografickej sfére – piktogramické tlačítka s riadnym 

popisom pomôžu intuitívne vytvoriť potrebný mapový výstup, na základe vlastných 

preferencií a následne dáva možnosť zdieľať výsledok práce na sociálnych sieťach aj 

osobných alebo obecných či akýchkoľvek iných webových stránkach. 
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Vlastnosti singulárnych bodov normálovej krivosti v smere spádových 
kriviek 

 
Barbora Funková 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, 

geoinformatiky a DPZ, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; 
barbora.funkova@centrum.sk 

 
Abstrakt 

Geometric structure of georelief can be studied with many methods. One of this methods is differential 
mathematic. With help of first and second order partial derivation we can express elementary morphometric 
parameters (slope aspect and curvatures, ect.).In this paper we defined equation for localization singular points of 
normal curvature of georelief in the direction of slope curves. This method was applied on etalon surface. Part of 
singular points is the same as singular points of original elevation field.  
 

Kľúčové slová: singulárne body; lokalizácia; vlastnosti singularít; normálová krivosť; etalón 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Na georeliéfe prebiehajú všetky aktivity ľudstva a z tohto dôvodu je dôležité poznať 

štruktúru a vlastnosti georeliéfu čím môžeme následne predvídať potenciálne hrozby [1]. 

Preto študujeme georeliéf z rôznych hľadísk. Jedným z nich je aj určovanie 

singulárnych bodov a definovanie ich vlastností.  

Cieľom práce bolo v nadväznosti na práce [2, 3, 4], v ktorých boli pomocou 

parciálnych derivácií definované podmienky pre lokalizáciu a klasifikáciu singulárnych bodov 

štruktúrnych polí nultého a prvého rádu (výška, absolútna hodnota gradientu výšok, sklon 

georeliéfu v smere spádových kriviek, orientácia georeliéfu voči svetovým stranám) definovať 

podmienky pre lokalizáciu singulárnych bodov normálovej krivosti georeliéfu v smere 

spádových kriviek. Pre lokalizované body boli následne určené ich vlastnosti a to jednak vo 

vzťahu k pôvodnému výškovému poľu, a jednak voči iným štruktúrnym poliam. 

 

Materiál a metódy 

Pre formulovaný cieľ – lokalizácia singulárnych bodov, sme pre definovanie vzťahov 

použili poznatky z diferenciálnej geometrie. 

Všetky výpočty boli realizované pre etalónovú plochu, ktorá bola definovaná 

exponencionálnou rovnicou [I.], ktorej súradnice x, y sa menili po kroku 0,1 a pohybovali sa 

v intervale <-11; 13> pre x-ovú os a v intervale <-20; 12> pre os v smere y. 
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[I.] 

 
Poznámka 1.: Koeficienty funkcie [I.] boli v mierke 1: 1 zvolené tak, že K1 = 1; M1 = 0; N1 = 0; P1 = 5,0; 
r1 = 1; A1 = -0,16; B1 = -0,0144; C1 = 0; D1 = 0; E1 =-0,2592; F1 = -1,1664; K2 =1; M2 = 0; N2 = 0;P2 = 4; r2 = 1;  
A2 = -0,118481; B2 = -0,066518; C2 = 0,03; D2 = 1,541769; E2 = -0,712153; F2 = -1,1664; 
K3 = 1; M3 = 0; N3 = 0; P3 = 3,8; r3 = 1; A3 = -0,1413; B3 = -0,0431; C3 = -0,0357; D3 = -1,6609; E3 = -0,4553; 
F3 = -5,2504; K4 =1; M4 = 0; N4 = 0; P4 = 4,5; r4 = 1; A4 = -0,1764; B4 = -0,0484, C4 = 0; D4 = 2,8224; 
E4 = 0,6292; F4 = -13,335; K5 = 1; M5 = 0; N5 = 0; P5 = 6; r5 = 1; A5 = -0,1681; B5 = -0,0784; C5 = 0; 
D5 = -2,3534; E5 = 1,176; F5 = -12,647; K6 =0,0197; M6 = 0,866; N6 = 0,5; P6 = 0,438; r6 = 4; A6 = -0,0975; 
B6 = -0,0475, C6 = -0,0866; D6 = 0,2392, E6 = -0,6288, F6 = -4,9242. Koniec poznámky 1 
 

V prvom kroku sme vypočítali hodnoty nadmorskej výšky zobrazenej na Obr. 1. a to 

tak, že sme do rovnice [I.] dosadili koeficienty uvedené v poznámke č. 1. 

 
Obr. 1 Nadmorská výška 

 
V druhom kroku sme vypočítali parciálne derivácie prvého a druhého rádu pôvodného 

výškového poľa, ktoré sme následne dosadili do rovnice [II.] na výpočet normálovej krivosti 

a ktoré sa neskôr vyskytovali aj v rovniciach prvých a druhých parciálnych derivácií 

normálovej krivosti. 
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z z z z z z z

z z z z
N n

xx x xy x y yy y

x y x y

≡ = −
+ +

+ + +
ω

2 2
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1
 [II.] 

Tretím krokom pre naplnenie stanoveného cieľa bolo vyjadrenie prvých parciálnych 

derivácií štruktúrneho poľa normálovej krivosti. Keďže sa vo vzťahoch pre výpočet prvých 

parciálnych derivácií normálovej krivosti vyskytovali aj parciálne derivácie tretieho rádu 

(derivácie pôvodného výškového poľa) boli následne dopočítané aj tie. 
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Na základe prieniku nulových izočiar prvých parciálnych derivácií normálovej krivosti 

sme na etalóne lokalizovali singulárne body. 

Všetky výpočty boli realizované v programe Excel a výsledky výpočtov boli 

vizualizované v programe Surfer. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Cieľom práce bolo lokalizovať singulárne body normálovej krivosti v smere 

spádových kriviek. Pre etalónovú plochu sme preto najprv vyjadrili priebeh izočiar 

normálovej krivosti (Obr. 2.). 

 
Obr. 2 Normálová krivosť v smere spádových kriviek 

 

Pre lokalizáciu singulárnych bodov normálovej krivosti sme najprv vyjadrili vzťahy 

prvých parciálnych derivácií tohto poľa [III.] a [IV.], do ktorých sme následne dosadili 

hodnoty prvých až tretích parciálnych derivácií pôvodného výškového poľa. 

 

 
[III.] 

 
[IV.] 
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kde  

M = A + C + E  N = B + D + F 

a pre veličiny A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, platia nasledovné vzťahy: 

A = zx
2zxxx + 2zxzxx

2 

B = zx
2zxxy + 2zxzxxzxy 

C = 2zxzyzxyx + 2zyzxxzxy + 2zxzxy
2 

D = 2zxzyzxyy + 2zyzxy
2 + 2zxzxyzyy 

E = zy
2zyyx + 2zyzxyzyy 

F = zy
2zyyy + 2zyzyy

2 

G = zxzxx + zyzyy 

H = zxzxy + zyzyy 

J = 1 + zx
2 + zy

2 

K = zx
2 + zy

2 

Po vypočítaní parciálnych derivácií normálovej krivosti sme získané hodnoty 

vizualizovali v programe Surfer. Na obrázku Obr. 3 je zobrazený prienik nulových izočiar 

derivácií zx (žltá čiara) a zy (oranžová čiara). Z obrázka vyplýva, že časť singulárnych bodov 

normálovej krivosti je totožná so singulárnymi bodmi pôvodného výškového poľa, avšak 

priebeh nulových izočiar prvých parciálnych derivácií je odlišný (Obr. 4). 

Druhú časť singulárnych bodov (tých, ktoré nie sú totožné s pôvodným výškovým 

poľom) môžeme rozdeliť na dve skupiny. Singulárne body ležiace na nulovej izočiare 

parametra ωn - derivácie normálovej krivosti v smere spádových kriviek (Obr. 5) a singulárne 

body ležiace mimo nulovej izočiary parametra ωn [5]. 

 
Obr. 3 Lokalizácia singulárnych bodov normálovej krivosti 
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Obr. 4 Priebeh nulových izočiar prvých parciálnych derivácií pôvodného výškového poľa 

a normálovej krivosti v smere spádnic 
 

 
Obr. 5 Rozloženie singulárnych bodov normálovej krivosti na nulovej izočiare ωn 

 
 

Pre definovanie vlastností georeliéfu nie je dôležitá len samotná lokalizácia týchto 
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bodov, ale následne aj ich klasifikácia (vrcholové, sedlové a depresné body). Pre klasifikáciu 

singulárnych bodov normálovej krivosti by sme však potrebovali poznať aj hodnoty štvrtých 

parciálnych derivácií pôvodného výškového poľa čo bude predmetom ďalšieho štúdia. 

 

Záver 

Singulárne body sú dôležité z hľadiska dôkladnejšieho opisu geometrickej štruktúry 

georeliéfu. Ako z článku vyplýva na lokalizovanie singulárnych bodov normálovej krivosti 

sme potrebovali poznať parciálne derivácie prvého až tretieho rádu pôvodného výškového 

poľa. Získanie presných hodnôt týchto derivácií pre etalónovú plochu nebol problém, avšak ak 

by sme chceli aplikovať uvedené poznatky na reálny terén je nutné overiť si presnosť 

výpočtov parciálnych derivácií prvého až tretieho rádu pomocou vybranej GIS technológie. 
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Porovnanie presnosti výpočtu prvých parciálnych derivácií 
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Abstrakt 

In this paper we studied the accuracy first order partial derivations calculated using Surfer. Values of 
derivations were compared with theoretically exact values. For experiment we used etalon area, witch function 
witch defines it height is known. 
 

Kľúčové slová: etalón; parciálne derivácie; teoretické hodnoty; Surfer 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V zmysle prác [1, 2] sú parciálne derivácie hlavnými vstupmi do výpočtu 

morfometrických parametrov, pomocou ktorých je definovaná štruktúra georeliéfu. Z tohto 

hľadiska je dôležité poznať presnosť hodnôt parciálnych derivácií počítaných pomocou 

dostupných softvérov.  

Predložený príspevok sa zaoberá overením presnosti prvých parciálnych derivácií 

počítaných programom Surfer. 

 

Materiál a metódy 

Na získanie informácií o presnosti výpočtov prvých parciálnych derivácií programom 

Surfer sme použili etalónovú plochu. Etalónová plocha, ktorá bola zadaná pomocou 

exponenciálnej rovnice [I.] bola zvolená zámerne, tak aby sme poznali jej vyjadrenie 

v matematickom tvare. Z takto zvolenej rovnice sme jej derivovaním získali teoreticky presné 

hodnoty parciálnych derivácií zx a zy. Plocha bola navrhnutá tak, aby zachytila viaceré 

prírodné javy – vrcholy, údolia ale aj sedlové body a roviny, čím je pokrytá celá škála foriem 

z reálneho terénu. 

 
[I.] 

 
Poznámka 1.: Koeficienty funkcie [I.] boli v mierke 1: 1 zvolené tak, že K1 = 1; M1 = 0; N1 = 0; P1 = 5,0; 
r1 = 1; A1 = -0,16; B1 = -0,0144; C1 = 0; D1 = 0; E1 =-0,2592; F1 = -1,1664; K2 =1; M2 = 0; N2 = 0; 
P2 = 4; r2 = 1; A2 = -0,118481; B2 = -0,066518; C2 = 0,03; D2 = 1,541769; E2 = -0,712153; F2 = -1,1664; 
K3 = 1; M3 = 0; N3 = 0; P3 = 3,8; r3 = 1; A3 = -0,1413; B3 = -0,0431; C3 = -0,0357; D3 = -1,6609; E3 = -0,4553; 
F3 = -5,2504; K4 =1; M4 = 0; N4 = 0; P4 = 4,5; r4 = 1; A4 = -0,1764; B4 = -0,0484, C4 = 0; D4 = 2,8224; 
E4 = 0,6292; F4 = -13,335; K5 = 1; M5 = 0; N5 = 0; P5 = 6; r5 = 1; A5 = -0,1681; B5 = -0,0784; C5 = 0; 
D5 = -2,3534; E5 = 1,176; F5 = -12,647; K6 =0,0197; M6 = 0,866; N6 = 0,5; P6 = 0,438; r6 = 4; 
A6 = -0,0975; B6 = -0,0475, C6 = -0,0866; D6 = 0,2392, E6 = -0,6288, F6 = -4,9242. Koniec poznámky 1[3] 
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Parciálne derivácie zx a zy sme v Surfer-i získali pomocou funkcie Calculus, ktorá má 

v sebe zabudované nástroje na výpočet prvých a druhých parciálnych derivácií. Vstupom do 

výpočtu derivácii bol grid s nadmorskou výškou z (Obr. 1) a uhol pod ktorým má byť 

derivácia vykonaná – 0°pre zx a 90° pre zy. Výsledné hodnoty derivácií sme exportovali 

pomocou nástroja Export a uložili ich vo formáte *.dat, ktorý je možné otvoriť v programe 

Excel. 

 

Obr. 1 Nadmorská výška etalónovej plochy – grid 

 

Výpočty teoretických hodnôt boli realizované v programe Excel, v ktorom boli neskôr 

aj porovnané s hodnotami získanými z programu Surfer. 

Rozdiel medzi teoreticky presnými hodnotami prvých parciálnych derivácií 

a hodnotami prvých derivácií vypočítaných v programe Surfer sme získali ich vzájomným 

rozdielom.  

Mapové výstupy uvedené v príspevku boli vytvorené pomocou programu Surfer. 

 

Výsledky a diskusia 

Cieľom práce bolo porovnanie presnosti dvoch rôznych metód výpočtu prvých 

parciálnych derivácií, ktoré sú dôležité pre výpočet morfometrických parametrov reliéfu a nie 

len nich ale radu ďalších odvíjajúcich sa oblastí, či už je to problematika oslnenia reliéfu, 

alebo samotné modelovanie reliéfu. 
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Ako bolo spomenuté, porovnávané sú dve metódy výpočtu, a to teoretická 

(matematická) a metóda Calculus v programe Surfer. Teoretické hodnoty prvých parciálnych 

derivácií boli vypočítané na základe derivovania etalónovej rovnice [I.] najprv podľa x [II.] 

a potom podľa y [III.], ktoré boli vykreslené v programe Surfer (Obr. 2, 4). Týmto spôsobom 

bola vypočítaná prvá skupina teoretických hodnôt prvých parciálnych derivácií.  

 

[II.] 

 

[II.] 

A druhá skupina hodnôt parciálnych derivácií bola vypočítaná v programe Surfer 

pomocou modulu Calculus (Obr. 3). Tieto dve rôzne vytvorené skupiny parciálnych derivácií 

sme porovnali ich vzájomným odčítaním, aby sme získali hodnoty ich vzájomných rozdielov 

(Obr. 5). 

Rozdiely medzi teoretickými hodnotami prvých parciálnych derivácií a prvých 

parciálnych derivácií získaných pomocou programu Surfer, model Calculus pre zx sa 

pohybujú v intervale <-0.0028, 0.0027> a pre zy <-0.0009; 0.0009>, čo sú nízke hodnoty 

absolútnej odchýlky. 

 
Obr. 2 Teoretické hodnoty prvých parciálnych derivácií 
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Obr. 3 Prvé parciálne derivácie Surfer 

 

 
Obr. 4 Teoretické hodnoty prvých parciálnych derivácií spolu s vrstevnicami 
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Obr. 5 Rozdiely medzi teoretickými hodnotami zx, zy a zx, zy Surfer 

 
 

Záver 

Prvé parciálne derivácie vstupujú do vzťahov pre výpočet morfometrických 

parametrov prvého rádu, a to , sklon reliéfu  a orientácia reliéfu voči svetovým 

stranám . A taktiež do vzťahov pre výpočet morfometrických parametrov druhého rádu 

spolu s druhými parciálnymi deriváciami. Presné hodnoty parciálnych derivácií dostaneme 

samotný derivovaním matematicky zadanej funkcie reliéfu – etalónu. Keďže však väčšinou 

riešime morfometrickú analýzu reálneho reliéfu, nemáme túto plochu zadefinovanú 

matematickou rovnicou, ale len sústavou súradníc bodov x, y a výšky z. Preto je na výpočet 

parciálnych derivácií potrebné okrem iných možností použiť práve program Surfer, ktorý na 

základe množiny bodov x, y, z vie vypočítať prvé parciálne derivácie. Našou úlohou bolo 

zistiť ako sa líšia takto získané parciálne derivácie od teoretických hodnôt. Na základe 

vypočítaných rozdielov medzi teoretickými hodnotami zx, zy a hodnotami Surfer môžeme 

povedať, že hodnoty rozdielov sú tak nízke, že metóda výpočtu prvých parciálnych derivácií 

v programe Surfer je dostačujúca, v prípade ak nemáme k dispozícii matematicky 

zadefinovanú plochu reliéfu. 
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Abstrakt 

Geoecological research and physical-geographical regionalization provides a comprehensive  
information about constituents of the physical-geographical landscape. Creation of geoecological databases can 
help us in process of developing maps, risk and landscape potential. In this type of research, the main source of 
information about landscape is research based on geographical points (tessera). The main goal of the contribution 
is the creation of geoecological database of vineyards area in Pezinok territory. When I was creating the 
database, I took into the account the information about the relief, land cover, geological formation, soils and 
potential natural vegetation. 
 

Kľúčové slová: geoecological research; geoecological database; geotop, research point  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Geoekologickým (komplexným fyzickogeografickým) výskumom sa zo zahraničnej 

li teratúry venovala hlavne ruská geografická škola (Beruščavili-Žučkova [1], Isačenko [2]), 

ktorá položila jeho základy a neskoršie to bola aj nemecká geografická škola (Mossiman [3], 

Bastian [4], Bastian et. al. [5]), ktorá vytvorila základy výskumu na tessere.   

Na území Slovenska sa geoekologický výskum a fyzickogeografická regionalizácia 

vyvíjali pod vplyvom ruskej a nemeckej geografickej školy. Medzi prvých autorov patril 

Drdoš [6], neskoršie dochádzalo k výraznému rozvoju geoekologického výskumu a v súčasnej 

dobe sa mu venujú hlavne Minár et. al. [7] a Čech [8] a Čech, Kunáková [9]. 

Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum sa nevenuje iba 

charakteristike parciálnych fyzickogeografických zložiek krajiny, ale ťažiskom výskumu je 

analýza vzťahov a väzieb medzi jednotlivými zložkami krajiny. Tieto analýzy sa vytvárajú na 

základe najmenších priestorových geoekologických jednotiek – geotopov, ktoré sú „kvázi 

homogénne“. Výstupom geoekologického výskumu je najčastejšie finálna geoekologická 

mapa a z nej následne vytvorená geoekologická databáza, kde sú uvedené kvalitatívne 

i kvantitatívne parametre jednotlivých zložiek krajiny.  

Cieľom príspevku je charakterizovať základné kroky geoekologického výskumu na 

tessere v prostredí viníc. Zároveň je cieľom vytvoriť finálnu geoekologickú mapu 

a geoekologickú databázu o území, ktorá bude obsahovať typy fyzickogeografických 
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komplexov na jednej úrovni.  

 

Metodický postup 

Základnou metódou použitou pri geoekologickom výskume bola komplexná analýza 

na výskumnom bode (tessere, geografickom bode) 

Pri tvorbe príspevku, som vychádzal z metodiky zostavenej na základe viacerých prác 

Minár et. al.[7], Čech [8] a Čech, Kunáková [9] na základe ktorých som sa pokúsil stanoviť 

optimálny postup pre dané územie zostavený zo základných krokov: 

1. Štúdium literatúry a spracovanie analytických mapových podkladov 

Výsledkom tohto kroku bolo získanie základných charakteristík o území, ktoré som využíval 

pri tvorbe charakteristík územia a pri tvorbe geoekologickej mapy. Jednalo sa konkrétne 

o informácie o reliéfe, pôdach, geologickom podloží a krajinnej pokrývky. 

2. Tvorba predbežnej geoekologickej mapy 

Predbežná geoekologická mapa bola vytvorená metódou kombinácií vedúcich faktorov 

georeliéfu a krajinnej pokrývky, po aplikácií tohto postupu sme vytvorili primárne homogénne 

areály – geotopy, respektíve ekotopy. Týmto postupom sme získali 347 geotopov. 

3. Aplikácia regionalizačných kritérií a doplnenie obsahu pracovných areálov 

z existujúcich podkladov, identifikácia kombinácií a rozporov 

Pri tvorbe finálnej mapy geotopov som sa snažil zachytiť pestrosť krajiny (všetky relevantné 

typy geotopov) a zároveň eliminovať príliš malé areály, zhoršujúce prehľadnosť mapy. Boli 

využité nasledovné regionalizačné kritéria: veľkosť minimálneho areálu bola stanovená na     

1 000 m2, vodné toky, vodné plochy, spevnené a nespevnené cesty som spojil do jedného typu 

areálov nakoľko sa v nich výskum na tessere robiť nebude a ich vlastnosti hú relatívne 

homogénne. Zároveň som zanedbal sklon pri viniciach, čím som získal konečných 135 

areálov (Obr. 1). 

4.  Lokalizácia výskumných bodov v reprezentatívnych a problémových areáloch a 

terénny výskum 

Výskumné body boli umiestnené v problémových areáloch, kde boli nelogické kombinácie 

alebo kde chýbali údaje. Terénny výskum prebiehal na tesserách na základe mnou 

zostaveného inventarizačného listu (Tab. 1). Niektoré charakteristiky nebolo možné vyplniť 

pri každom bode, iné charakteristiky boli naopak doplnené nad rámec inventarizačného listu. 

Celkovo bol realizovaný výskum na 35 výskumných bodoch.  
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Tab. 1 Príklad vyplneného inventarizačného listu výskumného bodu 

Číslo výskumného bodu: D1(2) Dátum: 3.6.2013 Autor: Marián Gábor 
GPS súradnice: 48°18'11,8" s.z.š. 17°16'0,1" v.z.d. 
Geologické podložie z geologickej mapy: proluviálne sedimenty 
Nadmorská výška: 182 m n.m. Sklon: 8° Orientácia: JJV 
Genéza a vek formy: kvartérny, antropogénna terasa 

Mezoforma reliéfu: antropogénna terasa 

Súčasné procesy: antropogénne, stružková erózia 
Pôdny typ: kultizem 
Pôdny podtyp: kambizemná 
Pôdny druh: hlinito-piesočnatá pôda 
Charakteristika pôdnych horizontov: 
Akp 0 – 15 cm, piesočnato-hlinitá pôda, vlhká, kyprá, slabo plastická pôda s drobne hrudkovitou štruktúrou,  
Akp/C 15 – 22 cm, hlinito-piesočnatá pôda, vlhká, kyprá, neplastická pôda s drobne hrudkovitou štruktúrou 
C  22 cm < cm, hlinito-piesočnatá pôda, mierne vlhká, kyprá, neplastická pôda s drobne hrudkovitou štruktúrou 

Skeletnatosť a vlastnosti skeletu: Akp  (10 – 15%, priemerná veľkosť 2,5 cm, polopracované, navetrané), Akp/C 
(50%, priemerná veľkosť 2,5 cm, polopracované, navetrané), C (60 – 70%, priemerná veľkosť 2,5 cm, 
polopracované, navetrané) vo všetkých troch horizontoch sa vyskytujú proluviálne sedimenty 
Potenciálna fytocenóza: dubovo-hrabový les 
Reálna fytocenóza: vinica 
Označenie etáže E0 E1 E2 E3 
Pokryvnosť: 0% 30%  10 % 0 % 
Výška: 0 cm 25 cm 180 cm - 
Druhové zloženie: 
 
 

 
 
 

Capsella bursa-
pastoris (2) 
Cardaria draba (2) 
Convolvulus arvensis 
(r) 
Daucus carota (r) 
Lamium purpureum 
(+) 
Rumex sp. (r) 
Tripleurospernum 
insdorum (2) 
Vitis vinifera (+) 

Vitis vinifera (2)  

 

5. Vypracovanie finálnej geoekologickej mapy a tvorba geoekologickej databázy 

Na základe informácií získaných z výskumných bodov som spravil extrapoláciu údajov do 

priestoru. Týmto krokom som vytvoril finálnu geoekologickú mapu. Pomocou induktívnej 

metódy „zhora nadol“ som pospájal geotopy na základe podobných charakteristík (reliéf, 

pôdy, geologické podložie a krajinná pokrývka) do typov geoekologických komplexov 

(TGEK) (Obr. 2). 
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Obr. 1 Primárna geoekologická mapa a návrh výskumných bodov 

 

 

Obr. 2 Finálna geoekologická mapa (Typy geoekologických komplexov) 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledkom príspevku je geoekologická databáza, ktorá pozostáva z 23 (TGEK). 

Rovnako ako Čech, Kunáková [9] alebo kolektív autorov in Minár et. al. [7] som priradil 

každému TGEK informácie o morfokomplexe (morfograficko-polohový typ reliéfu), 

litokomplexe (geologické podložie), pedokomplexe (pôdny typ a subtyp) a fytokomplexe 
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(potenciálna prirodzená vegetácia). Tieto areály sú chápané ako relatívne homogénne, ale len 

na základe zvoleného kritéria, respektíve viacerých kritérií. Záujmové územie viníc sa 

vyznačuje vysokým stupňom heterogenity, ktorá je daná geologickým podložím ale rovnako aj 

využívaním krajiny človekom chápanom cez krajinnú pokrývku. Vlastnosti jednotlivých 

TGEK sa formovali na základe viacerých faktorov, ktoré majú dominantné postavenie (Tab. 

2).   

Tab. 2 Typy geoekologických komplexov a hlavné typizačné atribúty 
TGEK Morfokomplex Litokomplex Pedokomplex Fytokomplex 

TGEK 1 dno doliny biotické pararuly kambizeme modálne cerovo-dubové lesy 

TGEK 2 dno doliny fluviálne sedimenty kambizeme modálne dubovo-hrabové lesy  

TGEK 3 chrbát granity kambizeme modálne dubovo-hrabové lesy  

TGEK 4 chrbát biotické pararuly kambizeme modálne cerovo-dubové lesy 

TGEK 5 plochý kužeľ deluviálne sedimenty kambizeme modálne dubovo-hrabové lesy  

TGEK 6 plochý kužeľ fluviálne sedimenty čiernice modálne tvrdý lužný les 

TGEK 7 plochý kužeľ organické sedimenty organozem modálna slatinné jelšové lesy 

TGEK 8 transportný svah aktinolitické bridlice kambizeme modálne dubovo-hrabové lesy  

TGEK 9 transportný svah biotické pararuly kambizeme modálne cerovo-dubové lesy 

TGEK 10 transportný svah deluviálne sedimenty kambizeme modálne dubovo-hrabové lesy  

TGEK 11 transportný svah granity kambizeme modálne cerovo-dubové lesy 

TGEK 12 transportný svah amfibolity kambizeme modálne cerovo-dubové lesy 

TGEK 13 úpätný svah proluviálne sedimenty kambizeme modálne dubovo-hrabové lesy  

TGEK 14 antropogénne 

vhĺbená forma 

antropogénne 

sedimenty 

vodná plocha  

TGEK 15 antropogénne 

vyvýšená forma 

antropogénne 

sedimenty 

antrozem modálna  

TGEK 16 Terasované svahy  aktinolitické bridlice kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

TGEK 17 Terasované svahy  deluviálno-

proluviálne sedimenty 

kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

TGEK 18 Terasované svahy  granity kultizem modálna cerovo-dubové lesy 

TGEK 19 Terasované svahy  proluviálne sedimenty kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

TGEK 20 Terasované svahy  amfibolity kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

TGEK 21 Terasované svahy  deluviálne sedimenty kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

TGEK 22 Terasované svahy  fluviálne sedimenty kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

TGEK 23 Terasované svahy  biotické pararuly kultizem modálna dubovo-hrabové lesy  

 

Záver 

Príspevok obsahuje informácie o metodike a výsledkoch geoekologického výskumu. 

Predložené výsledky nám dávajú obraz o človekom výrazne ovplyvňovanej 

poľnohospodárskej krajine s trvalými kultúrami – vinicami, ale aj informácie o prírodnej 

krajine obklopujúcej vinice. Výstupy sa môžu ďalej spracovať a využiť pri geoekologickom 
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hodnotení územia. Priestorové ohraničenie elementárnych foriem geotopov bolo vytvorené na 

základe dvoch faktorov, ktoré sú na sebe relatívne nezávislé a to georeliéf a krajinná pokrývka 

v zmysle práce Minár et. al. [7]. Georeliéf je ľahko spracovateľný z vrstevníc základných máp 

a rovnako je aj ľahko identifikovateľný v teréne a krajinná pokrývka je ľahko spracovateľná 

z leteckých snímok a rovnako je ľahko identifikovateľná v teréne bez dlhodobého výskumu. 

Vzhľadom na obmedzené časové a finančné možnosti nebolo možné vypracovať podrobný 

geoekologický výskum s umiestnením výskumného bodu do každého geotopu, ako to vo 

svojej práci odporúča Minár et. a. [7].  

 
Poďakovanie 

Príspevok vznikol v rámci písania mojej diplomovej práce a nevznikol by bez podpory 

môjho školiteľa doc. RNDr. Vladimír Falťan PhD.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Beruščavili N. L., Žučkova V. K. (1997) Metody kompleksnych fiziko-geografičeskich 

isslendovanij. Izdavateľstvo Moskovskogo Universiteta, Moskva, p. 23 

 [2]  Isačensko A. G. (1991) Landšaftovedenie I fizikogeografičeskoje rajonirovanie. 

Izdavateľstvo Moskovskogo Universiteta, Moskva, p. 15  

[3] Mosimann T. (1984) GEOMETHODICA 9, p. 31 

[4]  Bastian O. (2000) LANDSCAPE URBAN PLAN 50, p. 145 

[5] Bastian O., Krönert R., Lipsky Z. (2006) LANDSCAPE ECOL p. 359  

[6]  Drdoš J. (1972) Acta geobiologica 1(2), p. 9 

[7]  Minár J., Barka I., Bonk R., Bizubová M., Čerňanský J., Falťan V., Gašpárek J., Kolény 

M., Kožuch M., Kusendová D., Machová Z., Mičian Ľ., Mičietová E., Michalka R., Novotný 

J., Ružek I., Švec P., Tremboš P., Trizna M., Zaťko M. (2001) Geoekologický (komplexný 

fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Geografické spectrum 3. 

Bratislava, p. 26 

[8]  Čech V. (2009): Fyzickogeografická analýza a regionalizácia krajiny centrálnej časti 

Galmusu a priľahlej časti Hornádskej kotliny. (Dizertačná práca), Fakulta humánnych 

a prírodných vied Prešov 

[9]  Čech V., Kunáková L. (2012) Geografický časopis 64(1), p. 29 – 46.   

GEOGRAFIA

1372



Počítačová gramotnosť ako indikátor marginality  
v obciach Bratislavského kraja v roku 2011 

 
Jozef Garaj, Beáta Pírová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, 
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina B1, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

garaj@fns.uniba.sk  
 
 

Abstrakt 

Marginality and its synonymum periphery are investigated in many research spheres. Geography dwells 
on its spatial as well as social and economic aspect. Marginal or peripheral area can be observed as an area of 
insufficient integration into the existing dominating structures, proceses and systems at given place and time. 
There is a relation between development of information literacy and computer literacy. Lack of knowledge may 
lead to restricted ability to integrate into the society using information technologies. Spatial concentration of 
individuals with insufficient level of information literacy is contrasted to those with high level of literacy. 
Regions are delimited according to capability of citizens to work with text, tables, e-mails and internet based on 
the results of national census in 2011.  
 

Kľúčové slová: počítačová gramotnosť; marginalita; Bratislavský kraj; sčítanie obyvateľstva 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Marginalita je výraz používaný vo viacerých vedných oblastiach, no v danej 

problematike možno zúžiť význam tak, ako ho definuje Latinsko-slovenský slovník [1], kde 

pod pojmom margō uvádza významy ako okraj, kraj, hranica. V mnohých vedeckých prácach 

sa na vyjadrenie rovnakej podstaty používa synonymum periféria, či periférny. Havlíček 

a Chromý v svojom článku [2] definujú perifériu ako územie nedostatočnej integrácie do, 

v danom mieste a čase dominujúcich, štruktúr, procesov a systémov. Na poli geografie sa na 

marginalitu dá pozerať z viacerých hľadísk [3], no v tomto kontexte je dôležité sociálne 

a ekonomické hľadisko, pričom za marginálne sa budú považovať tie regióny, ktoré sa 

umiestnili v spodnom kvintile dosahujúce teda najnižšie hodnoty v sledovanom ukazovateli. 

Jedným z mnohých spôsobov, ako vymedziť marginálne či periférne regióny od tých 

zvyšných, centrálnych, je využiť skupinu indikátorov, ktoré by mohli pomôcť takéto regióny 

nájsť. Pozorované javy majú v rôznych mierkach rôzne vlastnosti. Z dostupných dát sú na 

najnižšej úrovni dostupné dáta na úrovni obcí. Ako jeden z vhodných ukazovateľov možno 

použiť úroveň počítačových znalostí. Počítačová gramotnosť v súčasnosti naberá na význame. 

Jej význam spočíva v tom, aby bol človek schopný rozpoznať, kedy je informácia potrebná 

a má zároveň schopnosť lokalizovať, zhodnotiť a efektívne využiť potrebnú informáciu [4]. 

Počítačová gramotnosť je predpokladom informačnej gramotnosti, ktorá umožňuje začlenenie 
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do modernej spoločnosti s využitím moderných technológií. Ako spomína Džuganová [5] 

„ Informačne gramotní ľudia sú pripravení na efektívne rozhodovanie, slobodu výberu a plnú 

účasť v demokratickej spoločnosti“. Predpokladom je, že neschopnosť alebo neznalosť práce 

s informačnými technológiami, ktoré sa dajú chápať ako počítačová gramotnosť, môže viesť 

k marginálnemu postaveniu jednotlivca alebo skupiny obyvateľov. Koncentrácia väčšieho 

množstva takto znevýhodnených jedincov v priestore vedie k vytváraniu marginálnych či 

periférnych regiónov. Ako vhodný indikátor na úrovni obcí a mestských častí možno použiť 

podiel obyvateľstva schopného pracovať s textom, tabuľkou, elektronickou poštou a 

internetom, pričom zdroj dát predstavujú výsledky sčítania obyvateľstva, domov a bytov 

z roku 2011. 

Cieľ príspevku je poukázať na rozdiely v počítačovej gramotnosti na zistenej v sčítaní 

obyvateľstva v roku 2011 a nájsť tie obce alebo skupiny obcí vytvárajúce región, ktoré 

dosahujú najnižšie hodnoty v porovnaní s ostatnými. Tieto zaostávajúce obce tak predstavujú 

príklad marginality alebo periférnosti zo sociálneho a ekonomického hľadiska, čo sa 

odzrkadľuje aj na pozadí geografie.  

 

Materiál a metódy 

Dňa 21. mája 2011 prebehlo na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Okrem iných ukazovateľov sa v tomto sčítaní sledovala aj počítačová znalosť, pod ktorou sa 

rozumie počítačová gramotnosť obyvateľa a jeho schopnosť používať počítačové znalosti 

v každodennom živote [6]. Podľa vlastného usúdenia mohol kladne alebo záporne odpovedať 

na otázku, či ovláda prácu s textom, s tabuľkami, s elektronickou poštou (e-mailom) 

a s internetom. Na celoslovenskej úrovni z trvalo bývajúcich obyvateľov uviedlo 49,9 %, že 

vie pracovať s textom. V tabuľkových procesoroch vie pracovať 38,8 % obyvateľov, 

s elektronickou poštou vie pracovať 46,9 % a s internetom vie pracovať 53,8 % obyvateľov. 

Pri ukazovateľoch na úrovni obcí v Bratislavskom kraji sú sledované obce, ktoré dosiahnu 

najnižšie hodnoty, pričom zároveň patria medzi 20 % obcí s najnižšími hodnotami 

z celkového počtu obcí v kraji. Obce v spodnom kvintile sa teda považujú za marginálne. 

 

Výsledky a diskusia 

Bratislavský kraj dopadol zo všetkých slovenských krajov najlepšie vo všetkých 

štyroch kategóriách. Z trvalo bývajúcich obyvateľov vie pracovať s textom 63,7 %. 

Schopnosť pracovať s tabuľkami uviedlo 51,3 % obyvateľov. Pracovať s elektronickou poštou 
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(e-mailom) dokáže 61,2 %. Prácu s internetom ovláda 66,1 % trvalo bývajúcich obyvateľov 

Bratislavského kraja.  

Na úrovni okresov Bratislavského kraja vo všetkých štyroch sledovaných 

ukazovateľoch skončil najlepšie okres Bratislava V, kde prácu s internetom ovláda 72,5 %, 

s textom 70,2 %, s elektronickou poštou 68,1 % a prácu s tabuľkami ovláda 57,5 %.  

Najvyšší podiel obyvateľov ovládajúcich prácu s textom na úrovni obcí bol 

zaznamenaný v Bratislave – Karlovej Vsi (71,1 %), okres Bratislava IV. Počítačovú znalosť 

práce s tabuľkami najlepšie ovládajú v Bratislave – Devínskej Novej Vsi (58,3 %), tiež 

Bratislava IV. Vysoké hodnoty v obciach Bratislavského kraja (no na celoslovenskej úrovni 

už nie na prvom mieste) v ukazovateli schopnosti pracovať s elektronickou poštou dosiahli 

taktiež v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, kde dosiahli 68,9 % podiel 

a podobne prácu s internetom ovláda 73,8 %.  

Najnižšie hodnoty v sledovaných ukazovateľoch dosiahli obce Pernek, Plavecký 

Mikuláš a Záhorská Ves, no ani jedna z nich nepatrí medzi obce s najnižšími hodnotami 

z celoslovenského hľadiska. Najmenší podiel z obcí bratislavského kraja v kategórii práca 

s internetom dosiahli v Plaveckom Mikuláši (47,1 %). Prácu s elektronickou poštou ovládajú 

najmenej tiež v Plaveckom Mikuláši s podielom 39,5 %. Spracovanie tabuliek najmenej 

ovládajú v Záhorskej Vsi, kde dosiahli úroveň 33,4 %. V ukazovateli práca s textom najnižšiu 

hodnotu vykazujú v obci Pernek, a to 43,6 %. Všetky tri uvedené obce sa nachádzajú v okrese 

Malacky.  

 
 

 

 

 

 

Obr. 1 Podiel obyvateľov 
ovládajúcich prácu 

s textovým editorom 
v obciach Bratislavského 

kraja v roku 2011 
 

Obr. 2 Podiel obyvateľov 
ovládajúcich prácu 

s tabuľkovým editorom 
v obciach Bratislavského 

kraja v roku 2011 
 

Obr. 3 Podiel obyvateľov 
ovládajúcich prácu 

s elektronickou poštou v obciach 
Bratislavského kraja v roku 2011 
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Záver 

Pri hľadaní marginálnych regiónov s využitím údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 

2011 pomocou vybraných indikátorov, ktoré boli zoradené na základe ich hodnôt, sa 

vyselektovali skupiny obcí zodpovedajúce spodnému kvintilu, teda patriacich medzi 20 % 

obcí s najnižšími hodnotami. Medzi obce, ktoré sa umiestnili vo všetkých štyroch 

sledovaných ukazovateľoch medzi 20 % obcami s najnižšími hodnotami, patria Báhoň, 

Gajary, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Malé Leváre, Nový Svet, Pernek, Píla, Plavecké 

Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Reca, Sološnica, Studienka, Veľké Leváre, 

Vištuk, Vysoká pri Morave a Záhorská Ves. V spodnom kvintile, ale už len v troch 

ukazovateľoch, sa nachádzajú obce Jablonové, Suchohrad, Štefanová a Závod a len v jednom 

ukazovateli to sú obce Častá, Jakubov, Kuchyňa a Veľký Biel. Na opačnom póle sledovaných 

hodnôt vo všetkých štyroch ukazovateľoch napredujú mestské časti Bratislavy s výnimkou 

Jaroviec a Čunova, spolu so Zálesím, Chorvátskym Grobom, Viničným, Limbachom 

a vojenským obvodom Záhorie. K spoločným znakom obcí nachádzajúcich sa medzi 20 % 

obcami s najnižšími hodnotami patria vyššia miera nezamestnanosti. V 10 obciach presahuje 

mieru 10 %, najvyššia je v obci Plavecký Štvrtok (24,01 %). Výrazný je aj vyšší podiel 

obyvateľov so základným vzdelaním. Najväčší podiel dosiahla Reca (35,1 %), nasledujú 

Vysoká (30,5 %) a Pernek (30,1 %).  K ďalším znakom patria vyšší podiel obyvateľov 

Obr. 4 Podiel obyvateľov 
ovládajúcich prácu s internetom 
v obciach Bratislavského kraja 

v roku 2011 
 

Obr. 5 Výskyt obcí 
Bratislavského kraja medzi 

najlepšími a najhoršími 20 % vo 
vybraných indikátoroch za rok 

2011 
 

Obr. 6 Obce Bratislavského 
kraja v roku 2011 
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pracujúcich v primárnom sektore či nižší podiel obývaných domov v porovnaní s inými 

obcami v kraji.  

K zhodnoteniu možno dodať, že značná časť obcí s najnižšími dosiahnutými 

hodnotami prináležia okresu Malacky. Vytvára sa tak priestor k ďalšej diskusii o príčinách 

súčasného stavu, čo sa dá využiť pri plánovaní sociálnej politiky na úrovni kraja.  
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Abstrakt 

The aim of this paper to analyse an impact of the basic components of population change, net migration 
rate and natural change of population, in selected functional urban region on the total population change by 
corelation index. Analysis of the natural change of population and net migration was focused on the period from 
1991 to 2010.  
 

Kľúčové slová: Michalovce; prirodzený pohyb; migračný pohyb; vzdelanostná štruktúra 

 

Úvod a formulácia cieľa 

S nástupom druhej demografickej revolúcie na Slovensku sa vývojové tendencie 

prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva Slovenska približujú obdobným trendom 

v krajinách západnej Európy a severnej Ameriky. V oboch prípadoch takýto vývoj znamenal, 

okrem iného, stabilizáciu rastu obyvateľstva a meniace sa proporcie vplyvu základných 

komponentov pohybu obyvateľstva na pohyb celkový. 

Pokles prirodzeného pohybu obyvateľstva na úroveň jednoduchej reprodukcie je na 

území Slovenska zaznamenávaný už v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia ako 

výsledok dlhodobého poklesu mier reprodukcie, ktorý bol pravdepodobne značne 

katalyzovaný spoločenskými zmenami po roku 1989.  

Po roku 2000 zároveň možno pozorovať aj na Slovensku meniaci sa charakter 

migračného pohybu obyvateľstva – migračné toky, aj vďaka znižujúcej sa intenzite 

prirodzeného prírastku, sa pre celkový rast obyvateľstva stávajú významnejšími [1]. 

Motiváciu intraregionálnej migrácie obyvateľstva možno snáď zhrnúť do dvoch hlavných 

dôvodov, a to migrácia motivovaná osobnými preferenciami obyvateľstva vo vzťahu 

k rôznym aspektom kvality života a migrácia motivovaná ekonomicky, prostredníctvom 

rôznych cien bývania v odlišných lokalitách regiónov [2]. 

Tento vývoj však bol podmienený spoločenskými zmenami prichádzajúcimi ako 

súčasť prejavov druhej demografickej revolúcie ako sú: zvyšujúca sa miera individuálnej 
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slobody a nástup individualizmu, zvyšujúca sa ekonomická a sociálna nezávislosť vďaka 

zvyšujúcej sa vzdelanostnej úrovni a hodnote vzdelania u obyvateľstva, ktorá má potenciál do 

značnej miery podmieňovať kvalitu života jedinca. Viaceré výskumy potvrdzujú, úroveň 

vzdelania je do značnej miery medzigeneračne prenositeľná [3]. Preto by sa mala stať 

podpora, nielen kvantitatívneho ale i kvalitatívneho rozvoja vzdelanostnej úrovne 

obyvateľstva na Slovensku kľúčovým aspektom politík nielen na celoštátnej, ale i regionálnej 

úrovni. Cieľom tohto príspevku je zistiť mieru vplyvu prirodzeného a migračného prírastku 

obyvateľstva na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva funkčného mestského regiónu 

Michalovce. 

 

Materiál a metódy 

Vymedzenie záujmového územia sa v analýze opiera o sústavu funkčných mestských 

regiónov 91 – A vytvorenú Bezákom [4], ktoré boli delimitované na základe dát o dennej 

pracovnej migrácii obyvateľstva tak, aby regióny boli vzhľadom na tú vnútorne koherentné 

a navonok uzavreté. Zároveň možno konštatovať v zmysle Bezáka že rozloženie denných ciest 

medzi bydliskom a pracoviskom spravidla korešponduje s priestorovou štruktúrou pomerne 

širokého spektra vnútroregionálnych väzieb, predovšetkým vo sfére využívania služieb a 

sociálnych kontaktov [4]. 

 Základnými časťami funkčných mestských regiónov sú centrum a zázemie, pričom za 

centrum regiónu v prípade funkčného mestského regiónu Michalovce (ďalej tiež FMR MI) 

budeme v práci považovať mesto Michalovce tak, ako je v súčasnosti vyčlenené 

administratívnymi hranicami svojho katastrálneho územia. Zvyšných 108 obcí, vrátane dvoch, 

Strážskeho a Sobraniec, ktoré majú štatút mesta, považujeme za zázemie funkčného 

mestského regiónu prináležiacemu k mestu Michalovce. 

 Vplyv komponentov pohybu obyvateľstva, teda prirodzeného a migračného pohybu, 

sme sledovali prostredníctvom koeficientov korelácie vyjadrenom za každý rok sledovaného 

obdobia pre región ako celok. Vstupnými ukazovateľmi týchto korelácií boli pre zachytenie 

prirodzeného ročného pohybu obyvateľstva priemerná hrubá miera prirodzeného prírastku 

v dvoch desaťročných medzicenzných obdobiach (1991 až 2000 a 2001 až 2010). Pre 

vyjadrenie migrácie obyvateľstva priemerná ročná miera čistej migrácie rátaná rovnako pre 

dve časovo sa kryjúce dekády a za každú obec osve. Postup priemerovania desaťročných 

období bol zvolený kvôli dostupnosti dát o vzdelanostnej štruktúre obcí zo sčítaní 

obyvateľstva vykonávaných v desaťročných odstupoch. Údaje o pohybe obyvateľstva boli 
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čerpané z Bilancií obyvateľstva SR vydávaných každoročne Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky. 

 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva regiónu bola hodnotená v štyroch štandardných 

základných kategóriách najvyššieho dosiahnutého vzdelania, a to vzdelaním základným 

vrátane osôb bez vzdelania, učňovským bez maturity, stredoškolským s maturitou 

a vysokoškolským vzdelaním vo všetkých troch jeho stupňoch prostredníctvom ich podielov 

z celkového počtu obyvateľstva obce v daných rokoch očisteného od počtu obyvateľstva ktoré 

si plní povinnú školskú dochádzku, teda obyvateľstva do pätnásteho roku veku vrátane. Do 

výpočtu korelačných koeficientov vstupovali spomenuté štruktúry prostredníctvom 

jednoduchej zmeny podielov v medzicenzných obdobiach tak, že koeficienty korelácie boli 

vyrátavané prostredníctvom priemernej ročnej hrubej miery prirodzeného prírastku (resp. 

miery čistej migrácie) a zmeny podielu zastúpenia obyvateľstva konkrétnej kategórie 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania vzťahujúce sa k rovnakému desaťročnému obdobiu. 

Údaje o vzdelanostnej štruktúre sme získali zo Sčítaní obyvateľstva 1991, 2001 a 2011. 

 

Výsledky a diskusia 

 Funkčný mestský región zaznamenáva celkovo v sledovanom období postupný 

prechod od relatívne výrazného celkového prírastku v hodnote blížiacej sa 7 ‰ v roku 1991 

k hodnotám pohybujúcim sa v blízkosti úrovne stabilného vývoja populácie pohybujúcim sa 

už od roku 2001, či už záporných alebo kladných hodnotách, dosahujúcich hodnôt do 2 ‰.  

 
Obr. 1 Vývoj hodnôt mier pohybu obyvateľstva vo FMR MI v rokoch 1991 až 2010 
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Hodnoty prirodzeného i migračného pohybu obyvateľstva dosahujú v rovnakom 

období podobnú intenzitu. Postupne však dochádza k vyrovnávaniu sa intenzity vývoja 

komponentov pohybu obyvateľstva. Zatiaľ čo v počiatočných rokoch sledovaného obdobia je 

dominantný vysoký prirodzený prírastok obyvateľstva, neskoršie sa tieto hodnoty 

vyrovnávajú. Celkovo však v období týchto dvoch dekád je región mierne celkovo prírastkový 

– na úrovni 0,29 ‰, na ktorom sa podieľa prirodzený prírastok v hodnote 0,62 ‰ 

a prirodzený úbytok -0,33 ‰ (obr. 1). 

 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva regiónu sa počas obdobia rokov 1991 až 2011 

zmenila pomerne výrazne. Najvýznamnejšie zastúpenie má v regióne obyvateľstvo so 

stredoškolským vzdelaním s maturitou, naopak najnižšie obyvateľstvo s vysokoškolským 

vzdelaním. Podiel obyvateľstva s najvyšším dosiahnutým vzdelaním základným sa znížil 

takmer o 50  % a v roku 2011 dosiahol 21,9 %. Tento pokles je v porovnaní s poklesom na 

Slovensku nižší, podiel tohto obyvateľstva je o takmer 4 % vyšší vo FMR. Vyšší podiel 

obyvateľstva so základným vzdelaním sa zároveň prejavil vo všetkých ostatných kategóriách 

vzdelania, ktoré sú vo FMR zastúpené menším podielom ako na Slovensku. Naproti tomu, 

najmenší rozdiel od celoslovenskej úrovne, s hodnotou iba 0,3 %, je paradoxne zaznamenaný 

v podiele vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva, ktorý je rozdielny od celoslovenského 

priemeru iba minimálne. Možno však konštatovať, že podiely obyvateľstva v použitých 

štyroch kategóriách do značnej miery kopírujú, aj vo svojom vývoji, situáciu na Slovensku 

(tab. 2). 

 

Tab. 2 Podiel obyvateľstva FMR MI podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (v %) 
 1991 2011 

 SR FMR SR FMR 

základné 38,9 
42,4 17,8 21,9 

učňovské bez maturity 28,6 
26,9 27,3 25,3 

úplné stredné 24,6 
23,8 35,0 33,0 

vysokoškolské 7,8 
6,0 16,4 16,1 

 

 Hodnoty korelačných koeficientov boli výraznejšie pri sledovaní vzťahu prirodzeného 

prírastku obyvateľstva a vývoja vzdelanostnej štruktúry so stúpajúcou intenzitou v porovnaní 

sledovaných období. Pozitívna korelácia bola dosiahnutá v oboch obdobiach iba u vzťahu 

prirodzeného prírastku a podielu obyvateľstva so základným vzdelaním v tomto prípade 

znamenajúca vyšší prirodzený prírastok a zároveň narastajúci podiel obyvateľstva. Táto 
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hodnota korelácie môže poukazovať na pomerne silnú rezistenciu tendencie mať viacdetné 

rodiny u obyvateľstva s nižším dosiahnutým vzdelaním a prítomnosť niekoľkých rómskych 

osád so špecifickým demografickým správaním vo FMR MI. Korelácia medzi obyvateľstvom 

všetkých ostatných kategórií a prirodzeným prírastkom má záporné hodnoty taktiež sa 

v porovnaní dvoch období zvyšujúce, pričom najnižšie hodnoty korelácií boli zaznamenané 

u kategórie obyvateľstva najmenej v regióne zastúpeného, a to vysokoškolsky vzdelaného. 

 Migračný prírastok sa naopak ukázal ako všeobecne nie preukázateľne korelujúci so 

zmenou vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva regiónu. Jedinou výnimkou môže byť kategória 

úplné stredné vzdelanie, kde sa prejavila veľmi mierne negatívna korelácia (tab. 3). 

Predpokladáme, že tento výsledok je dôsledkom faktu, že selektívna migrácia, merateľná 

úrovňou vzdelania účastniacich sa migrantov, sa v súčasnosti v regióne silno neprejavuje. 

Migračných pohybov sa v regióne pravdepodobne účastnia rôzne skupiny obyvateľstva 

v podobnej miere a geograficky nie výrazne špecificky. 

 

Tab. 3 Hodnoty korelácií medzi ukazovateľmi komponentov pohybu obyvateľstva a vzdelanostnou štruktúrou 
 rP rM 

1991 - 2000 2001 - 2011 1991 - 2000 2001 - 2011 

základné 0,406 0,733 -0,032 0,047 

učňovské bez 

maturity 

-0,339 -0,465 -0,136 -0,098 

úplné stredné -0,241 -0,495 0,047 -0,141 

vysokoškolské 0,007 -0,171 0,088 0,064 

vysvetlivky: rM -hrubá miera čistej migrácie, rP -hrubá miera prirodzeného prírastku 

 

Záver 

Článok poukazuje na vzájomnú súvislosť medzi vývojom prirodzeného prírastku 

obyvateľstva a zmenou vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva v kategóriách podľa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania. Korelácia medzi zmenou podielu obyvateľstva so základným 

vzdelaním dosahuje s prirodzeným pohybom obyvateľstva kladné hodnoty. U ďalších 

kategórií obyvateľstva boli zaznamenané naopak záporné hodnoty korelačného koeficientu. 

Tento fakt poukazuje na pretrvávajúce rozdiely demografického správania obyvateľstva, kde 

podľa dosiahnutých hodnôt korelácie platí, že menej vzdelané obyvateľstvo má vyšší 

prirodzený prírastok. 

Naopak, hodnoty korelácií medzi zmenou vzdelanostnej štruktúry a migračným 
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prírastkom obyvateľstva nadobudli štatisticky nevýznamné, resp. slabo významné hodnoty. 

Pravdepodobne teda existuje na území FMR MI takýmto výskumom málo preukázateľná 

špecifická selektívna migrácia, resp. prejavuje sa v podobnej miere u rôznych kategórií 

obyvateľstva. 
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Abstrakt 

The paper is devoted to the process of creating an interactive web map application using ESRI software 
and AdobeAIR technology. Workflows are designed to process the input layers of the area, which is delimited    
as The area of interest of the Trenčín district in shapefile layout. Processed spatial data of the area in the form    
of a map document, which is a key resource for creating the web application, are published to the server and then 
connected to the web application developed in technological building environment ArcGIS Viewer for Flex. The 
results of processing are presented in the web application available on the Internet. 
 

Kľúčové slová: ESRI; mapový dokument; publikácia údajov; webová aplikácia  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V dnešnej spoločnosti má čoraz väčší význam tvorba webových aplikácií, či už              

pre vedecké účely alebo pre širokú verejnosť. Stali sa populárnymi pre ich jednoduché 

využívanie ako aj pre neobmedzenú dostupnosť na trhu. Webové aplikácie sú dostupné 

používateľom cez webové prehliadače v rámci siete Internetu, realizované na základe 

architektúry klient – server, kde klient je definovaný buď ako priamy používateľ alebo ako 

program, počítač. Takýmito webovými aplikáciami sa zaoberá aj americká spoločnosť ESRI, 

založená v roku 1969 v Kalifornii v USA, ktorá vyvíja rôzne desktopové, mobilné, či webové 

aplikácie.  

Cieľom príspevku je tvorba interaktívnej webovej aplikácie vybranej Záujmovej 

oblasti okresu Trenčín, vyvíjanej v technologických prostrediach spomenutej spoločnosti 

ESRI. Proces tvorby webovej aplikácie, predchádza spracovaniu vstupných údajov v podobe 

shapefile, následnou tvorbou mapového dokumentu vo formáte (.mxd) a publikáciou 

mapového dokumentu na server, ktorý je kľúčovým zdrojom pre vytváranie aplikácie. 

Výstupom príspevku je realizovaná samotná aplikácia dostupná na internete, za účelom 

prezentácie, ktorá používateľovi umožňuje nadobudnutie nových poznatkov z rôznych 

tematických oblastí, alebo ako propagácia určitého územia s danou tematikou. V našom 

prípade, je aplikácia zameraná na prezentáciu priestorových informácií a cestovného ruchu 

okresu Trenčín.  
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Materiál a metódy 

Hlavným zdrojom celého experimentu sú priestorové údaje v podobe vektorových 

vrstiev vo formáte shapefile (.shp) pre dané územie okresu Trenčín.  

Vektorová reprezentácia priestorových objektov reality je zastúpená geometrickými 

prvkami – bodmi, líniami a plochami. Shapefile (angl. shape- tvar, útvar, forma; file- zložka) 

predstavuje jednoduchý údajový formát pre ukladanie vektorových priestorových údajov [1]. 

Priestorové údaje – vektorové vrstvy sa ďalej spracovávajú a editujú v nasledujúcom 

technologickom prostredí ArcGIS 10 - ArcCatalog a ArcMap.  

Dôležitý je import spomenutých údajov do technologického prostredia ArcCatalog, 

kde je potrebné nastavenie súradnicového systému pre všetky vrstvy na jednotný celosvetový 

súradnicový systém WGS84. Nasleduje úprava jednotlivých vektorových vrstiev                       

v technologickom prostredí ArcMap, ktoré vizualizujú len dané územie okresu Trenčín. 

Jednotlivé vrstvy zobrazujú štátnu hranicu, hranicu okresu, hranice obcí, cestnú, železničnú 

a riečnu sieť, lesnú a vodnú plochu, ako aj body záujmu (banka, čerpacia stanica, hotel, 

parkovisko, lekáreň, škola, a pod.) a vrstva cestovného ruchu, v ktorej sú obsiahnuté 

historické a prírodné pamiatky ako aj miesta oddychu a rekreácie. Z dôvodu väčšej 

prehľadnosti je viditeľnosť hlavne bodových vrstiev nastavená samostatne ako zobrazenie     

vo veľkej mierke. Po úprave a editácii jednotlivých vrstiev nasleduje export do podoby 

mapového dokumentu vo formáte (.mxd) a následne publikácia na ArcGIS Server.  

Spracované priestorové údaje (vektorové vrstvy), uložené do podoby mapového 

dokumentu, sa následne publikujú do rozhrania ArcGIS Server, ktorý predstavuje súhrn 

procesov slúžiacich na prevedenie rôznych funkcií desktopového ArcGIS do prostredia webu.  

Server okrem vlastných služieb ponúka služby OGC štandardov (Open Geospatial 

Consortium), ktoré predstavujú všeobecný rámec pre špecifikáciu webových služieb, 

pracujúcich s geopriestorovými údajmi. Do OGC štandardov zaraďujeme mapové služby 

WMS, WFS, WCS, WPS a údajový formát KML, definovaný ako univerzálny formát XML 

pre vizualizáciu geografických priestorových údajov, ktorého súbory využívajú aplikácie 

Google Earth, Google Maps, Adobe Photoshop a iné [2].  

ArcGIS Server využíva architektúru klient – server, ktorá predstavuje na jednej strane 

klienta – softvér, ktorý odosiela požiadavky pre spracovanie na server a ten následne 

spracované požadované údaje odošle naspäť klientovi [3]. Vypublikovaný mapový dokument 

v podobe mapovej služby (Obr. 1) je možné pripojiť do technologického prostredia ArcGIS 

Viewer for Flex, v ktorom je výsledná webová aplikácia realizovaná.  
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Obr.  1 Vypublikovaná mapová služba na ArcGIS Serveri (ArcGIS JavaScript API) 

 

Technológia Adobe AIR predstavuje multiplatformové spúšťanie internetových 

aplikácií. Ide o tzv. runtime aplikáciu (zabezpečuje základné správanie aplikácií a hlavne 

znižuje kapacitný objem súborov webových prehliadačov), ktorá spúšťa aplikácie na báze 

HTML, Flash a v našom prípade Flex. Bez inštalácie spomenutej technológie (Adobe AIR)    

by aplikáciu v technologickom prostredí ArcGIS for Flex nebolo možné realizovať.  

Softvér ArcGIS Viewer for Flex obsahuje nasledujúce záložky, pomocou ktorých 

používateľ vyvíja webovú aplikáciu: maps (podkladové mapy, operačné vrstvy a mapové 

priblíženie pri prvom otvorení webstránky našou webovou mapovou aplikáciou), widgets 

(ovládacie prvky umožňujúce zjednodušený prístup k požiadavkám), layout (dispozície, 

ktorými sa nastavuje ich viditeľnosť už v samotnej aplikácii), design (záložka, ktorou sa 

nastavuje finálny grafický dizajn aplikácie – logo, nadpis, font, farba) a preview (záložka 

umožňujúca náhľad vyvíjanej aplikácie).  

 

Výsledky a diskusia 

Výsledok experimentu a zároveň aj celého príspevku je webová mapová aplikácia 

Záujmovej oblasti okresu Trenčín (Obr. 2) s reprezentačnou funkcionalitou, ktorú si môže 

používateľ pozrieť na internetovej stránke: http://158.195.40.236/flexviewers/Hadarova_bc1/.  
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Obr.  2 Interaktívna webová mapová aplikácia v technologickom prostredí ArcGIS Viewer for Flex 3.1 
 

Webová aplikácia predstavuje zobrazovacie okno, ktoré obsahuje viacero funkcií 

formou záložiek. Spustená aplikácia obsahuje logo okresného mesta Trenčín, logo spoločnosti 

ESRI s priamym prepojením na domovské stránky mesta a ESRI, možnosť priblíženia, 

oddialenia zobrazených vrstiev, vypnuté náhľadové okno v dolnej časti s možnosťou zapnutia. 

V hornej časti sa nachádza názov danej aplikácie a vytvorené záložky pomocou widgets.  

Ako podkladové mapy sme využili mapy spoločnosti ESRI, najvhodnejší obsah 

poskytla topografická mapa ESRI World Topographic Map. Používateľ si môže zmeniť 

podkladovú mapu za inú, z ponuky podkladová mapa. 

Widgets ako je uvedené vyššie, plnia funkciu ovládacieho prvku, ktorý je prispôsobený 

k jednoduchej manipulácii údajov zariadení alebo programov. Zobrazenie widgets podporuje 

každý operačný systém. V záložke widgets sme si zvolili niektoré nástroje, napr. vyhľadávač 

adresy, kreslenie a meranie dĺžok, tlač, vysvetlivky, rýchle vyhľadávanie, zoznam vrstiev. 

Každý operačný nástroj sa dá zvlášť editovať, ako aj výber týchto nástrojov pre každú 

operačnú vrstvu. Tieto základné nástroje, ktoré dané technické prostredie ponúka, majú 

bohatú funkcionalitu s možnosťou rozšírenia o nadštandardné widgety, ktoré sú však už 

spoplatnené. 

Používateľ môže využívať pridané záložky – widgets, môže si zobraziť ľubovoľné, 

vytvorené vrstvy s možnosťou ich vypnutia. Webová mapová aplikácia umožňuje podporu 

geokódovacej služby – vyhľadávania objektu pomocou adresy aj súradníc, podporu ďalších 

widgets ako sú priestorové záložky, kreslenie a meranie dĺžok línií a plôch. Vytvorená 

webová mapová aplikácia však neponúka pre používateľov editáciu ani úpravu, slúži len       

na  prezentačné účely (Obr. 3).  
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Obr.  3 Využitie widgets a pop – up vo webovej mapovej aplikácii ArcGIS Viewer for Flex 3.1 
 

Dôležitým krokom bola tvorba tzv. Pop – Up (vyskakovacie okná predstavujúce 

vizuálny element grafického rozhrania). V našej aplikácii to znamená kliknutie na vyznačený 

bod – bod cestovného ruchu, s následným zobrazením okna so základnými informáciami          

o mieste záujmu (Obr. 3 a Obr. 4). 

 
Obr.  4 Pop – up zvoleného bodu vrstvy cestovného ruchu 

 

 

Záver 

Webová aplikácia v rámci softvérového inžinierstva predstavuje internetovú aplikáciu 

typu klient – server, kde je poskytovaná webovým serverom priamo používateľom. Webové 

aplikácie sú v súčasnosti čoraz viac populárne a čoraz viac využívané, dôvodom je vždy 

prítomný webový prehliadač ako klient. Webové prehliadače, napr. Mozilla Firefox, Inernet 
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Explorer, Opera, Google Chrome a pod., predstavujú konkrétne prostredie pre používanie 

tenkých klientov. 

Výhodou realizovanej webovej aplikácie je ľahká dostupnosť informácií, jej nenáročná 

tvorba bez využitia programovania a úprava do záverečnej podoby. Výhodná je voľnosť 

výberu grafickej formy aplikácie s možnosťou vlastných znakov, loga, štýlu písma, farby 

písma, výberu informácií, ktoré chceme poskytnúť používateľom a pod. Na záver môžeme 

zhodnotiť, že práca má vysoký potenciál pre budúce využitie, s množstvom aktualizovaných 

informácií. 
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Zhodnotenie príčin depopulácie vidieckych obcí Trenčianskeho kraja 
s dôrazom na názory čelných predstaviteľov týchto obcí 
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Abstrakt 

The paper deals with such rural municipalities of the Trenčiansky kraj region, in which the population is 
decreasing during the observed time period. According to preliminary identification of suitable municipalities, 
thus the aim of this paper is to evaluate particular reasons of decrease in population. The main method applied in 
the work was a quantitative research used to find out specific parameters resulting in depopulation. Finally, 
consequent possibilities of depopulation solutions were handled.  

Kľúčové slová: depopulačná vidiecka obec; Trenčiansky kraj; dotazníkový prieskum   

Úvod a formulácia cieľa 

 
Dlhodobé úbytky obyvateľstva prinášajú vo všeobecnosti problémy, ktoré sa prejavujú 

v rôznych oblastiach života v určitom sídle. Zásadné sú tieto problémy najmä pri pohľade na 

vidiecke obce. Tieto majú pomerne menej nástrojov ako situáciu zlepšiť v porovnaní 

s obcami, ktoré majú štatút mesta. Najvýraznejšie sa tieto problémy prejavujú vo vidieckych 

obciach kde, počet obyvateľov dosahuje nízke počty 500 a menej. Veľké množstvo takýchto 

obcí sa nachádza najmä v oblasti severovýchodného Slovenska. Napriek tomu naším cieľom 

nie je zaoberať sa obcami nachádzajúcimi v tejto časti Slovenska. Paradoxne sme si vybrali 

pre náš výskum obce nachádzajúce sa na opačnom póle Slovenska, a to konkrétne vidiecke 

obce Trenčianskeho kraja. Práve pri pohľade na tieto obce nás zaujíma, či i v tomto pomerne 

rozvinutom a napredujúcom regióne majú vidiecke obce problémy s úbytkami obyvateľstva 

podobne ako je tomu na severovýchode Slovenska, kde sú podmienky na existenciu 

bezpochyby náročnejšie. Cieľ bol teda jednoznačný, a to identifikovať konkrétne obce, 

a potom najmä v spolupráci s čelnými predstaviteľmi obcí zaujať stanovisko a zistiť ich 

vnímanie identifikovaného problému a určiť prípadné možnosti riešenia v konkrétnych 

podmienkach.  

 
Materiál a metódy 

Viacerí autori, či už sociológovia alebo niektorí geografi, resp. demografi upozorňujú 

na problematiku vidieckych obcí, ktoré zaznamenávajú úbytky obyvateľstva. Najviac sa táto 

problematika týka obcí s malým počtom obyvateľov. Tieto obce sa podľa [1] nachádzajú 
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v okresoch Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Rožňava, Snina, Svidník, Levoča, 

Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sobrance, Stropkov, Krupina, Medzilaborce, 

Turčianske Teplice. Väčšina týchto obcí vykazuje negatívne črty vo všetkých ukazovateľoch 

(demografických, sociálnych, ekonomických, infraštruktúrnych). Tento fakt potvrdzuje vo 

svojej štúdii i [2]. Konkrétne spomína, že obce s počtom obyvateľov menším ako 100 

obyvateľov, medzi rokmi 1996 a 2008 zmenšili svoj počet až o 13 %. Problémy  spájajú 

s malými obcami v rozličných súvislostiach i ďalší autori, napr. v publikácii [3,4]. Spôsobmi, 

ktoré môžu v pozitívnom zmysle slova ovplyvniť vývoj konkrétnej obce sú najmä dokumenty 

s legislatívnym usmernením. Medzi tieto zaraďujeme najmä program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja a územný plán. Tieto dokumenty majú veľký význam najmä pri výstavbe 

nových objektov, ktoré sa na základe týchto dokumentov podrobia širšej analýze a hľadajú sa 

najvhodnejšie lokality pre realizáciu konkrétnych stavieb. Paradoxom je ale fakt, že obce do 

2000 obyvateľov nemajú povinnosť spracovať územný plán. Absencia, či nekvalitné 

spracovanie takéhoto dokumentu väčšinou znamená problémy rôzneho charakteru [5]. 

Dôležitým faktorom, ktorý do významnej miery ovplyvňuje rozvoj obce vo viacerých 

smeroch je miera nezamestnanosti. Pohľad na nezamestnanosť vidieka prináša [6]. Problémy 

nezamestnanosti na vidieku  je možné, podľa spomínaného autora riešiť zvýšením 

vzdelanosti, pretože vidiecke obyvateľstvo vykazuje mierne nižší stupeň vzdelanosti ako 

v mestách.  Autori [7] si vybrali ako modelové územie východného Slovenska (Humenné, 

Snina, Medzilaborce). Konštatujú tiež, že krivka vývoja nezamestnanosti v týchto regiónoch 

má síce podobný charakter ako priemer v Slovenskej republike, no hodnoty sú vyššie 

v niektorých rokoch až o 5 až 10 % (1991 - 2005). Ako príčiny nedostatočnej úrovne 

zamestnanosti spomínaní autori viac-menej uvádzajú tie, ktoré sú logickým vyústením i 

ďalších podobných analýz. Sú to najmä nekvalitná  infraštruktúra, periférna poloha, ale 

i ďalšie ako je úzko štrukturalizované priemyselné odvetvia, úpadok poľnohospodárstva 

a zánik družstiev či pokles zamestnanosti v stavebníctve. Ako možné riešenia vidia autori 

intervencie zo strany štátu, najmä z pohľadu rozvoja malého a stredného podnikania.  

Depopulačnou obcou (vidieckou obcou) v našom prípade rozumieme takú, ktorá počas 

sledovaného obdobia 2000 - 2010 zaznamená maximálne trikrát celkový prírastok 

obyvateľstva. Nulový celkový prírastok, teda vyrovnanú bilanciu obyvateľstva sme v našom 

prípade za úbytok nepovažovali. Na základe takto stanovenej podmienky sme pomocou 

bilancií pohybu obyvateľstva (celkových prírastkov) v období rokov 2000 až 2010 

vyselektovali konkrétne 42 obcí Trenčianskeho kraja (mapa 1). Tieto sa stali základňou nášho 
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výskumu. Dotazníkový prieskum sme uskutočnili na základe emailového kontaktu, 

prostredníctvom ktorého sme kontaktovali spomínaných 42 čelných predstaviteľov 

identifikovaných obcí. V prípade, že na náš email i po druhom pokuse nikto nereagoval, 

kontaktovali sme konkrétnu samosprávu prostredníctvom telefónu. Otázky boli pomerne 

jednoduché, voľne položené, bez značnej potreby jednoznačnej kvantifikácie odpovedí. Prvá 

sa týkala príčin úbytkov obyvateľstva, v druhej nás zaujímalo, či niečo samosprávy robia 

preto, aby sa tieto úbytky zmiernili a ak áno, zaujímalo nás, čo konkrétne. Otázky smerovali 

na starostov jednotlivých obcí. Podarilo sa získať kontakt so všetkými obcami, no nie všetky 

odpovede boli postačujúce, napriek tomu hodnotíme prieskum za viac než uspokojivý. 

 

Obr. 1: Depopulačné vidiecke obce Trenčianskeho kraja 

Zdroj:  [8] 

Výsledky a diskusia 

Napriek tomu, že „dotazníkový“ prieskum je v našom prípade viac kvalitatívne 

orientovanou metódou, pokúsili sme sa aspoň čiastočne kvantifikovať jednotlivé taktiež 

čiastočne zovšeobecnené najčastejšie označované príčiny úbytkov obyvateľstva. Presné 

znenie otazok bolo: 1. Aká, resp. aké príčiny podľa Vás spôsobujú fakt, že vaša obec 

každoročne stráca obyvateľstvo? (údaje za prisťahovaných, vysťahovaných, resp. 
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narodených, zomrelých mám, mňa skôr zaujímajú príčiny teda napr. prečo sa obyvatelia 

sťahujú z vašej obce, atď.) 2. Či robíte a ak áno tak aké opatrenia robíte preto, aby počet 

obyvateľov namiesto poklesu rástol? 

Niekoľko predstaviteľov konštatovalo vo svojich odpovediach len vysoký prirodzený 

úbytok spojený so starším obyvateľstvom, či úbytky mladých z dôvodov odsťahovania sa. 

Predpokladáme, že táto časť oslovených starostov zrejme nevedela vecne odpovedať, 

prípadne nesprávne pochopila znenie otázky.  

Najčastejšou odpoveďou a zároveň najväčšou príčinou,  je podľa viacerých starostov 

nedostatok pracovných príležitostí. Samozrejme, že tento ukazovateľ je dôležitý a môžeme 

súhlasiť, i na základe viacerých autorov spomínaných vyššie. Predpokladáme, že vyššiu mieru 

nezamestnanosti v sledovaných obciach má na svedomí i stály pokles zamestnanosti v  1. 

sektore. Práve zanikajúce poľnohospodárske družstvá v minulosti zamestnávali značný podiel 

obyvateľov vidieckych obcí. Tento fakt potvrdzuje i publikácia kolektívu autorov[9], v ktorej 

sa okrem iného uvádza i podiel zamestnaných v 1. sektore podľa veľkostných kategórií obcí. 

A práve v kategórii do 199, resp. 499. obyvateľov zaznamenali najväčší pokles zamestnaných 

v roku 2001 oproti roku 1991. Ako príklad z viacerých názorov je prípad obce Ďurďové, kde 

starostka tvrdí že: „v našej obci a vôbec, v okolitých obciach nie sú takmer žiadne nové 

pracovné ponuky. Obyvatelia tak musia každodenne dochádzať za prácou do mesta Púchov, 

Žilina, Pov.Bystrica. Najbližšie k nám je Pov.Bystrica a aj to 24km. Ľudia sa sťahujú za 

prácou“. 

Druhá najčastejšie označovaná príčina bola problematika dostupnosti, ktorá má súvis 

najviac práve s dostupnosťou pracovných príležitostí, najčastejšie sa nachádzajúcich 

v mestách. Väčšina starostov týchto, resp. podobných obcí dodáva, že spojenie resp. intenzita 

prímestskej dopravy neustále klesá a je mnohokrát veľmi komplikované z danej lokality 

dochádzať každodenne do miest za prácou. Ako jeden z príkladov uvádzame názor 

samosprávy obce Dolná Poruba: „príčiny sťahovania z našej obce vidím podľa mňa v tom, že 

je dlhšia trasa občanov za prácou, ľudia idú za dobre resp. lepšie platenou prácou do väčších 

miest, do zahraničia“.. 

Príčiny, ktoré sa viackrát vyskytovali v odpovediach sú stavebná uzávera a problémy 

s nedostatkom stavebných pozemkov. Stavebná uzávera a relatívne masové vysídľovanie 

obyvateľstva z niektorých, najmä okrajových a v rámci polohy periférnych obcí má negatívny 

dopad na obyvateľstvo týchto obcí dodnes. Príkladom je vyjadrenie starostu obce Horná 
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Mariková, ktorý okrem iného napísal: „fatálne následky pre budúcnosť obce malo rozhodnutie 

ONV z roku 1970 o stavebnej uzávere na celom katastri obce Horná Mariková (či už dôvodom 

bolo posílnenie tzv. strediskovej obce Dolná Mariková, stavba jadrového zariadenia, 

vojenského zariadenia či jednoducho vysídliť obyvateľov obce do novopostavených sídlisk v 

PB).“ 

 Niektoré majú uzáveru i dnes, no dôvodom je ochrana prostredia (Čierna Lehota, čiastočne 

Slatinka nad Bebravou). 

Absencia stavebných pozemkov je označovaná za nemenej dôležitú príčinu úbytkov 

obyvateľstva. Opäť starostovia prízvukujú, že problém vidia najmä v neochote ľudí najmä 

starších, predávať pozemky. Problém taktiež vidia v rozdrobenosti pozemkov. Tým pádom 

viacero potenciálnych mladých rodín odchádza do okolitých obcí s možnosťou kúpy 

pozemkov pre výstavbu rodinných domov.  

Menšia časť starostov označuje absenciu niektorých služieb za problém, ktorý určite 

nezvyšuje atraktivitu konkrétnej obce. Ako napríklad absencia vodovodu, plynu, kanalizácie 

či nekvalitné telekomunikačné, či internetové pripojenie. 

Našou druhou otázkou sme chceli zistiť, akým spôsobom sa snaží konkrétna obec 

odvrátiť tieto úbytky obyvateľstva. Starostovia viacerých dotknutých obcí reagovali v zmysle, 

že nerobia žiadne opatrenia, a to najmä pre nedostatok financií. Relatívne často si starostovia 

situáciu, v akej sú, uvedomujú a ich snaha smeruje najmä na výstavbu nájomných bytov či 

prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Medzi určité názory na zlepšenie, ktoré 

môžeme na základe dotazníka prezentovať patria aj rôzne úľavy na daniach pre trvalo 

bývajúce obyvateľstvo v konkrétnych obciach, z toho najčastejšie sa vyskytoval príspevok pri 

narodení dieťaťa, ktorý má motivovať najmä mladé rodiny, aby zostali, príp. sa presťahovali 

do konkrétnej lokality. Ďalšími názormi, ktoré odzneli v odpovediach, sú najmä podpora 

kultúry v obci, podpora materských či základných škôl a podobne.  

Záver 

 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že i v regióne ako je Trenčiansky kraj sú oblasti, 

vidiecke obce, ktoré strácajú pomerne veľké množstvo obyvateľov. Najviac sa tento proces 

samozrejme prejavuje v obciach, kde je počet obyvateľov pomerne nízky. Taktiež starostovia 

a čelní predstavitelia jednotlivých dotknutých samospráv vo väčšine prípadov cítia isté 

problémy. I na základe nášho dotazníkového prieskumu sa viac menej potvrdil fakt, že 

predstavitelia práve menších obcí (mapa1) mali spravidla väčší záujem a vyjadrovali sa 

GEOGRAFIA

1394



pomerne obsiahle k spomínaným otázkam ako predstavitelia väčších obcí. Konkrétni 

starostovia vo viacerých prípadoch dokázali presne pomenovať problémy, ktoré spôsobujú 

úbytky obyvateľstva a s tým súvisiaci značný sled problémov. Starostovia vedeli pomenovať 

problém najmä na základe vlastných skúseností a samozrejme na základe, že v danej obci 

žijú. I keď na druhej strane musíme pripomenúť, že určitý predstavitelia obecnej samosprávy 

nie vždy javili záujem o probléme viac diskutovať. Jednou zo závažných príčin prečo niektorí 

predstavitelia nedostatočne reagovali, je podľa nás nevedomosť a nezáujem riešiť podobnú 

problematiku. Zvýraznený je tento problém najmä v obciach s väčším počtom obyvateľov, 

kde nie je tento problém momentálne tak citeľný ako v menších obciach. Napriek tomu si 

myslíme, že  problém ubúdania obyvateľov je zásadne dôležitý pre ďalší vývoj obce vo 

všetkých smeroch. V konečnom dôsledku hodnotíme spoluprácu so samosprávami pozitívne, 

pretože ich pohľad priniesol do nášho výskumu širší rozmer, ku ktorému by sme sa len čisto 

prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov pravdepodobne nedostali.  
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Abstrakt 

The paper deals with role of neighboring districts of Slovakia in relation with interregional migration 
and its change between periods 1996-1998 and 2010-2012. On the one hand, the growing importance of 
suburbanisation should increase migration rate between neighboring districs. On the other hand there was also  
an increase in the migratory openness and emigration from Eastern Slovakia for longer distances. Analyses of 
the degree of openness, migration balance and extent of migratory interconnectivity with neighboring districts 
results into typology of slovak districts. 
 

Kľúčové slová: migrácia; susedstvo; otvorenosť 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Viaceré práce zaoberajúce sa vnútornou migráciou na Slovensku poukazujú na 

význam krátkych medziregionálnych migrácií a klesajúci počet migrácií so vzrastajúcou 

vzdialenosťou medzi východiskovým a cieľovým regiónom [1], a na často recipročný 

charakter medziokresných migrácií medzi susednými okresmi [2]. 

Zároveň však zaznamenávame postupné otváranie, donedávna migračne relatívne 

uzavretého, východného Slovenska a všeobecný trend výrazného sťahovania do regiónu 

hlavného mesta [2-3]. 

Cieľom tohto príspevku je analýza migračnej otvorenosti okresov, intenzity migrácie 

so susednými a nesusednými okresmi a zhodnotenie významu susedstva okresov Slovenska 

jeho zmeny medzi obdobiami rokov 1996-1998 a 2010-2012. Výsledkom analýzy bude 

vytvorenie typizácie okresov Slovenska. 

 

Materiál a metódy 

Ako primárny zdroj údajov boli použité dáta o vzájomnej migrácii medzi okresmi, 

ktoré sú súčasťou pramenných diel vydávaných Štatistickým Úradom SR s názvom Pohyb 

obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012 [4]. Dáta 

týkajúce sa okresov Bratislava I až V a Košice I až IV boli agregované do regiónu Bratislava-

mesto a Košice-mesto. Tento postup sme zvolili z dvoch dôvodov. Prvým je predpoklad, že 

migrácia v rámci miest sa nemôže porovnávať s medziokresnou migráciou z dôvodu 
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rozdielneho charakteru a príčin jej vzniku. Druhým je proces suburbanizácie, ktorý sa týka 

celého mesta a nie len niektorej z jeho častí.  

Ako prvé bolo potrebné vytvoriť maticu susedstiev okresov. Pre účely tejto analýzy 

sme zvolili maticu typu Rook úrovne 1, čiže susedné okresy museli mať spoločnú časť 

hranice. 

Na zistenie miery migračnej otvorenosti okresov sme použili index otvorenosti Io, 

vypočítaný ako pomer objemu vnútornej migrácie Ovn a objemu medziokresnej migrácie Omo 

konkrétneho okresu: 

 

  [I.]     

 

Tento jednoduchý ukazovateľ môže za predpokladu nenulovej hodnoty medziokresnej 

migrácie, dosiahnuť hodnoty od 0 – úplne otvorený, prebieha len medziokresná migrácia, cez 

1 kedy je objem vnútornej a medziokresnej migrácie rovnaký, po hodnotu x=Ovn – úplne 

otvorený. 

 Podobne sa počítal aj pomocný ukazovateľ vyjadrujúci vzťah medziokresnej 

migračnej bilancie a vnútornej migrácie okresu. Pre potreby tejto práce ho nazveme index 1, 

(I1): 

   

  [II.]       

 

Kde Ovn je objem vnútornej migrácie okresu, I je počet imigrovaných do okresu a E počet 

emigrovaných z okresu. Tento ukazovateľ udáva, aký je počet imigrácií, resp. emigrácií na 

jednu vnútornú migráciu. Predpokladáme nenulovú hodnotu vnútornej migrácie. Hraničná 

hodnota je rovná 0, kedy je dosiahnutá vybalansovaná migrácia, záporné hodnoty znamenajú 

migračný úbytok, kladné hodnoty migračný zisk. 

 Posledným ukazovateľom je podiel vysťahovaných (resp. prisťahovaných) do (z) 

susedných a nesusedných okresov. Nazveme ho index 2 (resp. 3), I2(3) : 

 

      [III.] 

 

Kde Es (resp. Is) je podiel emigrovaných do (imigrovaných zo) susedných okresov a En (resp. 

In) je podiel emigrovaných do (imigrovaných z) nesusedných okresov. Pokiaľ index dosahuje 

hodnoty >1 tak prevažuje emigrácia do (imigrácia z) susedných okresov, ak je hodnota <1 tak 
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do (z) nesusedných okresov a ak je hodnota rovná 1, tak migračné toky zo/do susedných 

a nesusedných okresov sú rovnaké. 

 Posledný krok našej analýzy smeroval k typizácii okresov Slovenska. Typizácia je 

zostavená ako kombinácia vyššie uvedených indexov podľa hraničných hodnôt. 

Výsledky a diskusia 

 Na základe metódy typizácie znázornenej v tabuľke 1 vzniklo spolu za obe obdobia 16 

typov okresov.  

Tab. 1 Metóda vyčlenenia typov okresov podľa hodnôt indexov 
úroveň vyčlenenia typ 

1. Io A = Io>1 B = Io<1 

2. I1 1 = I1 >0 2 = I1 <0 1 = I1 >0 2 = I1 <0 0 = I1 =0 

3. I2 1 = I2 <1 2 = I2 >1 1 = I2 <1 2 = I2 >1 0 = I2 =1 

4. I3 1 = I3 <1 2 = I3 >1 1 = I3 <1 2 = I3 >1 0 = I3 =1 

 

Zatiaľ čo v období 1996-1998 existovalo 15 typov okresov, v období 2010-2012 došlo 

ku koncentrácii do 10 typov. Spoločnou črtou oboch období je nízky počet okresov, ktoré sú 

charakterizované ako migračne uzavreté. V prvom období to bol okres Čadca a mesto Košice, 

v druhom období to boli Prievidza, Liptovský Mikuláš a opäť Čadca.  

Výrazný pokles nastal v počte okresov typizovaných ako migračne ziskové. Kým 

v rokoch 1996-1998 bolo takto typizovaných 31 okresov, v období 2010-2012 ich bolo už len 

18. 

Z hľadiska významu susedstva tak sa zameriame na okresy typu B1.1.1 (okresy 

otvorené, migračne ziskové, s prevahou emigrácie aj imigrácie do/z nesusedných okresov), 

B1.2.2 (okresy otvorené, migračne ziskové, s prevahou emigrácie aj imigrácie do/zo 

susedných okresov), B2.1.1 (okresy otvorené, migračne stratové, s prevahou emigrácie aj 

imigrácie do/z nesusedných okresov), B2.2.2 (okresy otvorené, migračne stratové, s prevahou 

emigrácie aj imigrácie do/zo susedných okresov) a B2.1.2 (okresy otvorené, migračne 

stratové, s prevahou emigrácie do nesusedných okresov a imigrácie zo susedných okresov). 

K prvým štyrom typom sú v oboch obdobiach priradené veľké počty okresov.  

Typy B1.1.1. a B 1.2.2 sú v prvom období charakteristické pre okresy západného 

a južného Slovenska. Dôvody priradenia k týmto typom môžu byť rôzne. Kým v prípade 

B1.1.1 to môžu byť okresy do ktorých smerujú migračné toky z veľkých centier osídlenia 

v rámci suburbanizácie (Pezinok, Senec, Košice-okolie) a taktiež okresy, ktoré sú lokálnymi 

centrami osídlenia a majú výrazné väzby s okolitým územím (Komárno, Zvolen). K typu 

B1.2.2 by mohli byť priradené okresy, ktoré priamo nehraničia s veľkými centrami, ale majú 
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s nimi silné väzby (Dunajská streda, Trebišov). 

 Typy B2.1.1 a B2.2.2 sú v období 1996-1998 naopak charakteristické pre severnú časť 

stredného a východného Slovenska. B2.1.1 sú prevažne okresy s marginálnou polohou, ktoré 

priamo nesusedia s územím väčšieho centra, do ktorého by smerovali ich migračné toky 

(Snina, Námestovo). K tomuto typu tak isto patria aj okresy, v ktorých je významnejšie 

centrum, ale sú migračne stratové kvôli blízkosti iného centra, ktoré má vyššiu atraktivitu, 

resp. medzi nimi prebieha výmena obyvateľstva (Trnava a Bratislava). Okresy typu B2.2.2 sa 

nachádzajú v susedstve migračného centra, s ktorým majú zápornú migračnú bilanciu 

(Stropkov, Svidník, Brezno). 

 V období 2010-2012 zostávajú typy okresov B1.1.1 a B1.2.2 typické už len pre 

západné Slovensko a niekoľko osamote sa vyskytujúcich okresov v iných regiónoch. V tomto 

období výrazne narástol počet okresov typu B2.1.2, čo je pravdepodobne následok 

postupného rastu emigračných tokov smerom na západ, pričom vzájomná migrácia medzi 

susednými okresmi ostala zachovaná. Tomu nasvedčuje aj zmena typu mesta Bratislava na 

B1.2.1, čiže na migračne ziskový, s emigráciou do susedných okresov (dôsledok 

suburbanizácie) a imigráciou z nesusedných okresov. 

 
Obr. 1 Typy okresov Slovenska v rokoch 1996-1998 
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Obr. 2 Typy okresov Slovenska v rokoch 2010-2012 

 

Záver 

Výsledky našej  analýzy okresných migračných tokov sú v zhode so závermi iných, 

skôr publikovaných výskumov [1-3]. Medzi rokmi 1996-1998 a 2010-2012 došlo k výraznej 

zmene migračnej situácie okresov Slovenska, najmä čo sa týka ich migračnej bilancie.  

Význam susedstva zostal zachovaný len v prípade okresov s výhodnou polohou 

v zázemí našich dvoch metropol Bratislavy a Košíc. Okresy obklopujúce tieto mestá majú 

kladnú migračnú bilanciu a ako emigrácia tak aj imigrácia prebieha najmä medzi nimi a ich 

susednými okresmi. 

Okresy so zápornou migračnou bilanciou ju v súčasnosti najčastejšie dosahujú 

v dôsledku emigrácie do nesusedných okresov a to bez rozdielu či do nich imigrujú prevažne 

zo susedných alebo nesusedných okresov. 
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Abstrakt  
  
 The main aim of this resarch is the identification of natural terroir units in wine district Modra. The 
identification is based on synthesis of analytical, geological, soil, topological/topoclimatical maps. The result of this 
synthesis is the map of natural terroir units as complex of commponents determinantig the properties and qualities of 
wine. The last part describes the one specific natural terroir unit.  
 
Kľúčové slová: terroir; vinohrandícky rajón; stanovisko; syntéza 

  
Úvod a formulácia cieľa 

 Terroir je termín pochádzajúci z Francúzska, kde sa prvý raz použil tento výraz v 14. storočí 

v Burgundsku. V tej dobe označoval podmienky a vlastnosti stanoviska vinohradov pozdĺž Côte 

d´Or a jednalo o akési vyzdvihnutie kvalít stanoviska vinohradu, ktorého jedinečnosť a kvalita mala 

byť chránená [1]. Praktický význam malo takéto vnímanie v oblasti obchodu, kedy víno 

predstavovalo najvýraznejšiu exportnú komoditu Burgundska. V súčasnosti odborná verejnosť tento 

pojem definuje pomerne nejednotne, avšak všetky definície vysvetľujúce jeho význam, oscilujú 

okolo čohosi spoločného. Týmto spoločným je to, čo by sme mohli považovať za akúsi os celej 

koncepcie terroir, ktorá je definovaná priestorom, časom, homogenitou prírodného prostredia, ktoré 

sa odrážajú v kvalitatívnych vlastnostiach produktu. Inými slovami jedná sa o účelový opis, 

respektíve charakteristiku environmentálneho prostredia viniča alebo inej plodiny o ktorej 

stanovisko pestovania sa zaujímame. Ide teda o akúsi kombináciu vplyvov geológie, pôdy, 

topografie, klímy, kultúry a technológie spracovania a výroby. Každý terroir má svoju jedinečnú 

kombináciu ostatne uvedených parametrov. Ako opisuje vo svojej práci G. D. Mouton terroir sa  v 

angličtine vysvetľuje ako kombinácia prírodných elementov v krajine, ktorá je na určitej výmere 

rovnaká, homogénna [2]. Podľa Hronského sa skladá z množiny prírodných, technologických, a 

humánnych faktorov, ktoré dávajú produktu pochádzajúcemu z vymedzeného územia špecifické, 

osobité vlastnosti. Tento výrobok je identifikovateľný na základe konkrétnej apelácie pôvodu [3]. 

Takýchto definícií dnes existuje nespočetne mnoho, sú veľmi rozmanité, priberajú niektoré 

vlastnosti a charakteristiky a iné zas abstrahujú, čím vznikajú terroir postavené na prírodnej báze 

(prírodné terroir jednotky) a na strane druhej terroir s dôrazom na kultúru a históriu (kultúrny 

terroir), alebo terroir snažiaci sa zakomponovať absolútne všetky zložky stanoviska, čiže by sme 

mohli hovoriť o akomsi všeobecnom terroir až totálnom terroir [4]. 

 Koncepcia terroir má slúžiť najmä ako informácia o produkte, o mieste jeho pôvodu, má 
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vypovedať o vysokej kvalite produktu, ktorý si spotrebiteľ kupuje. Táto myšlienka sa v súčasnosti 

posilňuje i z dôvodu silnejúceho tlaku na (geografickú) originalitu produktov, či už sa jedná o víno, 

kávu, ovocie, syry alebo mäso. Terroir sa stáva významnou ochrannou a kvalitatívnou garanciou, 

ktorá pri globalizovanom trhu s potravinami zastáva úlohu indikátora kvality, jedinečnosti a mena 

produktu [5]. 

 Odborná verejnosť sa zhodla na tom, že komplexné terroir nemožno delimitovať bez toho, 

aby sme poznali prírodné terroir. Opodstatnenie prírodnej terroir jednotky opísal V.A.Carey v 

nasledovných bodoch: 

• Identifikácia vinárskych prírodných terroir má medzinárodný význam, čoho výsledkom je 

rezolúcia Medzinárodného úradu pre vinič a víno (OIV- Office International de la Vigne et 

du Vin) o identifikácií terroir jednotiek vo všetkých krajinách, kde sa produkuje víno.  

• Koncept terroir poukazuje na to, že vinárstvo začína vo vinici. I keď existuje veľa faktorov, 

ktoré ovplyvňujú konečný charakter vína a štýl, stabilná skladba  vlastností prostredia 

(prírodný terroir), tvorí základ vinárskeho ekosystému 

• Záujem o poznanie pôvodu vína vzrastá. Identifikácia prírodných terroirových jednotiek je 

dôležitý krok pri plnení spotrebiteľských výziev pri prieniku a úspechu na trhu. Terroirové 

štúdie majú preto silný obchodný charakter. 

• Vymedzenie oblasti pôvodu by malo byť založené na koncepte terroiru.  

• Terroirové štúdie umožňujú výrobcom lepšie pochopiť svoje vinice a zlepšiť kvalitu ich 

produkcie. Mapa prírodných terroirových jednotiek má väčšie využitie v plánovaní ako 

pôdne mapy, pretože spája všetky faktory, ktoré majú vplyv na vinársku výrobu [6]. 

 Cieľom práce je identifikácia prírodných terroir jednotiek na území modranského 

vinohradníckeho rajónu, ktoré jasne a detailne delimitujú areály s kvázi homogénnymi prírodnými 

kvalitami stanovísk pre pestovanie viniča a následne tak budú vhodným nástrojom pri výbere 

najvhodnejšej odrody v danej lokalite a nástrojom pre komplexnejšie porozumenie daného územia. 

Vymedzenie územia 

 Modranský vinohradnícky rajón je územie ktoré pozostáva z vinohradníckych obcí Modra, 

Dubová, Vištuk, Vinosady a Šenkvice a zaberá celkovú plochu  113,74 Km2 [7]. Administratívne 

spadá do Bratislavského samosprávneho kraja, do okresu Pezinok. Severná polovica územia leží v 

Malých Karpatoch a južná časť patrí do Podunajskej pahorkatiny. Čo sa týka vinohradníckej 

regionalizácie, rajón patrí do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, do jej centrálnej časti, kde 

susedí zo západu s Pezinským rajónom, zo severovýchodu s Doľanským rajónom a Seneckým 

rajónom z juhu. 
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Materiál a metódy 

 V našej práci sme postupovali pri identifikácií prírodných terroir jednotiek pomocou metódy 

nakladania čiastkových máp. Práve výsledok syntézy vhodne zvolených čiastkových máp možno 

považovať za jeden z najvhodnejších spôsobov identifikácie prírodných terroir, ktoré následne 

môžu byť aplikované na ďalšiu analýzu pri určovaní terroir komplexnej alebo pri rozhodovacom 

procese pri výsadbe viniča pri zakladaní nového vinohradu. Druhou metódou, ktorá je vhodnejšia 

na detailnejšie mapovanie je metóda formou výskumných bodov, ktoré po dôkladnom zmapovaní 

zgrupujeme na základe kvázi homogénnych vlastností. V našej práci sme však pracovali na 

rozsiahlom území, pre ktoré je takáto metóda neaplikovateľná. Navyše sme pracovali s dátami, 

ktoré už takouto formou získané boli a terénny výskum sa nám javí použiteľnejší pri delimitácií 

totálneho terroir, keďže prírodný terroir má slúžiť orientačne na charakterizovanie rozsiahlejšej 

oblasti. Do výslednej syntézy sme sa snažili z každej sféry krajiny zahrnúť najdôležitejšie atribúty 

ovplyvňujúce kvalitu a charakter vína. Z klimatických atribútov v našom záujmovom území sme 

brali do úvahy najmä prvky topoklímy, lebo práve charakter reliéfu najpresnejšie určuje klimatické 

rozdiely medzi jednotlivými lokalitami v rajóne, kde nemáme k dispozícií hustú sieť 

meteorologických merných staníc. Do úvahy sme síce brali i úhrny zrážok, priemerné teploty počas 

roka i počas vegetačného obdobia, avšak do finálnej syntézy sme ich nezaradili lebo rozdiely medzi 

týmito parametrami sa menili gradientovo zmenou nadmorskej výšky, ktorú sme už do finálnej 

syntézy zaradili a na pomerne malom území, kde je vinohradníctvo lokalizované ani nedochádzalo 

k markantným rozdielom v chode teplôt. Topoklimatické parametre sme vyjadrili syntézou sklonov 

svahov s ich orientáciou voči svetovým stranám aby sme určili celkovú sumu energie slnečného 

žiarenia (slnečného príkonu) na zemskom povrchu, ktorá je pre vinič ako heliofyt významná. Túto 

metódu použil vo svojej práci Miklós [8]. Z topografických parametrov sme vybrali ostatne 

spomínanú nadmorskú výšku v intervaloch po 100m a sklon svahov, ktorý síce figuruje už v 

topoklíme, ale na výpočet príkonov energie zo slnka boli použité iné intervaly sklonov ako tie, ktoré 

sú najvhodnejšie pre pestovanie viniča a agrotechnické zásahy. Medzi najvhodnejšie sklony 

stanoviska pre pestovanie viniča sú tie, ktoré patria do intervalu <5 – 15°) a preto sme použili do 

syntézy kategórie svahovitosti <0 – 5°), <5– 15°), <15 – 25°), <26  a viac), kde najvyššia kategória 

bola označená ako za nevhodnú [9]. Absolútne najväčšiu váhu má v terroir pôda. Z podrobných dát, 

ktoré nám poskytol Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy sme do finálnej syntézy použili 

pôdnu zrnitosť, hĺbku, skletnatosť a pôdny typ. Zrnitosť pôdy ovplyvňuje vodnú kapacitu pôdy a jej 

drenáž. Pre vinič je potrebné aby pôda bola dobre odvodňovaná a priechodná pre koreňovú sústavu 

rastliny, preto ľahšie pôdy sú preferované pred nepriepustnými ťažšími. Kategórie zrnitosti, ktoré 

sme zaradili do syntézy nasledovne: ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté), stredne ťažké 

pôdy- ľahšie (piesočnato hlinité), stredne ťažké pôdy (hlinité) a ťažké pôdy (ílovitohlinité). Čo sa 
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týka skeletu, viniču skeletnaté pôdy vyhovujú. Kamenité pôdy sú priepustné pre vodu, na svahoch 

sú odolné voči erózií a sú výhrevné. Poskytujú síce menšiu úrodu ale pomerne akostné vína. 

Podobné kvalitatívne parametre dosahuje víno pri pohľade na štrkovité pôdy [10]. Hĺbka pôdy má 

pomerne silný vplyv na rastlinu viniča. Čím je pôda hlbšia a kyprejšia, tým lepšie rastlina dokáže 

čerpať živiny.10  Pôdy na základe hĺbky sme zaradili do tried nasledovne: hlboké pôdy (60 cm a 

viac), stredne hlboké (30-60 cm) a plytké (do 30 cm). Hĺbka pôd bola meraná do vrstvy obsahujúcej 

50% skeletu. Je takmer nemožné určiť, najsprávnejšiu voľbu čiastkových vstupov, no my sme spolu 

s pôdnymi a klimatickými ukazovateľmi zakomponovali geologické jednotky. Keďže francúzska 

škola silne presadzuje geologické pomery ako determinant terroir, držali sme sa i my tohto hesla. 

Geologické pomery nesmieme ignorovať, lebo hĺbka koreňovej sústavy viniča dosahuje niekedy až 

16 metrov, čo jasne preukazuje, že živiny rastlina neberie iba z pôdy a tak sa charakter vína musí 

prejavovať v geologickej skladbe. Geologické jednotky sme získali z geologickej mapy SR v 

mierke 1: 50 000, ktorá vzhľadom na veľkosť územia, na ktorom štúdiu ilustrujeme plne 

postačovala. Presný vzťah medzi geologickými pomermi a vínom nie je dodnes jasne zadefinovaný 

no napríklad v Beaujolais je najakostnejšie víno Gamay práve na granitoch Centrálneho masívu a 

kvalitatívne sa odlišuje s vínami, ktorých stanovisko malo iné geologické podmienky [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Po naložení čiastkových máp a ich generalizácií sme získali až 118 prírodných terroir 

jednotiek viď obrázok č.1. Mapa prírodných terroir rajónu sa na prvý pohľad môže javiť ako 

neprehľadná a nepoužiteľná avšak opak je pravdou. Ak pre každú jednotku použijeme kód na 

označenie, môžeme pomocou priloženej tabuľky identifikovať prírodné podmienky, ktoré označujú 

agrobiologické potreby viniča. Z tabuľky možno nasledovne získať údaje, ktoré sú porovnateľné s 

ampelogafickými atlasmi, kde sú popísané ekologické nároky odrôd viniča. Pri nasledovnej zhode 

parametrov z atlasu i zo vzniknutej mapy potom možno určiť najvhodnejšiu lokalitu pre pestovanie 

konkrétnej odrody o ktorú sa zaujímame, čo má v praxi vysoký potenciál pre použitie. V rámci 

obmedzeného rozsahu publikácie charakterizujeme z malého výrezu terroir jednotku č.18 

Pre túto jednotku je charakteristická nasledovná kombinácia: podklad: biotitické granodiority až 

tonality, sklon 5-15° s príkonom energie 676-695 KJ, kambizem, stredne hlboká, stredne ťažká 

(hlinitá), stredne skeletnatá, v nadmorskej výške 200-300 metrov. 

 

Záver 

Pri prvom pohľade na výslednú syntézu v obrázku je zrejmé, že územie disponuje 

obrovskou variabilitou prírodného prostredia, ktoré ovplyvňuje produkciu vína a jeho akosti. Tento 
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produkt by mal slúžiť ako prvý kontakt človeka, ktorý sa rozhoduje lokalizovať vinohradnícku 

produkciu v krajine, lebo práve mapa prírodných terroir jednotiek ponúka komplexný pohľad na 

         
Obr. 1 Prírodné terroir jednotky v modranskom vinohradníckom rajóne, zdroj: SHMÚ, VUPOP, ŠGÚDŠ,        

spracoval: L. Karlík 2014 

GEOGRAFIA

1405



charakter zložiek, ktoré budúci produkt a jeho kvality determinujú. Mapu sme ilustračne zostrojili v 

tomto formáte, avšak treba podotknúť, že jej praktický význam sa zvyšuje práve ruka v ruke s 

detailnejšou mierkou, čo nepredstavuje žiaden technický problém. Mapa prírodných terroir 

jednotiek sa dá veľmi dobre zakomponovať do výskumu komplexnej terroir, ktorá má vysokú 

hodnotu v marketingu pri prezentácií produktu. Ak by sme prvky prírodného terroir vhodne skĺbili s 

agrotechnickými zásahmi, technológiou spracovania hrozna a kultúrnymi aspektmi, dostali by sme 

terroir produktu, ktorého názov a parametre by sme mohli umiestniť na jeho etiketu. Tu práve 

narážame na asi najväčšiu aplikovateľnosť terroir štúdií v praxi, ktoré zvyšujú dopyt po takto 

značených produktoch. Ostáva preto veriť, že naša dá sa povedať pilotná štúdia bude rozvíjaná a 

pomôže medzi kruhmi odbornej verejnosti prebudiť o ňu záujem. Výhodou a zároveň nevýhodou 

prác okolo terroir je široké zameranie pri ktorom treba mať dôkladné odborné znalosti z geológie, 

pedológie, klimatológie, agronómie a vinárstva, kartografie atď. a zároveň mať syntetizujúci pohľad 

na vec, ktorým by zdá sa byť mohol disponovať geograf. 
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Abstrakt 

This chapter deals with application of modeling theory of uncertain sets (theory of fuzzy sets) and on the 
basis of this theory is using Dempster – Shafer evidence theory (DS theory) for uncertain decision making about 
water erosion of soils. The basic aim of this work is integration of Remote sensing data about localization of 
water erosion with GIS obtained data. In this work DS theory is using as a combination tool of data/rasters from 
different sources. First input to combination is automatic intepreted (with supervised classificator of maximum 
probability) water erosion from aerial photography of agricultural land in Trnava wold territory representing 
raster of  soil color, second input to combination  are rasters of  fuzzy membership degree of selected 
morphometric parameters to water erosion (degree of membership to fuzzy set). 
 

Kľúčové slová: vodná erózia; morfometrické parametre; fuzzy množiny; Dempster–Shaferova teória  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Využitím diaľkového prieskumu Zeme (ďalej DPZ) a geografických informačných 

systémov (ďalej GIS) možno rýchlo lokalizovať erodované orné pôdy s veľkým plošným 

záberom. Na leteckých snímkach sa erózia černozeme alebo hnedozeme na spraši prejavuje 

kontrastným zblednutím humusového horizontu. Vyblednuté areály erodovanej pôdy sú tak 

dobre identifikovateľné z leteckých a satelitných záznamov vyššieho rozlíšenia [1], čím 

vznikla motivácia interpretovania erózie pôdy z leteckých snímok v [1, 2].  

Teóriu fuzzy (v preklade: neurčité, vágne) množín využijeme na vyjadrenie vplyvu 

morfometrických parametrov na výskyt erózie. So vzrastajúcim sklonom pozvoľne rastie 

riziko erózie. Fuzzy množiny umožňujú modelovať tento postupný prechod od žiadnej erózie 

k silnej erózií v danom území prostredníctvom stupňa príslušnosti v intervale <0,1>.  

Dempster – Shaferova teória (ďalej DS teória) umožňuje reprezentovať neznalosť 

(ignorance), pretože rast dôvery v hypotézu nemá vplyv na dôveru v komplement tejto 

hypotézy. Túto teóriu využijeme na kombináciu fuzzy rastrov morfometrických parametrov, 

príspevkových plôch (PP) a rastru automaticky identifikovanej erózie pôdy z leteckej snímky 

(z [2]) – raster farby pôdy. Výstupmi z práce sú fuzzy rastre vybraných morfometrických 

parametrov ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú erózne procesy a raster PP. S rastrom farby pôdy 
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skombinujeme dané fuzzy rastre s využitím Dempsterovho kombinačného pravidla, ďalším 

výstupom tak bude model vodnej erózie z DS kombinácie. Výsledný model vodnej erózie 

z DS kombinácie podrobíme jednoduchej regresnej analýze s bodovým poľom pôdnych sond 

z roku 2002 [3], kde bola zisťovaná hrúbka humusového horizontu a tým aj stupeň erózie. 

Porovnáme silu závislosti medzi rastrom farby pôdy a výsledným modelom so sondami. 

   

Materiál a metódy 

Testovacie územie sa nachádza na sprašovej pahorkatine v katastroch Kočín, Kočín – 

Lančár a Šterusy, odtiaľto sme mali k dispozícií raster farby pôdy. Z pravidelného výškového 

bodového poľa sme pomocou DTM generovali rastre pre vybrané morfometrické parametre a 

PP. Morfometrickú analýzu spolu s vytvorením rastra PP sme uskutočnili v Grass GIS 6.4.3.  

Podľa teórie fuzzy množín priraďujeme k hodnotám morfometrických parametrov 

v jednotlivých pixloch (označme ako xp), stupeň príslušnosti v intervale <0,1> prvku xp do 

fuzzy množiny reprezentujúcej erodovanú pôdu (nazvali sme ju pracovne erózia) a do fuzzy 

množiny reprezentujúcej neerodovanú pôdu (nazvali sme ju pracovne bez erózie). Stupeň 

príslušnosti je označovaný ako µA(x) (kde A je fuzzy množina a x je prvok z množiny univerza 

U), v našom prípade možno stupeň príslušnosti zapísať ako µerózia(xp) alebo µbez erózie(xp). 

Stupňom príslušnosti v intervale <0,1> je vyjadrená miera nášho presvedčenia, že v danom 

pixli xp ∈ U s hodnotou morfometrického parametra je erózia alebo miesto bez erózie.     

Morfometrické parametre boli v prácach J. Krcha (napr. [4]) odvodené z hľadiska 

priebehu erózno-denudačných a transportných procesov, možno ich tak priamo využiť pri   

modelovaní procesov na georeliéfe. Najvýraznejšie  urýchľujú a spomaľujú fyzikálne procesy 

na ploche georeliéfu morfometrické parametre: sklon v smere spádovej krivky γN, normálová 

krivosť v smere spádovej krivky (KN)n, horizontálna krivosť Kr, orientácia georeliéfu AN. V 

rastroch daných morfometrických parametrov a príspevkových plôch sme modelovali 

µerózia(xp) pomocou preddefinovaných typov funkcií príslušnosti, príslušnosť µbez erózie(xp) sme 

vypočítali ako doplnok: µerózia(xp) – 1. Využili sme v zmysle [5] parametrickú metódu 

modelovania funkcie príslušnosti, určovaním hodnôt parametrov v kontrolných bodoch a, b, c, 

d daného typu funkcie. Na obr. 1 sú funkcie typu S a π , ktoré sme využili v experimente.  

Na základe DS teórie sme vyčlenili z oblasti úvah hypotézy erózia a jej negáciu bez 

erózie. Daným hypotézam funkcia základného priradenia m(A) (kde A je hypotéza), priraďuje 

našu podporu (existujú dôkazy) v hypotézu A v intervale <0,1>. Základné priradenie v našej 

práci predstavuje stupeň príslušnosti, preto µerózia(xp) = m(erózia) a µbez erózie(xp) = m(bez 

GEOGRAFIA

1408



erózie). Základné priradenie je určené pomocou dôkazov (evidence) – v našom prípade sú 

dôkazmi rastre: morfometrické parametre, príspevkové plochy a farba pôdy. Dôkazy tvoria   

 
Obr. 1 Funkcie príslušnosti typu S a π a ich subtypy– 1: monotónne stúpajúca (S+), 2: monotónne   

klesajúca (S-), 3: symetrická (b = c), 4: symetrická (π ) (b ≠ c) 
 

množiny dôkazov (line of evidence). V množine dôkazov je priradený fuzzy raster s dôverou v 

<0,1> k hypotéze, ktorú podporuje. V každej množine dôkazov je určené základné priradenie 

v hypotézu erózia a poprípade v jej negáciu bez erózie. Pomocou Dempsterovho 

kombinačného pravidla, založeného na ortogonálnej sume: 

Bel(C) = m12(C) = m1 ⊕ m2 (C) =  , kde 

                     K = 1 -  = ;                      (I.) 

kombinujeme jednotlivé množiny dôkazov medzi sebou.  Pričom K indikuje, do akej miery sú 

m1 a m2 protikladné, indexy 1, 2 predstavujú číslo množiny dôkazov (napríklad: mPP atď.). 

 Pomocou (I.) určujeme výslednú mieru dôvery - Bel(hypotéza) v intervale <0,1>, teda  

Bel(erózia) (modelujeme podporu v eróziu). Miera vierohodnosti - Pls(hypotéza) = 1 – 

Bel(¬hypotéza), je horná hranica našej dôvery v hypotézu. Interval dôvery, určení vzťahom 

(II.), vyjadruje neurčitosť dôkazov podporujúcich hypotézu: 

                                                Int (hypotéza) = Pls(hypotéza) – Bel(hypotéza).                                         (II.) 

Fuzzy množiny a DS teória sú implementované v Idrisi Taiga, ktorý sme využili v tejto práci. 

                                                           

Výsledky a diskusia 

Plošnú eróziu sme rozdelili do troch tried: slabá (µerózia(xp) = 0, µbez erózie(xp) = 1), 

stredná (stupeň príslušnosti je medzi 0 a 1) a silná (µerózia(xp) = 1, µbez erózie(xp) = 0). Pre sklon 

v smere spádovej krivky z hľadiska sprašového podložia a pôdneho typu sme na základe prác 

[1] a [6] navrhli kritéria erózie: slabá (0° – 1,5°), stredná (1,5° – 3,5°) a silná (3,5° a viac). 

V tvaroch georeliéfu v smere dotyčnice n k spádovej krivke (KN)n prebieha slabá erózia, 

v lineárnych stredná a v konvexných silná. Podľa horizontálnej krivosti vrstevníc Kr možno 
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eróziu klasifikovať ako slabú v konvexných tvaroch, strednú v lineárnych a silnú 

v konkávnych. Z hľadiska orientácie georeliéfu sme pre našu oblasť klasifikovali slabú eróziu 

na S, SV a SZ svahoch, strednú na V, Z a silnú na JZ , J, JV. Pre klasifikáciu erózie z hľadiska 

PP sme určili nasledovné kritériá: slabá erózia (0 až 120 m2 – chrbát, 766 a viac m2 – údolie), 

stredná (120 až 139 m2, 641 až 765 m2) a silná (140 až 640 m2 – svah). Kontrolné body 

určujú, pri akej hodnote začína funkcia stúpať k 1 alebo klesať k 0. Hodnoty jednotlivých 

kontrolných bodov pre rastre vybraných morfometrických parametrov a príspevkových plôch, 

tvoriace množiny  Um (kde m je určitý morfometrický parameter), sú v Tab.1. 

 

 Tab. 1 Hodnoty parametrov v kontrolných bodoch (KB) a typ funkcie príslušnosti (FP)  
U FP U FP U FP U FP U FP 

sklon S+ (KN)n S+ Kr S- AN S+ PP π 

KB sklon [°] KB (KN)n KB Kr KB AN [°] KB PP [m2] 
a 1,5 a -0,0001 c -0,0011 a 135 a 120 
b 3,5 b 0,00011 d 0,001 b 225 b 140 

c 640 
d 766 

 

Z  leteckej snímky bolo možné automaticky interpretovať tri triedy erózie: µerózia(xp)=0 

(slabá erózia), µerózia(xp)=0,5 (stredná erózia) a µerózia(xp)=1 (silná erózia), preto sme na tomto 

základe reklasifikovali raster farby pôdy do daných tried (obr. 2). Výsledkom boli fuzzy rastre 

farby pôdy, PP a morfometrických parametrov, vyjadrujúce v každom pixli hodnotu rizika 

erózie. Vo vstupných fuzzy rastroch sme vyjadrili našu nevedomosť znížením maxima stupňa 

príslušnosti, podľa toho, aký významný je vplyv daného parametru na eróziu. Pre fuzzy raster 

farby pôdy a γN sme ponechali interval <0,1>, pre (KN)n a PP bol <0, 0,75>, pre Kr bol <0, 

0,5> a pre AN <0, 0,25>. Tieto rastre vstupovali do DS kombinácie ako základné priradenie 

v hypotézu erózia (mm(erózia)), ich komplementné rastre ako podpora v jej negáciu - hypotézu 

bez erózie. DS kombináciu fuzzy rastrov považujeme za modelovanie erózie na základe 

neurčitých vstupov a raster Bel(erózia) ako výsledný model vodnej erózie pôdy. Pixel v rastri 

Bel(erózia) predstavuje hodnotu dôvery vypočítanú v intervale <0,1> pomocou Dempsterovho 

pravidla. V moduly Belief, v prostredí Idrisi Taiga sú výstupom z DS kombinácie aj rastre 

Pls(erózia) a Int(erózia), ktoré pomáhajú pri interpretácií výsledkov modelu. 

Do každej vykonanej DS kombinácie vstupoval fuzzy raster farby pôdy. Postupne sme 

kombinovali jednotlivé line of evidence morfometrických parametrov a PP s farbou pôdy. Do 

kombinácie vstupovali postupne všetky fuzzy rastre podporujúce hypotézy erózia a bez erózie 

v príslušných line of evidence. Čím vzniklo veľké množstvo modelov, kombinujúcich vstupy 
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v rôznom poradí. Výsledný model - raster Bel(erózia), sme podrobili štatistickému hodnoteniu 

závislosti so 42 pôdnymi sondami [3] s reklasifikovaným stupňom erózie do tried slabá, 

stredná a silná. Samotný raster farby pôdy bol podrobený korelačnej úlohe s pôdnymi 

sondami v [2] a dosiahol štatistiky: koeficient korelácie r = 0,614, koeficient determinácie 

r2=37,69 a T - test T = 3,967. Cieľom modelovania bolo dosiahnuť vyššie hodnoty r, r2 a T 

pre raster Bel(erózia), než mal raster farby pôdy. V Tab. 2 je 5 najväčších r, r2 a T pre raster 

Bel(erózia), teda 5 najlepších výsledkov tesnosti závislosti modelu so sondami. 

 

Tab. 2 Prvých 5 najviac korelujúcich modelov s pôdnymi sondami (KD – koeficient determinácie)  

č. 
Podporovaná hypotéza 

r KD T 
ERÓZIA BEZ ERÓZIE 

1 PP Sklon, farba pôdy 0.654 42.74 4.405 

2 PP, farba pôdy Sklon, (KN)n 0.651 42.42 4.377 

3 PP, farba pôdy Sklon, Kr 0.650 42.31 4.367 

4 Kr, farba pôdy PP, Sklon 0.645 41.57 4.301 

5 Kr, farba pôdy Sklon 0.645 41.54 4.298 

 

Prvý najlepší model vznikol priradením fuzzy rastru PP k hypotéze erózia 

a priradením komplementu fuzzy rastrov sklonu a farby pôdy k hypotéze bez erózie. Celkovo 

malo vyššiu koreláciu ako farba pôdy 42 modelov vodnej erózie. 

 

 
Obr. 2 Reklasifikovaný raster farby pôdy (vľavo); raster Bel(erózia) s najlepšou koreláciou (vpravo) 

  

 Na obr. 2 možno vidieť raster farby pôdy (vľavo) reklasifikovaný do troch tried, 

reprezentujúcich stupne erózie identifikovanej z leteckej snímky. Na pravej strane obr. 2 je 

model erózie pôdy reprezentovaný rastrom Bel(erózia) s najlepšou koreláciou z Tab. 2. 

Porovnaním oboch rastrov možno sledovať akým spôsobom DS kombinácia vyčlenila 
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erodované pôdy oproti pôvodnému rastru farby pôdy z leteckej snímky.  

 

Záver 

 Predkladaný príspevok rieši modelovanie vodnej erózie s využitím DS kombinácie 

a ukazuje ako možno vyjadriť vplyv morfometrických parametrov na eróziu s využitím teórie 

fuzzy množín. Na záver sme výsledné rastre podrobili korelačnej úlohe. Výsledný model 

nemožno zhodnotiť len štatisticky. Je potrebné interpretovať okrem rastra dôvery aj raster Int 

(erózia). V prvom najlepšom výsledku v Tab. 2 a na obr.2 je maximálna Bel(erózia) = 0,75, 

z toho vyplýva minimálna neurčitosť Int(erózia) = 0,25. Pixle s veľkou neurčitosťou blížiacou 

sa hodnote 1 indikujú potrebu hľadania ďalších dôkazov pre hypotézu. Štatistické hodnotenie 

ukázalo, že DS kombinácia je vhodným nástrojom pre modelovanie vodnej erózie a taktiež 

nástrojom pre spresňovanie automatickej interpretácie erózie na základe ďalších neurčitých 

vstupov. Taktiež sme ukázali integráciu GIS s DPZ, teda možnosť využitia DTM (ako súčasť 

GIS) pri spresňovaní automatickej interpretácie snímok z hľadiska vodnej erózie pôdy.  
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Abstrakt 

The aim of this paper is to show, describe and asses the possibilities of using advanced mobile devices such as 
smartphones, phablets and tablets for online/offline collecting of spatial geographical data during the field 
research. We focus on some of many applications, specifically those which are part of the ArcGIS environment 
developed by ESRI, and some other from different developers. For the testing of this methods was used 
smartphone Sony Xperia Z with hardware sensors usable for field survey. We tested applications: ArcGIS and 
Collector for ArcGIS developed for displaying and editing various of spatial data in the field; application 
SmartTools which use the sensors of the smartphone for measurement, thus replacing many one-purpose tools; 
application GPS Status & Toolbox for recording actual position; and application Forms developed for collecting 
attribute data in the field. These tools were tested during several field exercises with students and other field 
researches. They were proven a valuable improvement of the field research efficiency with a great future 
potential. 
 

Kľúčové slová: smartphone; Android; aplikácie; online/offline zber údajov v teréne 

 

Úvod 

Koľko pomôcok využíva geograf (alebo aj iný výskumník) pri rôznych prácach 

v teréne? Zber údajov o krajine je veľmi komplexnou činnosťou. Snaha získať, čo najviac 

informácií vedie k použitiu mnohých nástrojov, prístrojov a pomôcok. Tieto sú často 

jednoúčelové. Veľké množstvo takéhoto materiálu zaberá vo výbave výskumníka priestor, 

zvyšuje hmotnosť výbavy a manipulácia s mnohými pomôckami v súčte zaberá nemalý čas. 

Cieľom tohto príspevku je ukázať možnosti využitia stále dostupnejšej a rozšírenejšej 

„chytrej techniky“ čiže smartfónov (fabletov a tabletov) pri zbere informácií o krajine. Z 

vlastných skúseností odpovieme na otázky: „Aké terénne pomôcky môžu tieto prístroje 

nahradiť? Koľko funkcií dokážu poskytnúť? Sú dostupné aplikácie pre terénny prieskum? 

Aké sú limity ich používania?“ Jedná sa o rozsiahlu tému, keďže napríklad len jedna 

z predstavených aplikácií je súčasťou rozsiahleho ekosystému ArcGIS. Na dostupnom 

priestore  preto nemôžeme poskytnúť komplexnú informáciu. Príspevok je venovaný hlavne 

tým, ktorí začínajú alebo by mohli prejsť na zber informácií v teréne mobilnou technikou. 

 

Použitý prístroj a aplikácie 

Použitým prístrojom bol smarfón Sony Xperia Z. Tento inteligentný telefón disponuje 
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štvorjadrovým 1,5Ghz procesorom, 2 GB RAM, 16 GB ROM, 5-palcovým displejom, 

v súčasnosti systémom Android 4.3. Ďalšími dôležitými vlastnosťami či senzormi sú dva 

fotoaparáty (2,2 a 13,1 MPx), gyroskop, digitálny kompas, senzor osvetlenia a priblíženia, 

akcelerometer, čip A-GPS s podporou systému GLONASS, vodotesnosť a prachu odolnosť 

[1]. 

Kľúčovými sú ale dostupné, nainštalované aplikácie. V procese objavovania možností 

práce s telefónom boli pridávané aplikácie, ktoré sú použiteľné pri zbere údajov. Permanentne 

používanými však boli ArcGIS (for Android) [2], SmartTools – Nástroje [3] a GPS Status & 

Toolbox [4]. Neskôr boli použité aj Collector for ArcGIS [5], Forms (by DeviceMagic) [6]. 

Zariadenie bolo používané na 5 exkurzných trasách v rámci predmetu Exkurzie 

z geoekológie, počas 2 dní terénnych cvičení z geoekológie a pri rekognoskačnom prieskume 

vinohradov nad Pezinkom. 

ArcGIS je aplikácia spoločnosti ESRI Inc. umožňujúca prezeranie a zber dát v teréne 

na základe prepojenia s portálom ArcGIS Online alebo s ArcGIS-om for Server. Pred prácou 

s mobilnými prístrojmi si musí užívateľ pripraviť mapy na týchto technológiách. Spomínaný 

portál sprostredkúva časť funkcionality ArcGIS for Server. Mobilná aplikácia doplňuje 

rozsiahly softvérový ekosystém ArcGIS. Prostredníctvom „AppStore-ov“ je dostupná pre 

systémy iOS, Android a Windows Phone zadarmo. Geometrické dáta je možné získať na 

základe údajov prijímača GPS alebo ručným vložením. ArcGIS pracuje s bodmi, líniami aj 

polygónmi a ich atribútovými tabuľkami. Priložiť je možné aj fotografie. Funkcionalita 

portálu a ArcGIS-u pre Android je obmedzená v závislosti od typu účtu [7]. V súčasnosti 

používame developerský účet pre testovanie platených funkcionalít a osobného účtu pre voľne 

dostupné možnosti. Pre zber údajov v teréne je potrebná tzv. hostovaná služba triedy prvkov, 

dostupná len v platených verziách (resp. v developerskej a trial verzii). Tá umožňuje 

vzdialený prístup a rôzne možnosti editovania (pridávanie, editovanie, mazanie prvkov, 

editovanie atribútov prvkov, atď.). Mapové okná portálu a mobilnej aplikácie sú na obrázku 1. 

Collector for ArcGIS je pokročilý nástroj spoločnosti ESRI pre zber dát. Na rozdiel od 

ArcGIS-u otvára z portálu len mapy, ktoré obsahujú editovateľné vrstvy. Hlavnou výhodou 

oproti ArcGIS-u je kontinuálny tracking umožňujúci zber po líniách či hraniciach polygónov. 

Aplikácia patrí do novej, progresívne vyvíjanej rodiny produktov. Súčasná verzia však 

vyžaduje neustále pripojenie na internet. ESRI už ale na jar chystá veľkú aktualizáciu, v ktorej 

bude umožnený zber a editovanie údajov bez permanentného prístupu na internet. 
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Obr. 1 Mapové okná portálu ArcGIS Online a mobilnej aplikácie ArcGIS (for Android smartphone) vedľa seba 

 

SmartTools – Nástroje je kolekcia nástrojov využívajúca senzory smartfónu. Pri zbere dát sú 

používané najmä nástroje na meranie vodorovnej vzdialenosti, výšky objektov na rovnakej 

vrstevnici, ale aj uhlov, resp. sklonov, kompas pre orientáciu a navigáciu. 

GPS Status & Toolbox je nástroj na zaznamenanie aktuálne polohy. Okrem polohy 

GPS je možné využiť aj kompas s polohou družíc, dáta o naklonení telefónu v pozdĺžnej 

a priečnej osi či dáta zo svetelného senzora (jas v luxoch). 

Forms (od DeviceMagic) je ďalším riešením fungujúcim na princípe portál – 

aplikácia. Platforma postavená na JSON formáte slúži na zber údajov s využitím 

predpripravených relatívne pokročilých formulárov. Umožňuje získať polohu pomocou GPS, 

spraviť video, fotografiu, či nahrať hlasovú poznámku. Vyplniť možno vlastnoručný podpis či 

skicu. Pre použitie je potrebné, aby užívateľ vopred pripravil formulár na webovom portáli. 

Jeho šablónu si potom stiahne pomocou aplikácie do svojho mobilného zariadenia a v teréne 

napĺňa formulár dátami. Pri dostupnom internetovom pripojení môže byť vyplnený formulár 

synchronizovaný automaticky. Pri zbere údajov offline sa formuláre ukladajú v smartfóne 

a synchronizované sú pri dostupnosti siete na pokyn užívateľa. Využili sme príjem dát do 

tabuliek Google disku a správ do e-mailu. Dostupné sú platené účty aj osobný účet zadarmo. 

Rozdiel je v obmedzení počtu formulárov, v možnostiach ich uloženia či povolenom počte 

pripojených zariadení, spoločnom zbere do jednej databázy, a i. Používame osobný účet 

s povoleným jedným zariadením. 
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Použité mapy a vrstvy 

Hlavným zdrojom informácií o krajine sú pre terénneho pracovníka predpripravené 

mapy. Pri použití smartfónu tomu nie je inak.  

Základnou podkladovou vrstvou bola/je tzv. basemap Imaginery priamo z portálu 

ArcGIS.com. V územiach v okolí Bratislavy, v ktorých sme technológiu testovali bola 

podrobnosť zobrazených ortofotomáp pri maximálnom priblížení na úrovni rozlíšenia domov 

a stromov, t. j. s bunkou rastra asi 1 meter. 

Často používané boli a aj sú WMS služby poskytnuté SAŽP (najmä Základná mapa 

1 : 10  000, vrstvy chránených území, Atlasu krajiny SR), Národným lesníckym centrom 

(lesné pôdne jednotky a porastové mapy), ktoré sú zdrojom komplexných informácií o krajiny. 

V analógovej forme formátu A4 až A3 to môže byť aj niekoľko desiatok hárkov papiera. 

Podľa účelu testovania boli pripravené aj vlastné vrstvy. Na zber údajov slúžili 

editovateľné bodové vrstvy s požadovanou štruktúrou atribútov. Pre orientáciu počas exkurzií 

z geoekológie bola poskytnutá líniová vrstva s predpokladanými trasami. 

 

Skúsenosti  

Všetky aplikácie fungovali takmer bezchybne. ArcGIS a Collector for ArcGIS boli 

používané len v dosahu mobilného internetu. Sieť však na navštívených územiach bola 

dostačujúca a nepodarilo sa nám zaznamenať len niekoľko bodov. Aplikácie sú výborné aj na 

orientáciu a navigáciu.  

Pre offline zber v súčasnosti vieme použiť Forms (od Device Magic). K dispozícii 

máme spracovaný formulár z práce Minár a kol. 2001, okrem fytocenologického zápisu. 

Plánuje pokračovať digitalizáciu podrobných pedologických zápisníkov. 

Pre vyplnenie niektorých atribútov vo vyššie uvedených troch aplikáciách sme museli 

použiť ďalšie aplikácie. Na Androide je ich prepínanie bezproblémové. SmartTools – 

Nástroje a GPS Status & Toolbox sme používali pri meraní sklonu a orientácie reliéfu. Pred 

použitím gyroskopu a digitálneho kompasu sa odporúča ich kalibrácia. Smart Tools – Nástroje 

nám umožnili aj približne odmerať výšky (dajú sa aj hĺbky) objektov, najmä stromov v lese. 

Niektoré dnešné čipsety obsahujú aj senzory teploty, vlhkosti a tlaku. 

Presnosť GPS s GLONASS-om je postačujúca. ESRI uskutočnila testy prijímačov 

GPS [10]. 90% bodov zbieraných čipmi od hlavných dodávateľov pre smartfóny mali 

v otvorenom teréne za jasného počasia presnosť do 3 metroch. Podľa našich pozorovaní 

presnosť výrazne klesala v zalesnených územiach k 15 až 30 metrom. 
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Pri zapnutom GPS aj mobilných dátach s auto reguláciou jasu displeja telefón 

spotreboval (Android 4.1) počas 8 hodín zberu dát a navigácie asi 85% batérie. S updatom na 

Android 4.3 by ma dôjsť k zlepšeniu manažmentu batérie a teda aj jej vyššej výdrži. 

Displej bol najhoršie čitateľný na priamom slnku. Inštalovaná ochranná fólia je lesklá. 

Matné, prípadne antireflexné prevedenie fólie by malo zlepšiť tento parameter. 

 

Záver 

Pri výbere prístroja do terénu je nutné zvážiť možné problémy. Prvým je počasie. 

Displej by mal byť čitateľný aj na slnku. Vodotesnosť a prachu odolnosť je výhodná. Kľúčová 

je kapacita batérie, aby prístroj na jedno nabitie vydržal deň používania. Limitujúca môže byť 

pri telefónoch hlavne veľkosť uhlopriečky displeja. Použitie niektorých aplikácií môže byť 

limitované dostupnosťou (rýchleho) mobilného internetu. Niektoré aplikácie môžu byť 

súčasťou finančne náročných riešení. Takmer vždy však existujú voľne dostupné riešenia, 

ktoré zvyčajne užívateľa v čomsi obmedzujú. Ako alternatívu k ArcGIS-u preto spomenieme 

riešenie GIS Cloud [10,11], ktorý sme tiež testovali, ale rozsah príspevku nám neumožnil sa 

mu venovať. Už verejný účet zadarmo poskytuje možnosť zberu dát. Druhým riešením je 

aplíkácia QGIS for Android [12]. Ide o úpravu populárneho desktopového open-source GIS 

pre mobilný systém. Použitie na smartfónoch je obmedzené malým displejom zariadení. 

Veľkosť a rozmiestnenie prvkov grafického rozhrania sú prispôsobené uhlopriečkam tabletov. 

Na základe skúseností z používania v teréne môžeme konštatovať, že sa nám s našim 

prístrojom pracovalo veľmi dobre. Svižné reakcie systému sú aj pri viacerých spustených 

aplikáciách. Telefón na jedno nabitie vydrží skoro celý deň zberu dát. Dnes dostupné aplikácie 

sú dostatočné aj na profesionálny zber dát. Vypĺňaním elektronických verzií papierových 

formulárov priamo do tabuliek či dokonca geodatabáz sa odstraňuje duálne spracovanie 

z papiera do GIS systémov. Tým sa zo skúsenosti ušetrí aj jeden deň práce. Mapové podklady 

dostupné na jednom mieste so zobrazením aktuálnej polohy sú veľmi užitočným zdrojom 

informácií. Kalibrované senzory v mnohých prípadoch postačujú ako náhrada geologického 

kompasu, fotoaparátu či diaľkomeru. Technológia napreduje a do smartfónov sú pridávané 

ďalšie senzory využiteľné pri zbere dát. Musíme spomenúť, že inteligentný prístroj poskytuje 

samozrejme aj prístup k telefonovaniu, e-mailom či internetu, prípadne dokumentom. 

Použitie inteligentnej techniky závisí od charakteru zberu dát. Papierová mapa či 

formulár alebo kompas by stále mali byť poistkou vo výbave terénneho pracovník. Smartfóny 

však prinášajú nové možnosti. Kým v minulosti bola otázka: „Prečo ich použiť?“, dnes je to 
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už obrátene: „Prečo ich nepoužiť?“ Sú významným oživením práce v teréne a pritiahnuť 

môžu záujem mladých akejkoľvek disciplíny pracujúcej s priestorovou informáciou priamo 

v krajine. 
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Abstrakt 

This article is focused on the insolation of relief at the solar noon of the equinox. The relief insolation is 
changing in time. The insolation angle of relief  is influenced by the morphometric properties of a surface as 
a slope  and an aspect  of the land surface, solar declination , latitude, atmospheric conditions, time of 
year and day. The isalumcline is line which joins points with the constant value of the insolation angle of relief 
which is visible on a map. 
 

Kľúčové slová: uhol oslnenia reliéfu; izalumklíny; deklinácia Slnka; sklon reliéfu; orientácia reliéfu 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V zmysle prác [1,2,3,4,5,6], množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na zemský 

povrch závisí od uhla prechádzajúceho slnečného lúča zemskou atmosférou, od uhla oslnenia 

zemského povrchu, od dĺžky oslnenia povrchu a od fyzikálnych podmienok zemskej 

atmosféry. Z morfometrických parametrov reliéfu má na intenzitu dopadajúceho žiarenia za 

jednotku času na jednotku plochy základný vplyv sklon reliéfu  v smere spádových kriviek 

a orientácia TPG voči svetovým stranám . Tieto veličiny ,  pre ľubovoľný bod 

 reliéfu a pre ľubovoľný časový moment T pri zvolenej hodnote deklinácie Slnka 

 výsledne vplývajú na hodnotu uhla dopadu slnečného lúča  v tomto bode. Z ďalších 

morfometrických parametrov, ktoré majú vplyv na priestorovú a časovú diferenciáciu 

množstva slnečného žiarenia sú geometrické formy reliéfu . 

 Cieľom príspevku je vypočítať a následné znázorniť uhol oslnenia  do mapy 

pomocou izalumklín pre zvolenú deklináciu Slnka  a pre daný časový moment T 

v závislosti do sklonu  a orientácie reliéfu voči svetovým stranám . Izalumklíny sú 

izolínie spájajúce množinu bodov na reliéfe o konštantnom uhle oslnenia v danom časovom 

momente [2]. 

 

Materiál a metódy 

Uhol oslnenia reliéfu  bol riešený pomocou vzťahov vektorovej algebry, ktorého 

problematiku bližšie popísal J. Krcho vo svojich prácach [1,2,3,4,5,6]. Uhol oslnenie  bol 
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riešený pre deklináciu Slnka  a T = 12h na etalónovej ploche [VI.] a zobrazený do 

mapy pomocou programu Golden Software Surfer. 

Princíp riešenia problému podľa práce [2] spočíva v tom, že na báze izoklín pri 

zachovaní všetkých podmienok o vlastnostiach reliéfu ako spojitej plochy, je možné pre 

ľubovoľný časový moment určiť izočiary rovnakého uhla oslnenia na reliéfe, izalumklíny, 

ktoré definujeme ako izolínie spájajúce množinu bodov na reliéfe o konštantnom uhle 

oslnenia v danom časovom momente. Problém je riešený pomocou analytickej priestorovej 

geometrie a vektorovej algebry, pretože pomocou vektorovej algebry sa dajú stručne odvodiť 

základné vzťahy medzi uhlom oslnenia  a reliéfom, v zmysle priestorovej polohy  

vzhľadom k reliéfu [2]. Uhol expozície  je doplnkovým uhlom k uhlu  

(  zovretému v danom bode TPG vektorom normály  a vektorom , ktorý 

je nositeľom slnečného lúču. Ten je určený skalárnym súčinom vektorov ,  v tvare: 

, pričom sú ,  uvažované ako jednotkové vektory ,  

takže platí 

 
[I.] 

Súradnice vektora normály  sú podľa [6] určené vzťahmi 

 
[II.] 

a súradnice vektora  v horizontálnej súradnicovej sústave  vzťahmi 

 
[III.] 

 je azimut Slnka a  je výška Slnka nad horizontom. Poloha Slnka na zdanlivých 

obežných dráhach je teda určená , , ktoré sa v priebehu dňa menia so zmenou parametra 

času T. A menia sa aj v závislosti od zemepisnej šírky  a deklinácie Slnka . 

Vo vzťahu [II.]  je sklon reliéfu a  orientácia reliéfu voči svetovým stranám. Sklonu 

georeliéfu v smere spádovej krivky (Obr. 1) je vyjadrený vzťahom podľa [7] 

 
[IV.] 

a orientácia reliéfu voči svetovým stranám  (Obr. 2) je vyjadrená vzťahom 

 
[V.] 
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Uhol oslnenia  bol rátaný pre deklináciu Slnka , pre časový moment T = 12h, na 

 etalónovej plochu, ktorej rovnica má tvar 

 

[VI.] 

K1 =1; M1 =0; N1 =0; P1 =5; r1 =1; A1 =-0,16; B1 =-0,0144; C1 =0; D1 =0; E1 =-0,2592; F1 =-

1,1664; K2 =1; M2 =0; N2 =0; P2 =4; r2 =1; A2 = 0,118481; B2 =-0,066518; C2 =0,03; D2 

=1,541769; E2 =-0,712153; F2 =-1,1664; K3 =1; M3 =0; N3 =0; P3 =3,8; r3 =1; A3 =-0,1413; B3 

=-0,0431; C3 =-0,0357; D3 =-1,6609; E3 =-0,4553; F3 =-5,2504; K4 =1; M4 =0; N4 =0; P4 

=4,5; r4 =1; A4 =-0,1764; B4 =-0,0484, C4 =0; D4 =2,8224; E4 =0,6292; F4 =-13,335; K5 =1; 

M5 =0; N5 =0; P5 =6; r5 =1; A5 =-0,1681; B5 =-0,0784; C5 =0; D5 =-2,3534; E5 =1,176; F5 =-

12,647; K6 =0,0197; M6 =0,866; N6 =0,5; P6 =0,438; r6 =4; A6 =-0,0975; B6 =-0,0475; C6 =-

0,0866; D6 =0,2392; E6 =-0,6288; F6 =-4,9242 [8] v intervale pre x <-13;17> a y <-21;16>. 

 

Výsledky a diskusia 

 Cieľom príspevku bolo znázornenie uhla oslnenia  do mapy pomocou izalumklín 

pre deklináciu Slnka  a pre časový moment T = 12h. Uhol oslnenie  bol riešený 

na etalónovej ploche [VI.] v deň jarnej rovnodennosti 21.3. o 12h (23.9. o 13h – letný čas) 

pre zemepisnú šírku  = 48°(Obr. 3). Experiment bol zameraný na riešenie podstaty 

izalumklín pre deň rovnodennosti v daný čas. Problém priestorovej názornosti bol riešený 

metódami analytickej priestorovej geometrie a metódou vektorovej algebry. Vektorová 

algebra poslúžila na odvodenie vzťahov medzi uhlom oslnenia  a uhlom , ktorý zviera 

vektor normály  so slnečným lúčom  [I.]. Vektor normály etalónovej plochy  bol rátaný 

pomocou vzťahu [II.] pre každý bod x <-13;17>, y <-21;16>. Vektor , ktorý je nositeľom 

slnečného lúča bol rátaný podľa vzťahu [III.], kde azimut Slnka  a výška Slnka nad 

obzorom . Súradnice vektora  nadobúdajú hodnoty Lx = 0.00000; Ly = -0.74314; Lz 

= 0.66913. Mapa oslnenia reliéfu (Obr. 3) je konštruovaná pre deň rovnodennosti 

( ) pre čas T = 12h (13h letný čas) kedy je Slnko najvyššie nad obzorom. 

Podľa Obr. 3 odtiene žltej farby sú pre oslnené oblasti reliéfu  a odtiene sivej farby sú pre 

daný časový moment zatienené. Celá mapa je konštruovaná bez vrhnutého tieňu reliéfu. 
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Najväčší uhol oslnenia  je na južne orientovaných svahoch (Obr. 2) s najvyšším sklonom 

. 

 
Obr. 1 Mapa sklonu etalónu s vrstevnicami výšky z 

 

 
Obr. 2 Mapa orientácie etalónu voči svetovým stranám s vrstevnicami 
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Obr. 3 Mapa uhla oslnenia reliéfu  pre  

 

Záver 

Problematika oslnenia reliéfu a jeho vplyvu na dynamiku oslnenia priameho slnečného 

žiarenia je v dnešnej dobe dôležitou témou v oblasti energetiky (obnoviteľné zdroje energie), 

ako aj v poľnohospodárstve pri pestovaní určitých druhov svetlomilných rastlín a vinnej révy. 

Podľa prác [1,2,3,4,5,6] sa dá vypočítať dĺžka oslnenia reliéfu pre celý deň, mesiac a rok, pre 

rôznu deklináciu Slnka  a zemepisnú dĺžku . 
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Abstrakt  

This project is focused at intensively cultivated agricultural land. Slovakia has changed since joining the 
European Union and also since registration of agricultural land. LPIS (Land Parcel Information System) was 
created  in GIS environment. Farms that are registered in the LPIS are managed on the basis of data from the 
Rural Development Plan from 2004 -2006 and 2007-2013, agreed by the European Union. The data are used for 
conditions and the management of agricultural land. It is leading to a subsidy from the APA (Agricultural Paying 
Agency). The APA helps farmers in disadvantaged areas where they can´t adequately managed land. However, 
they must comply with GAEC management, which provide environmentally friendly managing. The most 
common distortion of agricultural land occurs during erosion. We uses GAEC to rectify bad practices in the 
management of arable land. Each farm can apply for grants for disadvantaged areas or a slope higher than 7 °. 
The use of GAEC shows a possible improvement in the conditions of cultivated land. The goal is not only the 
introduction of conditions for obtaining grants, but alsothe improvement of the environment and agricultural 
land. 

 
Kľúčové slová: ekologická stabilita; agro-environmentálne opatrenie; Program rozvoja vidieka; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom práce je poukázať na možnosti zlepšenia životného prostredia 

v poľnohospodárskej krajine pomocou opatrení z Program rozvoja vidieka. Tento program bol 

navrhnutý na celkové zlepšenie fungovania poľnohospodárskej sféry na Slovensku.  

Rozvoj vidieka podporujú krajiny Európskeho spoločenstva v rokoch 2007 – 2013 z 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čím sledujú tieto ciele: 

• zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného 

hospodárstva,  

• zlepšenie stavu životného prostredia a krajiny,  

• skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a  diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.  

Programovým dokumentom na čerpanie finančných prostriedkov z EPFRV je Program 

rozvoja vidieka. 

Medzi jeho hlavné priority patrí podpora modernizácie,  inovácie a efektivity  
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poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikov, udržanie a ochrana 

environmentálnych hodnôt krajiny, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných 

príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva a zlepšenie kvality života vo 

vidieckých oblastiach. [1] 

Cieľom je aj analýza a vyjadrenie vybraných existujúcich jednotlivých, konkrétnych 

agro-environmentálnych opatrení ktoré sú realizované v SR v rámci tohto programu. Pomocou 

týchto opatrení by sa mal po ich naplnení zlepšiť stav ekologickej stability poľnohospodárskej 

krajiny. 

Takéto opatrenia sú vhodné vtedy ake je krajina značne narušená socio- ekonomickou 

činnosťou, alebo inak nevhodne ovplyvnená človekom, či už priamo alebo nepriamo. Na 

naplnenie týchto opatrení bude využitie ekostabilizačných prvkov podľa ich vhodnosti 

umiestnenia.  

 

Materiál a metódy 

Základným nástrojmi budú využívané informácie zo systému LPIS. LPIS (Land Parcel 

Identification System), je systém ktorý obsahuje informácie o výmere a jednotlivých druhoch 

poľnohospodárskej pôdy. Vznikol na základe digitálnych ortofotomáp ktoré tvoria jeho 

podklad. Je súčasťou jednej z piatich zložiek Integrovaného administratívneho a kotnrolného 

systému (IACS). Je hlavným prvkom vďaka ktorému sa dá identifikovať poľnohospodárska 

pôda pre účely subvencií rezortom pôdohospodárstva z fondov EÚ. Systém LPIS obsahuje 

základné informácie o poľnohospodársky využívanej krajine -výmeru, číslo kulturného dielu , 

kultúru ako aj  ďalšie údaje ( sklon reliéfu, priemerná nadmorská výška, chránené oblasti 

NATURA 2000,  a i .) [2] 

Kultúra môže byť orná pôda, trvalý trávnatý porast, ovocné sady, záhrady vinice 

a chmeľnice.  

Súčasťou podkladov pri návrhu ekologických opatrení je aj sklon reliéfu. Sklon je 

významný faktor ovplivňujúci proces erózie. Určuje svahovitosť terénu, takisto aj priestor kde 

a ako je reliéf členitý. Ak ide o územie s výrazným sklonom a je značne diferencované 

rôznými nadmorskými výškami dochádza k erózii. Erózia je najčastejší proces ktorým 

dochádza úbytku hmoty (pôdy)  a živín v pôde v pľnohospodársky využívanej krajine.  

Ochrana proti erózii je špecificky zadefinovaná v požiadavkách GAEC (Good 

Agricultural Environmental Conditions) ako podmienky, ktorú musia plniť všetci 

poľnohospodári, žiadajúci o podporu na pôdu.Ak chce žiadateľ dostať financie musí chrániť 
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pôdu pomocou vhodných opatrení. V rámci ochrany pôdy existujú podmienky pre priznanie 

dotácie na poľnohospodársku pôdu. 

  V termíne od 15. októbra do 1. marca na dieloch pôdnych blokov s priemernou 

svahovitosťou nad 12° zabezpečiť min. 40%-né vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy 

oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou, alebo strniskom [3]. 

Ďalšou podmienkou je zabrániť vhodnými opatreniami na ornej pôde vzniku ryhovej erózie s 

eróznou ryhou nad 20 cm. Predmetom podmienky nie je sledovať opatrenia na zamedzenie 

erózie, ale skutočnosť či sa ryhovej erózii zamedzilo. Ak žiadateľ má v záujme dodržať 

podmienku, musí vykonávať opatrenia, ktorými zamedzí vzniku ryhovej erózie vzávislosti od 

pôdneho stanovišťa (napr. plochy ornej pôdy so svahovitosťou nad 12° zatrávniť, ako sa už 

spomína v prvej podmienke. Zakázane je likvidovať existujúce terasy vinohradov. Táto 

podmienka sa týka vybudovaných aj prírodných vinohradov [3]. 

 PPA ( Poľnohospodárska platobná agentúra)  vykonáva kontroly platieb na pôdu, 

vrátane kontroly GAEC pre dotácie. 

PPA je zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, 

o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2003. Platobná agentúra je rozpočtovou 

organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MP SR a dohliada na aplikáciu a 

realizáciu platieb v poľnohospodárstve [4] . 

 Fyzická obhliadka vytypovaných lokalít so sklonom nad 12° znamená v praxi meranie 

eróznych rýh. Ak bolo zistené že ryha presahuje hodnotu 20 cm došlo k nenaplneniu, resp. 

porušeniu GAEC. Kedže v roku 2007 a 2008 neexistovali DMT, farmári tak nepoznali 

sklonové pomery obrábaných parciel a takisto chybali aj v LPIS-e. 

 Ďalším významným zdrojom je Plán rozvoja vidieka 2004-2006 ktorý predchádza 

súčasnému PRV 2007-2013 [3]. 

Podľa tohto Plánu je v podpore reigstrovaný aj kultúrny diel s kultúrou orná pôda 

a spĺňa jedno z týchto kritérií: priemerná svahovitosť viac ako 7°, nachádza sa v zraniteľných 

oblastiach vymedzených podľa smernice 91/676/ES a ptrí do znevýhodnených oblastí (LFA)  

Je nutné spomenúť že používane priemerného sklonu produkčného bloku je nedostačujúce 

keďže veľké produkčné bloky nad 30 ha môžu mať v údolnej časti 0-3°a v v exponovanejších 

častiach bloku aj viac ako 12 °. Táto skutočnosť viedla k nejasnostiam pri určovaní sklonu 

bloku, pokiaľ mal blok viacero vlastníkov [3]. 

Nasledovné tabuľky uvádzajú prehľad Agroenvironmentálnych opatrení, vrátane 
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protieróznych opatrení, v rokoch 2004-2006 a plánovaných v rokoch 2007-2013. 

Tab. 1 Prehľad o plošných záväzkoch Agroenvironmentálnych platieb v PRV 2004-2006 

 
Zdroj: www.apa.sk [3-4 

Tab. 2 Prehľad podopatrení v rámci opatrenia „Agroenvironmentálne platby“ pre PRV 2007-2013. 

 
Zdroj: www.apa.sk [3-4] 
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Výsledky a diskusia 

Výsledkom tejto práce je aplikovanie spomenutých GAEC podmienok v konkrétnom 

poľnohospodárskom podniku. Vybraný poľnohospodársky podnik PD Chynorany užíva veľké 

kultúrne bloky ktoré sú intenzívne obhospodarované a väčšina z nich má aj viac ako 30 ha. 

Niektoré kultúrne bloky majú aj okolo 200 ha.  Reliéf poľnohospodárskeho podniku je značne 

členitý a v niektorých miestach dochádza k erózii v dôsledku zlej lokalizácie 

poľnohospodárskych plodín.  

 

Obr.1 Kultúrne diely Poľnohospodárskeho podniku Chynorany 

 

Záver 

Využitím čiastkových metód a zdrojov spomenutých v úvode je aplikovanie a využitie 

týchto poznatkov v zlepšení životného prostredia poľnohospodárskej krajine. Zamedzí sa 

erózii, dôjde ke efektívnosti využívania kultúrnych dielov, zníži sa zaťaženie 

poľnohospodárskej krajiny nevhodným osevnými postupmi a v dôsledku aplikácie týchto 

opatrení aj k preskúmaniu terénu v realite a zaznamenaniu údajov pre prípadne ďalšie možné 

riešenia, napríklad  DMR pre ďalšie využitie.  
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Abstrakt 

Mining activities in Rwanda are known as artisanal and small scale mining (ASM). Very often ASM is 
the only mean of livelihood for the local population. The aim of the article is to evaluate the environmental 
impacts of ASM. These methods of extraction damage the land and contribute to the deterioration of living 
conditions of the local population. The most serious problems include erosion, deforestation and pollution of 
watercourses. The effects of mining on the environment were summarized during the research and the landscape 
changes caused by mining during one year were also analyzed. The results of the study show that the 
environmental impacts of ASM significantly affect the lives of local people. 
 

Klíčová slova: artisanal and small-scale mining; erosion; deforestation; chemical pollution  

 

Úvod a formulace cíle 

Rwanda je malou, hornatou zemí nacházející se v regionu tzv. Velkých jezer. Díky 

svému geologickému vývoji je velmi bohatá na ceněné minerály používající se 

v elektrotechnickém průmyslu. Vrásnozlomové a zvrásněné struktury metamorfovaných 

proterozoických hornin v západní a centrální části Rwandy jsou prostoupeny granitovými a 

pegmatitovými komplexy, na které jsou vázány výskyty polymetalických rud (cínovec, 

wolfram, tantal, kobalt, niob, korund). Tyto rudy jsou těžené způsobem nazývaným artisanal 

and small-scale mining (ASM). Horniny, ve kterých se zmíněné rudy nachází, jsou nestabilní 

a často zde dochází k řícení skalních bloků, které jsou hornickou činností narušeny. S tímto 

aspektem je úzce spojena i samotná bezpečnost dělníků. Těžební jámy nesplňují základní 

bezpečnostní opatření, jako jsou například výdřevy zpevňující stěny dolu a z toho důvodu zde 

někdy dochází k tragickým událostem. Problémy s nestabilní půdou doplňují také každodenní 

silné srážky, které přispívají k erozi, na kterou je půda v tropických oblastech velmi náchylná. 

Kvůli silným srážkám dochází ke splachům půdy, která následně znečišťuje vodní toky. 

Voda, ve stále se rozšiřujících korytech řek není znečištěna pouze plaveninami, ale také 

chemicky. Při těžbě wolframu a kasiteritu se uvolňuje arsen a ostatní těžké kovy, které se 

dostávají do řek. Tato znečištěná voda je dále používána k zemědělství a v některých 

případech i k osobní hygieně.  
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Hlavní ekonomickou aktivitu pro více než 90 % obyvatel Rwandy představuje 

samozásobitelské zemědělství. Půda je tedy hlavním zdrojem jejich živobytí, které je těžbou 

minerálů ohroženo. Cílem tohoto příspěvku je definovat problémy spojené s těžbou ASM 

a poukázat na aspekty, které zatěžují životní prostředí a poškozují tak životní podmínky 

místního obyvatelstva. Analýza byla provedena na lokalitě Rutsiro, nacházející se v Západní 

provincii státu Rwanda. Lokalita Rutsiro byla vybrána kvůli charakteristickému způsobu 

těžby zvaného artisanal and small-scale mining.  

Materiál a metody 

Problematika ASM je velice specifickou oblastí, rozšířenou zejména v rozvojovém 

světě. Tento způsob získávání nerostných surovin je zdrojem obživy velkého počtu lidí, kteří 

často nemají jinou možnost výdělku. To je i jeden z důvodů, proč se tématice ASM věnuje 

mnoho mezinárodních organizací, které se ale obvykle zaměřují pouze na socioekonomický 

dopad pro místní obyvatelstvo. Samotným environmentálním aspektům, spojených s tímto 

druhem těžby, je věnována menší pozornost. Mezi největší odborníky v této oblasti patří 

Hilson [1], Hruschka [2] a Hentschel [3], jenž společně vymezují ASM jako činnost menších 

skupin horníků z rozvojových zemí, kteří často nelegálně, těží nerostné suroviny v odlehlých 

oblastech bez použití moderních technických metod. Lidé, kteří se tímto způsobem živí patří 

mezi nejchudší vrstvy obyvatel a mnohdy nemají žádné vzdělání. Těžba je tedy jejich jedinou 

možností obživy. Mezi horníky jsou v mnoha případech i ženy a děti. Významným 

odborníkem a poradcem Světové banky pro problematiku ASM je Rachel Perks, se kterou 

jsme měli možnost konzultovat náš výzkum.       

 Základním zdrojem informací byly poznatky z terénního výzkumu, který probíhal po 

dobu dvou měsíců v letech 2012 a 2013. Hlavní metodou bylo morfografické pozorování 

zájmové lokality a analýza stavu krajinné struktury. Vysoká poptávka po minerálech 

dynamicky zvyšuje jejich těžbu a tím významně rozšiřuje plochu těžebních lokalit. Spolu 

s rozšiřováním těžebního prostoru dochází k narušení a degradaci životního prostředí, což 

způsobuje problém pro místní obyvatele, kteří jsou na půdě existenčně závislí. Během 

výzkumu byly zmapovány aspekty, které v důsledku těžby zhoršují životní podmínky 

obyvatelstva v postižených lokalitách. V časovém horizontu jednoho roku došlo na zájmovém 

území důsledkem těžby ke změně krajinné struktury. Další metodou tedy byla komparace 

změny krajinné struktury na základě fotodokumentace a rozhovorů s pracovníky těžební 

společnosti.  
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Výsledky a diskuze 

Při ASM těžbě dochází k rozsáhlým změnám krajinné struktury. Většina těchto změn 

je spojena s úbytkem zemědělské půdy a degradací půdního fondu. Kvůli velké náchylnosti 

tropických půd k zvětrávání je jakýkoliv zásah do životního prostředí velmi problematický. 

Nejzřetelnějším problémem na lokalitě Rutsiro je hloubková a boční eroze. 

Oblasti, kde se minerály těží, jsou většinou velmi hornaté a sklonitost svahu dosahuje 

v některých případech až 30 %. Těžební jámy dosahující hloubky až 100 m, které jsou 

na těchto kopcích, bývají v době prudkých a silných lijáku zaplavovány. Spláchnutá voda teče 

do dolů, což následně vede k hloubkové erozi. Společně s vodou se do dolů dostává 

i svrchní část půdy a dochází tak k částečnému zaplavení těžební jámy. Tato voda se dále 

dostává pod povrch a může tak znečistit podzemní vodu [4]. Na zkoumané lokalitě se nachází 

horniny obsahující břidlice a slídy, které jsou velmi měkké a při těžbě v tomto horninovém 

prostředí dochází k řícení skalních bloků a k sesuvům půdy. Často je břidlice doplněná slídou, 

která je taktéž nestabilní.         

 Dostatek vody je základním prvkem pro zpracování minerálů. Voda je pumpována 

čerpadly na vrchol kopce, odkud je následně odpouštěna do míst těžby. Zde samospádem 

promývá horninu za pomoci horníků, kteří se snaží zachytit unesené minerály (Obr. 1). Lehčí 

hornina je odplavována do nižších partií lomu a těžší minerály zůstávají na dně koryta. 

Po promývání je vodní tok odkloněn a nahromaděné minerály sebrány. Tekoucí voda 

způsobuje boční erozi a v dolních partiích vodního toku dochází k zanášení koryta 

plaveninami. Tento způsob je vysoce ztrátový a minimalizovat by šel např. vystavěním 

promývačky materiálu. V některých oblastech není toto řešení technicky ani finančně možné.  

 Dalším příkladem boční eroze je samotný pohyb dělníků, jejichž počet v některých 

případech dosahuje jedné stovky. Použití jednoduchých nástrojů jako např. kolečka není 

možné kvůli kopcovitému terénu a nezpevněných stezek. Dělníci nosí veškerý vytěžený 

materiál na zádech v až sto kilogramových pytlích do míst, kde se nachází vodní tok (Obr. 2).  

Vzdálenost od místa těžby po místo, kde se hornina promývá, se pohybuje mezi 

500 až 1000 metry.  Zde je hornina proplachována tekoucí vodou. Pohyb dělníků je poměrně 

intenzivní a v kombinaci všech podmínek jako jsou prudké svahy, měkké horninové prostředí 

a časté deště, dochází k značné erozi. V porovnání se stavem z roku 2012 bylo o rok později 

na lokalitě zjištěno rozšíření stezek, po kterých dělníci těžený materiál dopravují. Na jiném 

místě zájmového území se rozšířilo koryto občasného vodního toku a stezka původně vedoucí 

nad jehop hranou byla stržena.        
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  Při těžbě minerálů dochází boční a hloubkovou erozi k rozšiřování vodních 

toků na úkor zemědělské půdy a zbytků lesa. Ačkoliv je těžba dřeva, kvůli omezeným 

zdrojům zakázána, při rozšiřování těžebních míst dochází k deforestaci. Nejedná se 

odlesňování velkých ploch, ale spíše o ničení jednotlivých stromů podél vodního toku a místa 

těžby. Pokud dělník sleduje žílu minerálu nacházející se pod stromy, jednoduše strom buď 

pokácí anebo v lepším případě podkope. Při těchto postupech dochází ke zničení kořenového 

systému a ztrátě průlinové vody. Tato činnost má negativní vliv jak na zdroje podzemní vody, 

tak na celý koloběh vody. V porovnání se současným stavem bylo zjištěno, že během jednoho 

roku došlo k vykácení části lesa skládající se ze vzrostlých stromů (Obr. 3). Na druhou stranu 

došlo k rozšíření náletových dřevin a vysazení eukalyptů (Eucalyptus globulus) podél 

občasných vodních toků.         

 Při ASM může docházet ke kontaminaci vodních zdrojů různými chemickými látkami, 

které se mohou uvolňovat více způsoby. Primárně dochází k úniku chemických látek do 

vodních zdrojů při samotné těžbě, kdy bývá hornina promývána. Minerály obsažené 

v promývané hornině vylučují chemické látky, které se poté dostávají do vodního toku, na 

jehož dolním konci se usazují. Druhou možností je prosakování nebezpečných látek při 

luhování vytěžené horniny. Většina vody, která je používána k luhováni končí v odkalovacích 

nádržích. Nejrozšířenější znečišťující látkou je arsen, který se nachází ve všech těžebních 

lokalitách. Koncentrace arsenu v řekách ovšem dle chemických analýz nepřekračuje 

východoafrické standardy pro obsah arsenu v pitné vodě. Obsah arsenu v řece velmi ovlivňují 

každodenní deště, které vodu naředí. Rozpuštění chemických látek z vodního sloupce do půdy 

závisí především na struktuře a textuře hornin, minerálním složením a obsahu organického 

materiálu [5]. Na lokalitě Rutsiro je zemědělská půda v těsné blízkosti vodního toku a tudíž 

může jednoduše dojít ke kontaminaci. Chemická analýza z roku 2009 nepotvrdila překročení 

limitů, ale v souvislosti s rozšiřující se těžbou, se překročení limitů do budoucna předpokládá.  
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 Obr. 3 Příklad selektivní deforestace 

Obr. 1 Příklad hloubkové eroze při ASM 

Obr. 2 Příklad boční eroze 
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Závěr 

V důsledku ASM dochází ke změně krajinné struktury a negativním vlivům na životní 

prostředí. Nejvíce je těmito aspekty ovlivněno místní obyvatelstvo, jenž je navíc na půdě 

existenčně závislé. Mezi nejzávažnější problémy patří eroze, ke které přirozeně dochází, ale 

vlivem těžby je urychlena. Primárně samotným způsobem těžby a sekundárně doprovodnými 

vlivy jako je např. pohyb horníků. Dalším významným jevem je deforestrace, neprobíhající 

plošně, ale pouze selektivním způsobem v místech těžby. Velkým problémem je znečištění 

vodních zdrojů a jejich nenávratné poškození. Negativní vliv na životní prostředí má  

i kontaminace vody nebezpečnými látkami, které se vylučují při těžbě. Mimo to může ASM 

v hydrogeologicky nestabilních oblastech narušit přirozený koloběh vody a tím může dojít 

ke změně celého hydrologického systému v dané oblasti. Jelikož se Rwanda nachází 

v geologicky nestabilním prostředí, riziko změny hydrologického režimu je vysoké.  

 Rwanda je zemí s největší hustotou obyvatelstva v Africe a většina obyvatel se živí 

zemědělstvím, které je důležitou složkou hospodářství. Vzrůstající počet obyvatel, velká 

poptávka po zemědělské půdě a rozvoj těžebního průmyslu patří k největším výzvám této 

africké země. 
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Abstrakt 

Land use study represents an interesting research field that enable us to see time–space changes in the 
nature of the countryside. These changes follows european trend of reducing the share of certain land use  
categories, arable land in particular. After the accession of Slovakia to the EU, situation in agriculture has 
changed significantly under the influence of  Common Agriculture Policy (CAP). Gradual shift from production 
to non-production functions of agriculture is reflected also in land use. Thus, this article aims to analyze land use 
changes in different types of less favoured areas (LFA) which from the perspective of agricultural use represents 
marginal areas. Since these areas are prone to changes in land use, various subsidies are directed here through 
CAP. In this article we analyze if and to what extend do land use changes occur in LFA in Slovakia after 
accession of Slovakia to the EU and CAP application. 
 

Kľúčové slová: zmena využitia zeme; LFA; vidiek 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rurálny priestor sa pod vplyvom globálnej transformácie spoločnosti začal výrazne 

meniť, či už z hľadiska základných štruktúr obyvateľstva, diverzifikácie ekonomických 

činností alebo charakteru vidieka [1]. Všetky tieto zmeny zanechávajú v krajine viditeľné 

stopy a menia tak jej celkový vzhľad. Hoci nielen vizuálna stránka krajiny podlieha zmenám, 

je to práve tento aspekt, ktorý nám sprostredkúva prvotný obraz o nej. Tento obraz sa pritom 

v posledných desaťročiach výrazne zmenil najmä v dôsledku zmien využitia zeme. V praxi to 

znamená, že v mnohých prípadoch sa napríklad obhospodarované polia zmenili na zarastené 

lúky a časti lesa ustúpili developerským zámerom, čo úzko súvisí predovšetkým 

s diverzifikáciou poľnohospodárskych činností, či upúšťaním od poľnohospodárstva ako 

takého. V niektorých prípadoch možno dokonca hovoriť o pustnutí poľnohospodárskej krajiny 

ako dôsledku zanechania jej hospodárskeho využívania [2].  

Intenzita týchto zmien, ako konkrétnych prejavov ľudských aktivít, sa pritom môže 

v priestore a čase značne líšiť. Nadväzujúc na vyššie uvedené skutočnosti je cieľom 

predkladanej práce práve analýza zmien vo využití zeme (land use change) na príklade 

vybraných regiónov (okresov), pričom dôraz sa kladie na to, či a ako sa tieto zmeny prejavujú 

práve v rôznych typoch poľnohospodársky znevýhodnených oblastí (LFA - less favoured 

areas).  
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LFA predstavujú súvislé územia, v ktorých sú vplyvom nepriaznivých podmienok 

(nadmorskej výšky, svahovitosti, nízkej úrodnosti pôdy, prípadne v spojení s osobitnými 

miestnymi hospodárskymi a sociálnymi podmienkami) náklady na jednotku výroby  

v poľnohospodárskej činnosti trvalo nadpriemerné a celkové podmienky pre 

poľnohospodársku činnosť obmedzené [3]. Z pohľadu poľnohospodárskeho využitia možno 

tieto oblasti označiť za marginálne [4]. LFA sa na základe kritérií Rady EÚ s prihliadnutím na 

prírodné, ekonomické a demografické podmienky Slovenska členia podľa týchto kritérií na 

horské oblasti (podľa nadmorskej výšky a svahovitosti), ostatné znevýhodnené oblasti (podľa 

ukazovateľov výnosnosti pôdy, hustoty obyvateľstva a podielu EAO pracujúcich 

v poľnohospodárstve), oblasti so špecifickými nevýhodami (napr. málo produkčné pôdy, 

skeletovité pôdy, zamokrené pôdy a pod.) a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami 

(podľa území začlenených v NATURA 2000). Výskum LFA je pritom dôležitý nielen 

vzhľadom k finančnej podpore EÚ smerujúcej do týchto oblastí, ale najmä preto, že tunajšia 

pretrvávajúca poľnohospodárska činnosť je základným predpokladom udržania osídlenia 

s prijateľnými príjmami vidieckeho obyvateľstva a plnohodnotným plnením ich 

krajinotvorných, environmentálnych a sociálnych funkcií [5]. 

 

Materiál a metódy 

Práca predstavuje analýzu zmien využitia zeme na príklade vybraných regiónov 

(okresov) Slovenska reprezentujúcich rôzne typy LFA1, a to konkrétne: 

- Horské oblasti  - okres Čadca, 

- Ostatné znevýhodnené oblasti – okres Svidník, 

- Oblasti so špecifickými nevýhodami – okres Michalovce. 

 Vychádzali sme z údajov databázy Úhrnných hodnôt druhov pozemkov (ÚHDP) [6], 

pričom sme využili metodiku aplikovanú v prácach [7, 8, 9]. Zamerali sme sa na nasledovné 

ukazovatele pojednávajúce o zmene využitia zeme: 

Index zmeny predstavuje komplexný ukazovateľ, ktorý jedným číslom hodnotí podiel 

plôch, na ktorých medzi dvomi časovými horizontmi došlo k zmene v základných kategóriách 

využitia zeme v danom území. Vyjadruje ho nižšie uvedený vzorec [I.], kde IZ(a-b) je index 

zmeny v období a až b, n je počet kategórií využitia zeme, ria je rozloha druhu pozemku na 

                                                           
1 Do analýzy boli zahrnuté tri zo štyroch typov, kde základnou územnou jednotkou pre zaradenie do LFA je obec 
alebo katastrálne územie. Keďže poľnohospodárstvo sa vzťahuje na vidiecky priestor, dôraz sa pri výbere okresu 
kládol na to, aby čo najväčšia časť územia spadala do jednej z kategórií LFA a súčasne aby išlo o vidiecky okres 
(t.j. viac ako 50% obyvateľov žijúcich na vidieku). 
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začiatku obdobia, r ib je rozloha druhu pozemku na konci obdobia, c je celková rozloha 

sledovanej územnej jednotky (obce). Tento ukazovateľ vytvára základnú predstavu o intenzite 

zmien, avšak neumožňuje objasniť konkrétny charakter týchto zmien [8]. Je preto vhodné 

doplniť ho o ďalšie ukazovatele. 
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 Percentuálny nárast/úbytok jednotlivých kategórií využitia zeme bližšie špecifikuje 

zmeny v jednotlivých kategóriách a umožňuje nám tak súčasne porovnať veľkosť zmeny i jej 

charakter. V matematickom vyjadrení tohto vzťahu [II.] predstavuje ZRk(a-b) zmenu rozlohy 

danej kategórie využitia zeme, r ia je rozloha druhu pozemku na začiatku obdobia, r ib je 

rozloha druhu pozemku na konci obdobia, cia je celková rozloha sledovanej územnej jednotky 

(obce) na začiatku obdobia, cib je celková rozloha sledovanej územnej jednotky (obce) na 

konci obdobia. 
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Na základe odhalenia zmien využitia zeme sme pomocou metódy dominantných 

procesov vo využití krajiny zhodnotili tie procesy, ktoré sa v sledovaných typoch LFA 

prejavili najsignifikantnejšie. Podstata tejto metódy spočíva v zjednodušení štruktúry druhov 

pozemkov na 5 kategórií (PPF, TTP, LP, VP, ZPo2), v ktorých sa určia kladné a záporné 

hodnoty ich zmeny v sledovanom období. Pre najväčšiu kladnú hodnotu sa vypočíta jej podiel 

na úhrnnej hodnote kladných zmien a v závislosti od neho sa určí intenzita procesu 

intenzifikácie3. Kategória, v ktorej bola zaznamenaná najväčšia kladná hodnota zmien pritom 

špecifikuje tento proces. 

Pri hodnotení zmien využitia zeme sme uvažovali časový interval 2004-2014, 

v podstate desaťročné obdobie po vstupe SR do EÚ, keďže predpokladáme, že zvlášť v LFA 

sa môže zmena využitia zeme prejaviť ako dôsledok uplatňovania Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, v zmysle ktorej napr. multifunkčné poľnohospodárstvo 

predpokladá možnosť pokračovania v poľnohospodárskom využívaní krajiny aj bez 

povinnosti vyrábať [10]. Poľnohospodárstvo sa tak neorientuje len na proces poskytujúci 

                                                           
2 PPF (poľnohospodársky pôdny fond = orná pôda + vinice + chmeľnice + záhrady + ovocné sady), TTP (trvalé 
trávne porasty), VP (vodné plochy), ZPo (zastavané plochy + ostatné plochy) 
3 Ak ≥ 75 % ide o silný (výrazný) proces, ak 50-74,9 % ide o stredný proces, ak 25-49,9 % ide o slabý 
(nevýrazný) proces intenzifikácie. 
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potraviny, ale na množstvo nekomoditných výstupov (vplyv na stav životného prostredia, 

životaschopnosť vidieka, vzhľad krajiny a iné), ktoré sú v prospech krajiny ako takej [11]. 

Jedným z dôsledkov tak môže byť práve znižovanie výmer jednotlivých kategórií 

poľnohospodárskej pôdy [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Sledovanie zmien využitia zeme v troch vybraných okresoch deklaruje istú variabilitu 

týchto zmien v odlišných podmienkach (Tab. 1). Z hľadiska intenzity zmeny nadobúdajú 

minimá i maximá približne rovnaké hodnoty. Pri detailnejšom pohľade na jednotlivé 

kategórie využitia zeme zaznamenala v okrese Čadca (horská oblasť) najvyšší nárast 

kategória „ostatná plocha“, naopak najvyšší úbytok orná pôda. V ostatných dvoch typoch 

LFA vzrástla zastavaná plocha a znížil sa podiel trvalých kultúr. Práve v úbytkových 

kategóriách využitia zeme možno nájsť súvis s typom LFA, v ktorom bol tento pokles 

zaznamenaný: úbytok ornej pôdy v horských oblastiach s vyššou nadmorskou výškou 

a sklonom reliéfu, ktoré sťažujú obrábanie pôdy; úbytok trvalých kultúr v ostatných 

a špecificky znevýhodnených oblastiach s málo produkčnými a nevhodnými pôdami pre 

trvalé kultúry. 

Tab. 1 Sumárne ukazovatele zmeny využitia zeme v období 2004-2014 v analyzovaných okresoch 
 
 IZ (min-max) (%) Najvyšší nárast (%) Najvyšší úbytok (%) Dominantné procesy (%) 

Čadca 0,06 - 15,92 
Ostatná plocha 

7,64 
Orná pôda 

6,98 

Intenzifikácia 
urbanizácie 

60,87 

Svidník 0 – 14,13 
Zastavaná plocha 

3,92 
Trvalé kultúry 

4,02 

Intenzifikácia 
urbanizácie 

58,21 

Michalovce 0 – 12,82  
Zastavaná plocha 

1,28 
Trvalé kultúry 

1,40 

Intenzifikácia 
urbanizácie 

64,00 

 

Napriek pomerne krátkemu sledovanému obdobiu sme zaznamenali zmenu využitia 

zeme, ktorá sa v  priestore prejavuje rôznym charakterom a intenzitou. Charakter sledovaných 

zmien nám približujú dominantné procesy, ktoré môžeme v súvislosti s využitím zeme 

identifikovať. Vo všetkých typoch LFA (v rámci sledovaných okresov) dominuje približne 60 

% -ným podielom proces intenzifikácie urbanizácie4 (Tab. 1). Vnútornú variabilitu týchto 

procesov umožňuje sledovať Obr. 1, kde popri dominantnom rozšírení zastavaných plôch má 

významnejší podiel aj proces zatrávňovania (okresy Čadca, Svidník), prípadne zalesňovania 

                                                           
4 Pre potreby interpretácie procesov v tejto práci chápeme pojem urbanizácia len v zmysle procesu zvyšovania 
podielu, resp. zväčšovania rozsahu zastavaných území na úkor ostatných kategórií využitia zeme. 
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(okres Svidník). Z hľadiska intenzity dominantných procesov ide pritom vo viac ako 70 % 

prípadov o silný, resp. výrazný proces intenzifikácie. 

 
 

Obr. 1 Dominantné procesy vo využití zeme v období 2004-2014 
 

Záver 

Štúdium zmien využitia zeme predstavuje zaujímavú oblasť výskumu, ktorá nám 

umožňuje sledovať ako sa mení charakter krajiny v priestore a čase. V našej analýze sme 

venovali pozornosť trom vidieckym okresom reprezentujúcim rôzne typy LFA, a to horské 

oblasti, oblasti so špecifickými nevýhodami a ostatné znevýhodnené oblasti, ktoré z pohľadu 

poľnohospodárskeho využitia zeme predstavujú marginálne územia. Počas 10-ročného 

obdobia po vstupe SR do EÚ sa v analyzovanom území prejavil rôzny charakter a intenzita 

týchto zmien. Potvrdil sa predpoklad, že v rôznych typoch LFA dochádza k postupnému 

znižovaniu výmery jednotlivých kategórií poľnohospodárskej pôdy, na úkor iných kategórií, 

v tomto prípade nárastu zastavaných plôch, prípadne trvalo trávnatých porastov. Výnimkou 

bol sčasti  len okres Michalovce, kde za okres ako celok nepatrný nárast zaznamenala orná 

pôda (0,38 %). Odhalenie toho, či ide v tomto prípade skôr o dôsledok uplatňovania 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky [10] ako bolo predznačené v texte alebo o 

celoeurópsky trend zmien využívania krajiny s nárastom podielu lesných a trávnatých plôch 

na úkor poľnohospodárskych kultúr [11], predstavuje však už priestor pre detailnejší výskum.  
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Abstrakt 

The concept of suburbanization is associated with a lot of ideas. Our goal is to present and clarify the "myths" 
associated with suburbanization and the research area is the suburban area of Bratislava. We compare the results 
of equally oriented studies. Own assessment is apparent from a questionnaire survey and semi-structured 
interviews between the population of Bratislava’s suburban area and from research between mayors of FUR 
Bratislava. We want to find an answer, if generally (and often negative) images of suburbanization are true, or 
they are not valid in our environment, or at least questionable. 
 
Kľúčové slová: suburbanizácia; Bratislava; sociálna transformácia; sídelná transformácia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Suburbanizácia je najčastejšie vnímaná ako proces premiestňovania obyvateľstva 

(rezidenčná suburbanizácia), prípadne inštitúcií a služieb (komerčná suburbanizácia) z centra 

(vnútorného mesta) do jeho zázemia (okraj mesta a prímestská zóna). Pod suburbanizáciou 

rozumieme aj transformáciu sociálneho a fyzického prostredia z vidieckeho na (pred-) 

mestské, suburbánne prostredie [1, 2, 3, 4]. Proces je do veľkej miery ovplyvnený veľkosťou 

mesta a jeho významu, pričom najvýraznejšie prejavy sú v okolí veľkých miest a metropol. 

Na Slovensku sú prejavy suburbanizácie najzreteľnejšie práve v okolí Bratislavy. Bratislava 

je so svojim zázemím jediným regiónom na Slovensku, v ktorom procesy suburbanizácie 

prebiehajú celoplošne a ich vplyvom vznikajú značné zmeny priestorovej organizácie 

prímestskej krajiny [5]. 

Proces suburbanizácie sa v posledných rokoch dostal do povedomia nielen 

odborníkov, ale aj verejnosti. Premena lokalít zasiahnutých suburbanizáciou začala na 

Slovensku pomerne nedávno a zďaleka nie je na konci. Suburbanizačné procesy (či už ide o 

rezidenčnú, alebo komerčnú suburbanizáciu) výrazne pôsobia na sociálnu, sídelnú a funkčnú 

transformáciu zázemia nášho hlavného mesta. S procesom sa spája množstvo pozitívnych aj 

negatívnych dopadov. Na jednej strane je pozitívny rozvoj obcí v zázemí miest, na strane 

druhej mnohé tažkosti spojené s vysokým nárastom obyvateľstva. Následky suburbanizácie 

sa premietajú v zmene charakteru obcí a výrazne ovplyvňujú aj obyvateľstvo. Za obdobie 

vývoja tohto procesu (v postsocialistických krajinách) sa vytvorili zažité predstavy o tom, čo 

suburbanizácia so sebou prináša a aké sú jej následky. Vďaka medializácii problémov 
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spojených s týmto fenoménom je verejná, aj odborná mienka často negatívna. Pochopiteľne 

so suburbanizáciou sú spojené aj pozitívne efekty. Na pozitívne vplyvy suburbanizácie sa 

poukazuje nielen v súvislosti s novými obyvateľmi vidieka, ale aj v súvislosti s pôvodnými 

obyvateľmi a vidieckym sídlom všeobecne. V rámci našej práce sme si dali za cieľ predstaviť 

a objasniť „mýty“ ktoré sa spájajú so suburbanizáciou v našom prostredí. Snažíme sa nájsť 

odpoveď, či všeobecne zaužívané a často negatívne predstavy o suburbanizácii sú pravdivé, 

alebo sú v našom prostredí neplatné, prípadne minimálne diskutabilné. 

 
Materiál a metódy 

Mýty, ktoré kolujú o suburbanizácii sme rozdelili do šiestich skupín. Prvým mýtom, 

ktorému budeme venovať pozornosť, je dôvod pre ktorý sa obyvatelia sťahujú mimo mesto. 

Panuje všeobecná predstava, že za hranicami mesta nájdu lepšie podmienky pre život a vyšší 

životný štandard. Medzi základné príčiny opustenia mesta patria dostupnejšie finančné 

podmienky na zaobstaranie rodinného domu, život v tichšom a bezpečnejšom prostredí, 

v lepších podmienkach čo sa týka životného prostredia, bližšie k prírode...  

Ďalšia predstava spojená so suburbanizáciou hovorí, že tento proces prináša 

degradáciu pôvodného vidieckeho prostredia, či už ide o odlišný architektonický štýl novej 

výstavby, alebo následky zvýšenej intenzity dopravy hlavne počas dopravnej špičky.  

Proces suburbanizácie ovplyvňuje do značnej miery aj pôvodnú komunitu. Panuje 

predstava, že vplyvom suburbanizácie sa oslabuje pôvodná vidiecka komunita. 

Komplikované by malo byť predovšetkým spolužitie pôvodných a nových obyvateľov 

(zvyčajne pôvodom z mesta). 

S predchádzajúcim tvrdením súvisí aj ďalší „mýtus“. A to, že suburbanizácia prináša 

širokú škálu sociálnych konfliktov. Medzi najčastejšie patrí separácia pôvodných a nových 

obyvateľov. Môže sa objaviť fenomén takzvaných zelených vdov, kedy sa jedná prevažne 

o ženy na materskej dovolenke, s pracujúcim manželom, tráviacich počas dňa čas osamote 

v novom rodinnom dome, len s dieťaťom, bez väčšej možnosti/snahy nadviazať sociálne 

kontakty medzi susedmi, z čoho vyplýva ich osamelosť. 

Extrémne negatívnym fenoménom, ktorý môže suburbanizácia spôsobovať sú 

dopravné problémy, spojené s dochádzkou do práce, školy, alebo za službami. Veľké 

množstvo nových rezidentov (aj pôvodných) má silné väzby s mestom a pri dochádzke sa 

často používa osobné auto. Spomínané fakty majú za následok neprimerané preťaženie 

dopravy, predovšetkým v rannej a večernej špičke. 
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Posledným fenoménom, ktorému chceme v príspevku venovať pozornosť je názor, že 

pri suburbanizácii dochádza k záberu hodnotnej (úrodnej) poľnohospodárskej pôdy, na úkor 

zastavaných plôch. 

Výskum bol realizovaný tromi spôsobmi získavania informácií. Prvým bol 

dotazníkový výskum medzi obyvateľmi suburbánnej zóny Bratislavy. Dotazník pozostával 

z 22 uzavretých otázok a respondenti boli pôvodní a noví obyvatelia z troch obcí: Borinka, 

Bernolákovo a Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda. Výskumu sa zúčastnilo 138 

respondentov (66% nových a 34% pôvodných obyvateľov) [6]. Ďalší dotazníkový výskum 

bol robený medzi starostami FMR Bratislava, pričom dotazník tvorilo 24 otázok (7 

otvorených) a zodpovedalo ho 51 starostov [7]. Ako doplnok boli robené polo-štruktúrované 

rozhovory so vzorkou pôvodných a nových obyvateľov [6, 7]. Zároveň sme porovnávali 

rovnako orientované výskumy z iných lokalít. 

 
Výsledky a diskusia 

Dôvodom, pre ktorí opúšťajú obyvatelia mesto, je predovšetkým snaha splniť si sen o 

živote v rodinnom dome. Kvalita bývania realizovaného sna závisí na mnohých faktoroch, 

napríklad od výberu konkrétnej oblasti v suburbánnej zóne, od kvality (veľkosti) domu, či 

bytu a priľahlého pozemku, ceny bývania... Očakávania môžu byť viac, či menej naplnené, 

často dochádza pri nových obyvateľoch k rozčarovaniu pri nesplnení pôvodných predstáv 

a dochádza k vytriezveniu z vysnívaného sna. So zvyšujúcou sa zastavanosťou vidieckych 

oblastí dochádza k postupnému znižovaniu rozsahu a vzďaľovaniu prírodného prostredia, či 

jeho degradácii. Byty a domy sú často malej rozlohy, s malými pozemkami, niekedy aj bez 

záhrad. Takéto lokality si vyslúžili pomenovanie „bytovky naležato“. Nové obytné oblasti sú 

často umiestnené na nevhodných miestach, či už sa jedná o bezprostrednú blízkosť 

dopravných trás a pod. Fenomén zelených vdov je častým najmä pri absencií verejných 

priestranstiev, či iných miest na stretávanie. V suburbánnych oblastiach sa vo zvýšenej miere 

začína objavovať vandalizmus a kriminalita, niektoré obce začínajú zriaďovať spoločné 

obecné policajné jednotky. Dochádza k paradoxu, pri ktorom sa vplyvom obyvateľov 

hľadajúcich život na vidieku pôvodné oblasti pomešťujú. 

 Ďalším tvrdením, na ktoré sme sa zameriavali bolo, že suburbanizácia prináša 

narušenie pôvodného vidieckeho prostredia. Narušenie fyzických podmienok pôvodného 

vidieckeho prostredia je veľmi individuálne, pričom primárne záleží na umiestnení nových 

rezidenčných lokalít a ich rozvoja. Kritika sa znáša predovšetkým na odlišnú architektúru 

nových oblastí, oproti pôvodným (takzvané podnikateľské bakoro). Ďalší problém, ktorý 
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narúša pôvodné vidiecke oblasti je komplikovaná dopravná situácia v mnohých obciach 

v suburbánnej zóne Bratislavy. Prejavuje sa aj efekt slepých ulíc, ktoré sú časté v novo 

postavených obytných oblastiach. Ide o umelé bariéry slúžiace na segregáciu prisťahovalcov. 

 V doterajšom výskume sme najväčšiu pozornosť venovali zmenám v sociálnom 

prostredí v suburbánnej oblasti Bratislavy. Pri hodnotení zmien v sociálnom prostredí, 

najväčšia kritika smeruje k rastúcej anonymite, vzniku napätia medzi novými a pôvodnými 

obyvateľmi a narastajúcemu (niekedy neodôvodnenému) tlaku a požiadavkám na miestne 

služby. Na druhú stranu, pozitívne je hodnotený hlavne nárast populácie v súvislosti 

s možnosťou ďalšieho prísunu financií do obecného rozpočtu, takisto nárast počtu mladých 

ľudí a detí v starnúcich obciach, s tým súvisiaci rozvoj služieb, či prínos nového spôsobu 

myslenia zo strany prisťahovalcov. Množstvo obcí sa musí vyrovnávať s podvybavenosťou, 

či už sa jedná o služby, alebo o sociálnu a technickú infraštruktúru, vzhľadom k tomu, že 

pred rokom 1989 sa prakticky nerozvíjali, len upadali (napr. Borinka, Marianka a iné). 

 

                                                       
Obr. 1 Ako hodnotia obyvatelia zmeny, ktoré nastali v obci za posledných 10 rokov (1-pozitívne; 5-negatívne) 

  

 

Obr. 2 Ako hodnotia starostovia následky príchodu prisťahovalcov (1-pozitívne; 5-negatívne) 
 
 

 Medzi sprievodné javy suburbanizácie sa zaraďujú aj sociálne konflikty medzi 

obyvateľmi. Môžeme zaznamenať odlišné vzťahy medzi pôvodnými a novými obyvateľmi, 

oproti vzťahom ktoré majú medzi sebou pôvodní obyvatelia ale aj noví obyvatelia navzájom. 

Často sú vzťahy ovplyvnené aj národnostnou štruktúrou konkrétnej obce. Pokiaľ noví 

obyvatelia nevystupujú negatívne, sú zvyčajne vítaní. Je otázne, do akej miery sa stihli 

vytvoriť vzťahy medzi pôvodnými a novými obyvateľmi. Kontakty prisťahovalcov 

s ostatnými obyvateľmi sú počas pracovného týždňa ojedinelé, k stretávaniu sa dochádza skôr 
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cez víkendy a náhodne (v obchodoch, či pri prechádzkach). Sociálne kontakty a priateľstvá 

medzi novým a pôvodným obyvateľstvom sú limitované. Stáva sa, že noví obyvatelia sa cítia 

byť izolovaní, žijú v cudzom prostredí. Vzťahy medzi pôvodým a novým obyvateľstvom sa 

vyvíjajú len pomaly, často sú spočiatku ovplyvnené rôznymi predsudkami. Noví obyvatelia 

sa dedinských akcií zúčastňujú pomenej a často trávia víkendy mimo obce. Predpokladáme 

že integrácia s pôvodnými obyvateľmi je závislá aj od počtu nových obyvateľov. Čím viac 

prisťahovalcov, tým dlhšie môže trvať ich začlenenie do miestnej spoločnosti. 

 Asi najväčším problémom suburbanizácie Bratislavy je doprava. Najväčšie ťažkosti 

sú v časoch rannej a večernej špičky s čím súvisí množstvo času strávené dochádzaním. 

Množstvo ľudí prekoná denne pri dochádzaní do Bratislavy aj vzdialenosť 100 km [4]. Nejde 

len o zdržane na preplnených cestách pri presune do práce, školy, alebo za službami. 

Negatívne sú ovplyvňované aj samotné obce, ktoré sú neúnosne zaťažované. Problémom je 

hluk, znečistenie ovzdušia (výpary, prach), vznikajú ťažkosti s udržiavaním ciest a ich 

technických parametrov, keďže nie sú prispôsobené narastajúcej hustote dopravy. Len 31% 

obyvateľov zo suburbánnej zóny používa pri dochádzke do mesta verejnú dopravu.  

Posledným z nami skúmaných „mýtov“ o suburbanizácii bolo tvrdenie, že pri 

suburbanizácii dochádza k veľkým stratám hodnotnej poľnohospodárskej pôdy na úkor 

zastavaných oblastí. Ide o logický výsledok tohto procesu. V prímestskej zóne Bratislavy sa 

vyskytujú veľmi hodnotné pôdy a trvalé kultúry. Strata poľnohospodárskej pôdy nie je 

vnímaná ako vážny problém (76% starostov), keďže v obciach sa nachádza veľa nevyužitej 

ornej pôdy, ovocných sadov, či viníc, ktoré sú likvidované v dôsledku ich nevyužívania. 

Môžeme si všimnúť zaujímavý bumerangový efekt, kedy nárast cien pozemkov spôsobuje že 

pôdny fond sa stáva neekonomický pre poľnohospodárske využitie. Výskum ukázal, že až 

57% starostov plánuje rozšíriť zastavateľné plochy, naopak len 8% chce tieto plochy 

obmedziť. 

 

 
Obr. 3. Plány starostov na rozvoj zastavateľných plôch v obciach (A.- rozšírenie zastavateľných plôch B.- 

obmedzenie zastavateľných plôch C.- ponechanie pôvodného stavu) 
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Záver 

Vyhodnotenie vplyvov suburbanizácie nie je možné (v prípade Bratislavy) 

zovšeobecňovať. Okrem známych rozlišovacích faktorov ako je veľkosť obytného priestoru, 

jeho umiestnenie, doprava a iné, v prípade Bratislavy je veľmi dôležitý aj výber konkrétnej 

oblasti do ktorej sa noví obyvatelia presťahujú. V súčasnosti pozorujeme spomalenie 

procesov suburbanizácie v zázemí Bratislavy. Mnoho obyvateľov život v prímestskej zóne 

prekvapil. Stále sa objavujú inzeráty s predajom nových domov či bytov v prímestskej 

oblasti, avšak investori majú problémy s predajom. Sú prípady návratu obyvateľov do mesta, 

z dôvodu množstva času stráveného dochádzaním, či životného štýlu, ktorý sa nezhoduje 

s vidieckym životom. Záujem o život vo vlastnom dome strieda racionálne hodnotenie 

finančných a časových nárokov. 
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Abstrakt 

  It is necessary to realize mapping of the land cover changes  in urban areas. The land cover mapping  is 
mainly realized through visual interpretation of archival aerial images. The archival aerial images of the urban 
area of Bratislava – Ružinov in years 1954 and 1991, are processed using the software Quantum GIS. The result 
of the visual interpretation is a creation of the land cover databases in the years 1954 and 1991. An identification 
of the land cover changes is reached by overlapping of databases. 
 
Kľúčové slová: letecká meračská snímka; mapovanie zmien; krajinná pokrývka; KO ZB GIS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nutnosť mapovania zmien krajiny patrí aj v súčasnosti medzi priority, ktorým je 

potrebné venovať veľkú pozornosť. Medzi oblasti, ktoré prešli v posledných desaťročiach 

veľkými zmenami patria aj mestské časti našich najväčších miest. V mestských častiach 

dochádzalo dôsledkom nárastu urbanizácie k výrazným zmenám, ktoré sa najčastejšie 

prejavujú nárastom zastavanej plochy a poklesom poľnohospodársky využívanej plochy. 

Úbytky ornej pôdy, rozrastanie bytovej zástavby, či pokles rozlohy trvalých kultúr sú javmi, 

ktoré menia tvár krajiny a spôsobujú jej nenávratné zmeny.  

Analyzovaním zmien krajiny získavame dôležité informácie, ktoré môžu viesť k 

lepšiemu plánovaniu mestských územných plánov v budúcnosti. Najvhodnejším zdrojom    na 

získavanie potrebných údajov o zmenách krajiny predstavujú archívne letecké snímky (LMS), 

ktoré zachytávajú stav najvrchnejšej vrstvy krajiny (krajinnej pokrývky) v danom časovom 

okamihu. Vizuálnou interpretáciou polohovo priradených LMS získavame podklad pre tvorbu 

databáz krajinnej pokrývky a jej zmien v prostredí geografických informačných systémov 

(GIS).  

Cieľom príspevku je prezentovať možnosti využitia archívnych LMS                            

na monitorovanie zmien mestských častí na príklade záujmového územia mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Mestská časť Bratislava – Ružinov v dôsledku demografickej revolúcie 

a nárastu urbanizácie hlavného mesta Bratislavy prešla v sledovanom období prevratnými 

zmenami krajiny.  
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Materiál a metódy 

Ako vstupné dáta boli použité čiernobiele LMS z r. 1954 v približnej mierke 1:25 000 

a čiernobiela LMS z r. 1991 v približnej mierke 1:23 000, ktoré poskytla Katedra kartografie, 

geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 

Snímky boli spracované v open source softvéri Quantum GIS v rámci bakalárskej práce [1]. 

Stredná kvadratická chyba polohovo priradených LMS dosiahla hodnotu mxy=6,11 m pri 

snímke z r. 1954 a mxy=6,28 m pri snímke z roku 1991. Výsledkom procesu v Quantum GIS 

boli polohovo priradené snímky v súradnicovom systéme S-JTSK, zachytávajúce záujmové 

územie mestskej časti Bratislava – Ružinov o rozlohe 14,71 km2. 

 Vizuálnou interpretáciou polohovo priradených snímok z r. 1954 a 1991 boli 

vytvorené vektorové vrstvy (mapy) krajinnej pokrývky oblasti Bratislava – Ružinov. Vizuálna 

interpretácia je najjednoduchšou metódou získavania údajov o obrazových záznamoch DPZ. 

Založená je na ľudskej schopnosti priestorového hodnotenia objektov a ich vzájomných 

vzťahov. Túto ľudskú schopnosť sa nepodarilo zatiaľ nahradiť žiadnymi počítačovými 

metódami klasifikácie obrazu. Najmä v prípade LMS a družicových snímok  s vysokým 

rozlíšením, automatizované klasifikačné metódy často zlyhávajú v dôsledku veľkej 

heterogenity krajinnej pokrývky [2]. 

 Pred samotným procesom interpretácie je potrebné definovať kritéria minimálnej 

mapovacej jednotky a zvoliť klasifikačný systém, aby výsledky interpretácie bolo možné 

porovnávať s viacerými interpretátormi [2]. Minimálna mapovacia jednotka bola určená z 

dôvodu rôznej kvality digitálnych obrazových dát na 200 m2.  

 Na území Slovenska sa v súčasnosti využívajú hlavne dva klasifikačné systémy 

CORINE Land Cover (CLC) a Katalóg objektov ZB GIS (KO ZB GIS) [2]. CLC sa využíva 

na mapovanie krajinnej pokrývky Európy, využitím údajov Landsatu. Výsledná mierka 

krajinnej pokrývky je 1:100 000. Z dôvodu mierky, ktorú využíva CLC na mapovanie krajiny 

sme museli tento klasifikačný systém zamietnuť. Hlavným dôvodom bola veľká generalizácia 

údajov o krajine na najnižšej rozlišovacej úrovni. KO ZB GIS definuje model reálneho sveta 

ZB GIS a dosahuje úroveň podrobnosti zodpovedajúcej obsahu Základnej mapy Slovenskej 

republiky 1:10 000 [3]. Vstupné dáta predstavujú podklad pre mapovanie v mierke 1:10 000,   

z tohto dôvodu sme sa rozhodli využiť na mapovanie krajiny v mestskej časti Bratislava – 

Ružinov spomínaný klasifikačný systém. Tento fakt podporilo aj možnosť využívania 

dostatočne veľkej variability hodnôt atribútov. Odvodenie záveru pre vstupné dáta, že sú 

určené pre mapovanie v mierke 1:10 000, je spracované v rámci bakalárskej práce [1].     
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 Na zvolenom území, sme dokázali vyhraničiť trinásť tried objektov KO ZB GIS 

(verzia 10/2008 [4]): cestný úsek; železničný úsek; rieka, potok; ihrisko; orná pôda; ovocný 

sad, záhrada; spracovateľský závod, továreň; les; jazero; cintorín; prístav; letisko a zastavaná 

plocha. 

 Vizuálna interpretácia bola realizovaná v prostredí Quantum GIS. Výsledkom bola 

tvorba databázy krajinnej pokrývky mestskej časti Bratislava – Ružinov z r. 1991. Tvorba 

databázy bola realizovaná v prostredí ArcGIS. Databáza krajinnej pokrývky 1954 bola 

vytvorená metódou retrospektívnej analýzy na základe databázy krajinnej pokrývky 1991 a 

historických máp. Zmena areálov krajinnej pokrývky bola akceptovaná len v prípade ak 

plocha zmeneného areálu presiahla hodnotu minimálnej mapovacej jednotky (200 m2).  

 Správnosť vizuálnej interpretácie by bolo potrebné overiť terénnym prieskumom. 

Tento krok však nebolo možné vykonať z dôvodu rozsahu záujmového územia ako aj 

nedostatočného technického vybavenia. Dôležité je tiež spomenúť, že zmeny ktoré nastali       

v období rokov 1954 až 1991 už nie je možné v súčasnosti overiť z dôvodu ďalších zmien 

krajiny, ktoré nastali na  záujmovom území mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 Zmeny krajinnej pokrývky v sledovanom období 1954 až 1991 boli identifikované 

pomocou metódy prekrytu (overlay) dvoch vektorových vrstiev. Výsledkom metódy prekrytu 

bolo 21 realizovaných typov zmien (Tab. 1). 

 
Tab. 1 Tabuľka typov zmien (vysvetlivky k triedam podľa KO ZB GIS (verzia 10/2008) [4]) 

 

  

Triedy 1991 

AL 030 BH 080 GB 005 AK 040 EC 015 BB 006 AL 020 AC 000 EA 040 EA 010 

T
rie

dy
 1

95
4 

AL 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BH 080 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

GB 005 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

AK 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EC 015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

BB 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AL 020 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

AC 000 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

EA 040 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

EA 010 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

  
0 bez zmeny 1 zmena 

 
AL 030 BH 080 GB 005 AK 040 EC 015 BB 006 AL 020 AC 000 EA 040 EA 010 

Cintorín Jazero Letisko Ihrisko Les Prístav 
Zastavaná 

plocha 
Spracovateľský 
závod, továreň 

Ovocný sad, 
záhrada 

Orná 
pôda 

Výsledky a diskusia 
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Výsledky hodnotenia zmien krajinnej pokrývky ukazujú obrázky 1,2 a tabuľka 2.         

V rokoch 1954 až 1991 sa zmenila krajinná pokrývka na 56,75 % z celkových 14,71 km2 

záujmového územia. Plošne najvýraznejšou zmenou bol pokles rozlohy ornej pôdy o 6,29 km2 

(42,72%),  a to najmä na úkor zastavanej plochy a priemyselných závodov. Tento proces bol 

hlavne spojený s urbanizáciou zvoleného územia (rozrastaním bytovej zástavby), ale aj 

koncom kolektívneho vlastníctva pôdy. Absolútny pokles rozlohy zaznamenali aj ovocné 

sady, záhrady a les. S poklesom rozlohy týchto tried krajinnej pokrývky súviselo hlavne 

prehradenie vodného toku Malý Dunaj ako aj stavba novej cestnej siete vznikajúcich 

sídelných blokov. Najväčší nárast rozlohy v sledovanom období zaznamenala zastavaná 

plocha, ktorej rozloha sa zväčšila o 5,55 km2 (37,75%). Výrazný nárast zaznamenali aj 

priemyselné závody, ktoré sa začali sústrediť v zvolenom území hlavne vďaka rozšíreniu 

letiska a prístavu, ktoré potrebovali sieť dodávateľov a subdodávateľov na malom území tzv. 

cluster efect. Nárast počtu obyvateľov spôsobil väčší dopyt po rekreačných a športových 

strediskách, s čím súvisel nárast plochy ihrísk na záujmovom území. S nárastom počtu 

obyvateľov samozrejme súvisí aj nárast plochy cintorínov. Ostatné zmeny tried krajinnej 

pokrývky neboli plošne rozsiahle.  

Spomínané procesy, ktoré sa prejavili zmenami jednotlivých kategórií vytvorili 

krajinnú pokrývku záujmového územia v roku 1991, ktorá predstavuje typickú 

suburbanizačnú oblasť veľkých miest. 

 

Tab. 2 Zmeny krajinnej pokrývky v r. 1954  – 1991 (vysvetlivky k kategóriám pozri v Tab. 1) 
 

Názov 
kategórie 

Nárast rozlohy 
(km2) 

Pokles 
rozlohy (km2) 

Bez zmeny 
(km2) 

Nárast rozlohy 
(%) 

Pokles 
rozlohy (%) 

Bez zmeny 
(%) 

AL 030 0,00 0,00 0,07 1,19 0,00 0,46 

BH 080 0,02 0,00 0,00 0,11 0,03 0,00 

GB 005 0,14 0,01 0,04 0,95 0,06 0,26 

AK 040 0,23 0,00 0,05 1,59 0,00 0,32 

EC 015 0,00 0,11 0,05 0,00 0,72 0,35 

BB 006 0,05 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 

AL 020 5,55 0,33 2,73 37,75 2,27 18,53 

AC 000 1,67 0,33 0,50 11,32 2,24 3,40 

EA 040 0,00 1,28 0,07 2,56 8,70 0,45 

EA 010 0,13 6,29 2,84 0,88 42,72 19,30 

Spolu 8,35 8,35 6,34 56,75 56,75 43,08 
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Obr.  1 Zmeny krajinnej pokrývky v období rokov 1954 – 1991 

 

 
Obr.  2 Oblasti krajinnej pokrývky bez zmeny v rokoch 1954 – 1991 
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Záver 

Cieľom príspevku bolo mapovanie zmien záujmovej oblasti Bratislava – Ružinov, 

ktorá podliehala v sledovanom období veľkými zmenami v dôsledku demografickej revolúcie 

a nárastu urbanizácie hlavného mesta Bratislavy. Zmeny krajinnej pokrývky boli spôsobené 

hlavne ľudskou činnosťou, ktorá sa stala hlavným exogénnym činiteľom zmeny krajiny. 

Hnacou silou zmien bola hlavne industrializácia hlavného mesta, ktorá v konečnom dôsledku 

spôsobila nárast urbanizácie Bratislavy a tým aj jej všetkých mestských častí. 

V príspevku je prezentovaný návrh využitia vizuálnej interpretácie archívnych 

leteckých snímok na tvorbu databáz krajinnej pokrývky. Na základe vytvorených databáz je 

možné identifikovať zmeny krajinnej pokrývky ako aj zhodnotiť zmeny krajiny v príslušných 

časových radoch. V mestskej časti Bratislava – Ružinov bolo pomocou spomínaného postupu 

zistená zmena krajinnej pokrývky, ktorej hybnou silou bola ľudská činnosť spojená s 

procesmi: urbanizácie, suburbanizácie, intenzifikácie poľnohospodárstva atď. 

Predkladaný príspevok predstavuje jeden z možných spôsobov vyhodnocovania zmien 

krajiny a to využitím vizuálnej interpretácie na archívnych leteckých snímkach. 
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Abstract 

The aim of this work is to fill an empty space within geographic electoral works, specifically on the 
municipal level of elections. The main focus is to analyze the potential effectiveness as well as actual 
effectiveness at the level of the municipal councils. It is specific for municipalities that have 11 or less 
representatives in municipalities that are equal to electoral districts. Characterization of free and fair elections 
will take place at the municipal level, but mainly aggregated in categories according to the number of 
representatives. Our main goal is to show statistically what many authors have proclaimed, but without evidence 
in statistical form, that our local administrative is too fragmented and jet very incoherent. This work will add on 
to my previous work [1] that has proven the urban-rural dichotomy on this level of elections. The aim is also to 
point out various geographic specifics of municipal elections in Slovakia, mainly the above mentioned potential 
effectiveness and actual effectiveness where voter turnout takes a part. Information base of this work is composed 
of municipal elections of 2010. 
 

Kľúčové slová: Slovensko; volebná geografia; komunálne voľby; efektivita volených zastupiteľstiev 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Komunálne voľby sú jednou z najdôležitejších súčastí priamej demokracie. Ľudia si 

volia zástupcov, ktorí majú na rozdiel od sprostredkovaného vplyvu parlamentnej 

reprezentácie, priamy vplyv na život v komunitách. So stupňujúcou sa decentralizáciou je 

tento stupeň správy ešte dôležitejší. K decentralizácii moci na Slovensku dochádza vo 

zvýšenej miere počas prvej Dzurindovej vlády. Najvýznamnejšou legislatívnou úpravou sa 

stal Zákon č. 416/2001 Z. z.. V rámci tohto zákona bolo na obce delegovaných 63 nových 

pôsobností. Z týchto pôsobností bolo 14 prenesených pôsobností výkonu štátnej správy a 49 

pôsobností samospráv[2]. Ďalšími zákonmi boli zákon č. 447/2001 Z. z. a zákon č. 453/2001 

Z. z. Jedna vec sú právomoci a druhá dostatočné finančné pokrytie na výkon zákonom 

určených právomocí, keďže veľká časť objemu financií v obciach je prideľovaná centrálnou 

vládou (pre značnú časť obcí jediným finančným zdrojom). Výskum ISSP 2008 SK[3] zistil, 

že obyvatelia silne vnímajú komunálne dianie, ktoré označili v komparácii s inými úrovňami 

volieb za najdôležitejšie. 

Volebnej problematike sa v súčasnosti venuje na Slovensku čoraz väčšia pozornosť. V 

90tych rokoch, išlo prevažne o práce formujúce základné volebné vzorce správania 

a rozloženia podpory politických subjektov: Mariot[4,5] či Blažek a Kostelecký[6]. 
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Hodnotenie podpory politických subjektov pre rôzne skupiny obcí riešili Krivý[7] či 

Mariot[8]. Identifikáciu príčinnosti voľby na základe rôznych ukazovateľov pre spektrum 

regiónov riešil Plešivčák[9], komplexná charakterizácia v rámci určitých regiónov 

Madleňák[10]. Bol to práve Madleňák, ktorý upozornil na to, že väčšina volebných prác sa 

zaoberá voľbami vo väčších mierkach. Vo svojej práci sa ako prvý zaoberá parlamentnými 

voľbami na regionálnej úrovni, kde analyzuje voľby do NR SR a volebné charakteristiky 

regiónu Oravy [10]. U všetkých vyššie spomenutých autorov a prác ide o hodnotenie 

charakteru a následne analýzy podpory strán pri voľbách do parlamentu. Madleňák[11] sa 

zaoberá aj prezidentskými voľbami, stále je však väčšina geografických prác orientovaná na 

parlamentné voľby. Absentujú práce na regionálnej, europarlamentnej ako aj lokálnej úrovni 

volieb. Pre vyššie spomínané pokladáme za nevyhnutné venovať sa lokálnej úrovni volieb, 

keďže táto úroveň volieb je v najintenzívnejšom vzťahu k občanovi [4]. 

Charakter voľby poslancov možno charakterizovať ako semiproporčný systém 

s neobmedzeným hlasovaním, kde volič udeľuje toľko hlasov, koľko je mandátov vo 

volebnom obvode [12]. Autori všeobecne upozorňujú na pomerne veľkú roztrieštenosť 

obecnej štruktúry [13]. Zákon SNR č. 346/1990 Zb. [14] stanovuje možnosť tvorby viac ako 

jedného volebného obvodu len v obciach, ktoré si volia 12 a viacej poslancov. Vzhľadom na 

fakt, že takýchto obcí je iba 4,88% a celkovo sa v nich prerozdeľuje iba 12,5% mandátov, 

môžeme proces voľby poslancov takmer stotožniť s voľbou vo volebných obvodoch, tým 

pádom nami zadefinovaná efektivita voľby miestnych zastupiteľstiev môže v obmedzenom 

zmysle predstavovať efektivitu samotných volebných obvodov. V mestách túto problematiku 

sledoval Buček[15]. 

Cieľom tejto práce je nadviazať na našu prácu Mikuš[1], ktorá sa venuje voľbe 

starostov a doplniť tak prázdne miesto v okruhu volebných prác týkajúcich sa komunálnej 

úrovne volieb. Hlavnou úlohou je porovnať zmeny v počtoch volených poslancov a 

identifikácia potenciálnej a reálnej efektivity volebných obvodov respektíve voľby poslancov 

vzhľadom na počet voličov v jednotlivých obciach, ako aj reálnu efektivitu po započítaní 

volebnej účasti v jednotlivých volebných obvodoch. Interpretácia prebehne na úrovni 

veľkostných kategórií zastupiteľstiev podľa počtu volených poslancov.  Štatistickú bázu tvoria 

výsledky komunálnych volieb 2010. 

 

Materiál a metódy 

Hlavnou metódou bude vypočítanie potenciálnej a reálnej efektivity voľby poslancov a 

GEOGRAFIA

1456



komparácia zistených výsledkov na základe veľkostných kategórií zastupiteľstiev (kde 

kategórie volebných obvodov do 12tich poslancov = volebné obvody). Potenciálna voľba 

predstavuje ideálny počet obyvateľov na jedného poslanca miestneho zastupiteľstva pri 100% 

volebnej účasti v obci. Skutočná voľba v sebe obsahuje reálnu percentuálnu volebnú účasť, 

čiže predstavuje skutočný počet obyvateľov na jedného zvoleného poslanca miestneho 

zastupiteľstva, ktorý bol dosiahnutý vo voľbách 2010.  

Analýza sa týka celkovo 2926 územných celkov, v rámci nich sú zahrnuté voľby do 

obcí, miest a mestských častí, ako aj miest Bratislavy a Košíc. Naopak nerátame do analýzy 

vojenské obvody, ktoré nemajú obecné zastupiteľstvá a nemalo by tak význam ich analyzovať. 

Pre Obr.1 a Obr.2 neobsahujú mestské zastupiteľstvá Bratislavy a Košíc. V zloženom grafe 

(Obr.1) by bolo duplicitne započítané obyvateľstvo, ktoré už participovalo na voľbe do 

zastupiteľstiev jednotlivých mestských častí, a tým pádom by sa skreslilo celkový počet 

a podiel obyvateľov pre jednotlivé kategórie. Pre Obr. 2 je bezpredmetné zobrazovať tieto 

kategórie, vzhľadom na počet obcí v kategórii. Pre Obr.1 sú zobrazené menovky len tých 

kategórií, ktoré dosiahli cca jedného percenta. Dáta na analýzu sme získali zo Štatistického 

úradu Slovenskej republiky[13]. 

 

Výsledky a diskusia 

Vo voľbách 2010 sa volilo v 2924 z celkového počtu 2926 územných jednotiek. 

V Bratislave a Košiciach ako mestách so špeciálnym statusom sa všeobecne volí v dvoch 

úrovniach volieb a to mestské zastupiteľstvo ako aj zastupiteľstvá mestských častí, preto 

celkový počet jednotiek je na úrovni 2926. Celoslovenská volebná účasť bola na úrovni 

49,69% s výrazným rozdielom medzi vidiekom a mestom (39,78% vs. 62,9%). Z celkového 

počtu obcí v dvoch prípadoch Legnava (Stará Ľubovňa) a Soľník (Stropkov) sa neuskutočnila 

voľba zastupiteľstva. Ide o obce do 200 obyvateľov. 

Celkovo bolo vo voľbách 2010 volených 25 variant počtu volených poslancov 

s najmenším počtom troch a najväčším 45 (Bratislava mesto) a 50 (Košice mesto) poslancov. 

Jednou z prvých charakteristík je existencia podľa môjho názoru nevhodného variantu 

párneho počtu poslancov v zastupiteľstvách, ktorý pri určitých konšteláciách politických či 

nepolitických predstavuje hrozbu zablokovania funkčnosti miestneho zastupiteľstva. Keďže 

však zákon je v tomto ohľade nešpecifický, je iba na zdravom uvážení miestnych 

zastupiteľstiev koľko poslancov si stanovia. Celkovo bolo v roku 2010 volených 50 

zastupiteľstiev s párnym počtom poslancov, čo predstavuje 1,95% všetkých zastupiteľstiev. 
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Najviac zastúpenými sú kategórie 5, 7, 9. Takto nastavený počet zastupiteľstiev má 

88,89% všetkých obcí, pričom je takto prerozdelených 80,86% všetkých mandátov, pričom 

však reálne reprezentujú iba 38,01% voličov. Najvýraznejšie je možné tento rozdiel badať na 

kategórii piatich poslancov, kde približne 40% obcí a 28% mandátov zastupuje iba 7% 

všetkých voličov. Presným opakom sa stávajú mestské zastupiteľstvá, iba príkladom kategória 

s 25-mi poslancami predstavuje necelé 1% všetkých obcí , 3% všetkých mandátov, ale 

reprezentujú až 15% celkovej populácie (Obr.1) 

Vyššie spomínané poskytuje možnosť k úvahe o efektivite volených zastupiteľstiev, či 

volebných obvodov smerom k počtu voličov. Ak rátame aj mestské zastupiteľstvá Bratislavy 

a Košíc, celoslovenský priemer potenciálnej efektivity takto stanovených volených 

zastupiteľstiev je cca 209 voličov na jedného poslanca zastupiteľstva. Reálna efektivita pri 

volebnej účasti 49,69% predstavuje iba cca 104 voličov na jedného poslanca zastupiteľstva. 

Ak dáme do porovnania najmenší počet voliacich obyvateľov (10) a najväčší počet (mimo 

mesta BA a KE, či ich častí) voliacich obyvateľov (74 096), vidíme výrazný nepomer. Takéto 

porovnávanie však je ako miešať a porovnávať neporovnateľné, t.j. veľkomestá a malé 

vidiecke obce. Výrazný nepomer je aj v rámci jednotlivých veľkostných kategórií 

zastupiteľstiev. V tomto prípade má reálny význam porovnávať. Príkladom slúži rozdiel 

medzi minimálnym (633) a maximálnym počtom voličov (5985) v kategórii deviatich 

poslancov, ktorý je veľmi výrazný. Obdobné sú rozdiely aj v iných kategóriách, ktoré 

obsahujú viac obcí (Obr.2). Tento fakt dáva potenciálny podnet na užšiu charakteristiku 

jednotlivých kategórií, špecificky obcí , ktoré volia 11 a menej poslancov, keďže tie môžeme 

stotožniť priamo s volebnými obvodmi.   

Volebná účasť je významnou premennou. V oblastiach s nízkou volebnou účasťou nie 

je potrebná ani polovica potenciálneho počtu voličov. Preto je pomerne charakteristické 

„Roztváranie nožníc“ efektivity voľby poslancov od malých obcí s vysokou volebnou účasťou 

po veľké obce s nízkou volebnou účasťou (Obr. 3). 

 

Záver 

Je jednoznačné, že so stúpajúcim počtom obyvateľov bude stúpať aj počet poslancov v 

zastupiteľstvách a s nim aj všeobecný rast hodnoty efektivity. Bolo by nekorektné z toho 

dôvodu porovnávať Bratislavu a menšie obce, ako sme vyššie spomínali. Niečím úplne 

odlišným sú však po prvé obce s rovnakým počtom voličov, ale odlišným počtom poslancov, 

napríklad obce s počtom voličov cca 2000, Veľká Ida (Košice- okolie) s 11. poslancami a 
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Zemianska Olča (Komárno) s deviatimi poslancami. Po druhé obce s rovnakým počtom 

poslancov, ale diametrálne rozdielnym počtom voličov, napríklad obce s deviatimi 

poslancami, Bratislava – Lamač s 5985 voličmi a Visolaje (Púchov) s 738 voličmi. Pre vyššie 

spomenuté je vhodnejšie využívať pri porovnaniach potenciálnu a reálnu efektivitu voľby vo 

forme počtov voličov na poslanca. Predložená práca ďalej štatisticky podporuje tvrdenia iných 

autorov o výraznej fragmentácii obecných sídiel a s tým aj obecných zastupiteľstiev. Ďalší 

potenciálny výskum predstavuje napríklad, porovnanie výsledkov s celonárodnou úrovňou, 

kde už bude možné porovnať aj veľké mestá a malé vidiecke obce , ako aj pre analýzu 

jednotlivých veľkostných kategórií zastupiteľstiev. 

Obr. 1 Podiel obcí (vnútorný) , podiel poslancov (stredný) zastupiteľstiev a podiel obyvateľstva (vonkajší) pre 
jednotlivé veľkostné kategórie zastupiteľstiev pre komunálne voľby 2010 na Slovensku (bez mestských 

zastupiteľstiev Bratislava a Košice)  

 

 

Obr. 2 Minimálny a maximálny počet voličov v jednotlivých veľkostných kategóriách zastupiteľstiev 
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 Obr. 3 Potenciálna a reálna efektivita voľby poslancov pre veľkostné kategórie zastupiteľstiev v roku 2010 
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Abstract 

Increasing social diversity in cities leads to widening  horizontal polarization of cities. This trend can be 
already observed in Bratislava  for longer period. Evident is to representatives of the middle , upper middle and 
high social classes on the provision of housing in locations that provide very comfortable living in a quality 
natural environment with good transport links to the city center. Creating residential structures are physically 
separated from its surroundings in Bratislava. The owners of these objects can "govern " on his land almost 
without limit, enjoy all the benefits of living inside the fenced sites in almost complete isolation from its 
surroundings . Tangible manifestation of horizontal polarization in Bratislava consider increasingly expanding 
phenomenon of gated communities .‘Are these communities represent a threat to the preservation of social 
justice in Bratislava?’ 
 

Key words: social justice in city; gated communities; Bratislava 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Môžeme si klásť otázku: „prečo môže byť sociálna diverzita hrozbou sociálnej 

spravodlivosti v meste?“  Predsa sociálna diverzita predstavuje hybnú silu rozvoja miest, 

alebo to mu tak nie je? Sociálna diverzita má svojich zástancov aj odporcov. Medzi 

argumenty zástancov diverzity patrí vidina nevyčerpateľného zdroja príležitostí, vyššieho 

ekonomického rastu, vidina obohatenia a humanizácie spoločnosti prostredníctvom 

zlepšovania ľudských vzťahov. Naopak odporcovia diverzity predpovedajú ako jej dôsledok 

prehlbovanie nerovností a polarizácie spoločnosti a nárast násilia a terorizmu. Faktom je, že 

mobilita ľudí narastá a tým sa každá spoločnosť stáva stále viac heterogénnou. Vlády ako aj 

regionálne a lokálne samosprávy sú nútené hľadať cesty, vedúce k rozvíjaniu stratégií 

manažmentu diverzity a praktík udržateľného vývoja, zameraných na spoluprácu, inklúziu a 

integráciu rôznych skupín a aktérov [1]. 

Domovom diverzity sú mestá, tu sa diverzita rodí a zvyčajne je tu aj najviac tolerovaná 

[1, 2]. Tak isto však môže byť aj priestorom, kde diverzita plodí konflikty, napätie, 

netoleranciu, ba aj neznášanlivosť a násilie [1,2,3]. Otvorenosť miest by mala byť kľúčovým 

riešením na problémy diverzity, je možné ju sledovať v štyroch sférach vplyvu: v 

inštitucionálnej základni, v pracovnom prostredí, v občianskej spoločnosti a vo verejných 

                                                           
1 V celom texte je použitý anglický termín gated communities  (sl. uzavreté komunity) a najmä jeho slovná 
skratka GC 
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priestoroch. Napriek snahám o riadenie mestskej diverzity je v mestách možné pozorovať 

rastúcu diverzitu, ktorá vedie k silnejúcej polarizácii. V predloženom príspevku sa z oblasti 

mestského plánovania venujem novým rezidenčných štruktúram charakteru gated 

communities. Utváranie a rozširovanie GC v meste môže negatívne ovplyvňovať celkovú 

štruktúru mesta Bratislava a môže viesť k silnejúcej polarizácii a fragmentácii mesta [3]. 

Pozoruhodné je, že zo strany samosprávy zatiaľ neexistuje žiadna regulácia rastu GC 

v Bratislave. V odbornej literatúre sa medzi hlavné negatíva GC zaraďujú: privatizácia 

verejného priestoru miest, fragmentácia priestoru mesta, prehlbujúca sa sociálna polarizácia 

obyvateľov mesta, rezidenčná segregácia, separácia obyvateľstva, dopravné problémy, 

obmedzenie slobodného pohybu obyvateľov (nerezidentov) a v neposlednom rade narušenie 

sociálnej spravodlivosti v meste [4]. Hlavne pre vyššie uvedené negatíva, považujeme za 

dôležité venovať pozornosť tomuto fenoménu, prispieť k odbornej diskusii o urbánnom 

vývoji v hlavnom meste a tiež poukázať na otázky sociálnej spravodlivosti v období rýchlych 

zmien v rámci sociálnej štruktúry mesta. Hlavným cieľom príspevku je za pomoci analýzy 

konkrétnych empirických príkladov na GC v Bratislave poukázať na ich negatíva, najmä v 

súvislosti so sociálnou spravodlivosťou v meste. 

  

Materiál a metódy 

Metodika výskumu je inšpirovaná metodikou výskumného projektu realizovanom na 

GC v meste Praha [5]. V predloženom texte poskytujeme čiastočné výsledky deskriptívnej a 

cenovej analýzy vybraných GC.2 V predchádzajúcom výskume zameranom na GC sme sa 

zamerali na ich identifikáciu v Bratislave. Pôvodne bolo identifikovaných cca 40 GC,  z tohto 

počtu sa postupne niektoré lokality vylúčili. 3 Bola vytvorená databáza primárnych dát. Dáta 

boli získané terénnym výskumom a analýzou webstránok. Identifikácia a analýza GC je stále 

v stave riešenia a databáza GC sa naďalej rozširuje a upravuje. Detailne sa v predloženom 

príspevku pozrieme na 5 GC, v tabuľke uvedené základné parametre hlbšie analyzujeme 

v textovom komentári. Z hľadiska hĺbkovej analýzy GC sú podstatné fakty ako označenie 

developera/investora stavby, charakter, rozloha a vybavenie areálu GC, ceny a rozlohy 

jednotlivých bytových jednotiek, prírodné podmienky okolia GC. Základné parametre 

                                                           
2 V porovnaní s výskumom [5] sa v našom výskume viac zameriavame na otázku možného napádania sociálnej 
spravodlivosti v meste Bratislava. 
3 Medzi základe kritéria pre identifikáciu patrili napr.: prvky ochrany a bariér, (muselo ísť o chránené, alebo 
strážené komunity), veľkosť komunity (v komunite sa museli nachádzať viac ako dve rezidenčné budovy) 
a vybavenie (objekty mali uzavretú príjazdovú cestu, alebo súkromné parkovisko). 
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analyzovaných GC sú zostavené do tabuľky 1. Analyzované GC sú zobrazené na webmape 

vytvorenej v programe Argis. Mapa bola následne v editore upravená na obrázok.   

Výsledky a diskusia 

V tejto časti príspevku širšie diskutujeme hlavné parametre 5 vybraných GC 

zoradených do tabuľky 1. 

Tab. 1 Základné parametre vybraných GC 
 

Názov GC 
                      

Mestská  časť 
BA/ulica 

 Investor/ 
Developer 

Priemerná 
cena 

objektov v 
komplexe 

Priemerná 
cena za m²  

Priemerná rozloha 
úžitkovej plochy objektov 

v m² 

Rezidencia Grunty 
Karlová Ves/ 
Staré Grunty 

Realitná 
spoločnosť 

Slsp, a.s 
293 800 € 2 036 € 144,27 

Condominium 
Renaissance 

Karlová Ves/ 
Vincenta 
Hložníka 

Geosan Alfa, 
s.r.o 

324 500 € 2 200 € 147,5 

Trinásta ulica 
Nové 

Mesto/Trinásta 
Polaris Gamma 

a.s. 
630 333€ 2 581 € 244 

Septiomová ulica 
Rusovce/ 

Septiomová 

Greentown            
Reality 

Business 
Development, 

s. r. o. 

900 000 € 2 000 € 450 

Parkville 
Nové Mesto/ 

Bobuľová 
Orco Property 

Group 
542 500 € 3 100 € 175 

       Zdroj: vlastné spracovanie primárnych dát z databázy GC 

 

 Rezidencia Grunty je projekt realizovaný vo viacerých fázach, k poslednej kolaudácii 

došlo v roku 2010.4 Investor projekt propaguje ako bývanie vo výbornej polohe mesta s 

maximálnou architektonickou i stavebnou kvalitou, harmóniou s okolím a panoramatickým 

výhľadom na Bratislavu a Rakúsko, ďalej upriamuje pozornosť na unikátnu kombináciu 

komfortného mestského štýlu s tichým bývaním ponoreným v zeleni. Projekt  ponúka 

priestor, pohodlie a súkromie na každý deň. Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že by malo 

ísť o projekt, ktorý je ideálny na bývanie. V našom príspevku sa pozrieme na druhu stranu 

mince. Rezidencie Grunty sú uzatvorené do oploteného areálu, stráženého videovrátnikom 

a strážnou službou  s prírodnými bariérami. Uzavretosť znemožňuje priame pešie napojenie 

na karloveskú dopravnú tepnu a je zabránené aj priamemu vstupu do  prírodného prostredia 

Sitinského lesa. Umiestnenie objektov pod sebou umožnilo vytvoriť v rámci bytového 

komplexu štyri nové ulice, slúžiace len pre rezidentov. Tu sa dostávame k prvému bodu, ktorý 

je z hľadiska sociálnej spravodlivosti v meste sporný. Ulice sú verejné priestory a majú slúžiť 

a byť prístupné všetkým občanom a nie len rezidentom žijúcim v uzavretej GC. V tomto 

prípade nedošlo priamo k  privatizácii už existujúceho verejného priestoru, ale na území 
                                                           
4 GC tvorí 5 mestských víl, 4 bytové domy, 6 nebytových priestorov na podnikanie, celkovo sa tu nachádza 105 
2- 6 izbových bytov. Celková plocha pozemku je 21 364 m2, úžitková plocha je 19 456 m2. 
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súkromného pozemku sa dodatočne vytvorili nové bratislavské ulice, čo investor považuje za 

úžasný fakt, no z hľadiska sociálnej spravodlivosti v meste ide o nespravodlivosť voči 

nerezidentom [5,6]. V analýze cien sme zistili, že priemerná cena bytu v komplexe 

Rezidencia Grunty je 293 800€5, priemerná rozloha celkovej plochy bytov v GC je 165,5m2, 

priemerná plocha úžitkovej plochy bytov je 144,27m2 a priemerná cena m2 úžitkovej plochy 

bytov je 2036€. V GC sa nachádzajú byty, ktoré svojou rozlohou z ďaleka prevyšujú rozlohy 

štandardných bytov. Byty v GC sú veľkometrážne, cenovo veľmi náročné, sú doplnené 

veľkými terasami, ktoré v niektorých prípadoch až nelogicky tvoria väčšinovú časť celkovej 

plochy bytu. Byty považujeme za takmer nedosiahnuteľné pre obyvateľov nižšej triedy a sú 

určené pre najbohatšiu triedu obyvateľov. Na príkladoch GC je možné sledovať  separáciu 

najbohatšieho obyvateľstva, silnejúci individualizmus a prehlbujúcu sa rezidenčnú segregáciu 

a fragmetáciu v priestore mesta. Ďalšou skúmanou GC je Condominium Renaissance v 

 Karlovej Vsi. Na Slovensko prišla s projektom určeným pre tých najnáročnejších klientov.6 

Komplex je v uzavretom areáli, vjazd je monitorovaný videovrátnikom, objekt je 24 hodín 

denne monitorovaný strážnou službou a o pohodlie a bezpečnosť sa stará 24 hod. služba 

recepcie a vnútro areálu strážia bezpečnostné kamery. V spočiatku mal investor problém 

s predajom bytov, ich hodnota sa v roku 2008 vyšplhala až na 2800€ za m2. Neskôr v roku 

2010 cena klesla v priemere na 2200€ za m2. Cena jednotlivých bytov značne variuje. Do 

ceny bytu sú započítané v priemere až tri parkovacie miesta. Priemerná cena bytu je 

324 500€, priemerná rozloha úžitkovej plochy bytov je 147,5m2 a priemerná hodnota za m2 

úžitkovej plochy bytu sa  drží na hodnote 2200€ za m2 [7]. Už pri prvom pohľade na ceny sú 

byty v tejto rezidencii určené pre najvyššiu spoločenskú triedu. Investor pri nich zdôrazňuje 

individualitu a bezpečnosť. Túto GC je v takomto duchu možné považovať za architektúru 

strachu. Benefity areálu sú prístupné len pre rezidentov a pohyb nerezidentov je dôkladne 

monitorovaný. Ochranné prvky areálu sú až prehnané, miestami až paranoidné. Vzhľadom na 

finančnú náročnosť bytov sú prístupné len pre najvyššiu triedu. V objektoch sa môžu 

separovať od zvyšku spoločnosti a byť v potrebnom bezpečí a rozvíjať svoj individualizmus. 

Najmedializovanejšou je GC na Trinástej ulici, ide o projekt radovej zástavby rodinných 

domov, ktorý bol realizovaný vo viacerých etapách od roku 2005, posledná kolaudácia 

prebehla v roku 2012. Na rozlohe cca 5464 m2 sa nachádza 14 vilových domov. Celý areál je 

ohradený mohutným plotom, funguje tu 24-hodinová strážna služba a nerezidentom zabraňuje 

                                                           
5 Všetky ceny sú vrátane DPH 
6 Objekty boli skolaudované v roku 2008, na rozlohe cca 17 000 m2 sa nachádza 7 bytových domov a v nich je 
umiestených 80 bytov. 
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vstupe nepriechodná mohutná bezpečnostná brána. Priemerná cena domu sa pohybuje 

v priemere okolo 630 000€, pričom priemerná rozloha úžitkovej plochy domov predstavuje 

cca 244 m2. Trinásta ulica sa dostala do priameho styku s problémom privatizácie verejného 

priestoru mesta Bratislava. Ulica sa postupne uzavrela, rezidenti si nelegálne sprivatizovali 

verejný priestor svojej ulice a tým spôsobili dopravné problémy obyvateľom susedných ulíc.  

 
               Obr. 1 Lokalizácia GC na mape Bratislavy (Zdroj dát: OpenStreetMap) 

 

Tento priamy zásah v meste vyvolal konflikt medzi občanmi a spôsobil prejavy 

nespokojnosti. V tomto prípade môžeme hovoriť o jednoznačnom narušení sociálnej 

spravodlivosti v meste Bratislava. Iným príkladom GC je Septimiová ulica v mestskej časti 

Rusovce, ide o rodinnú zástavbu, objektov, ktoré boli budované nezávislé od seba. Jednotlivé 

rodinné domy na ulici sú ohradené aj samostatným plotom a celý areál je ohradený plotom 

a vstup blokovaný bránou. Nevyskytuje sa tu bezpečnostná služba ani videovrátnik. Nachádza 

tu 12 viacgeneračných vilových domov7, ich priemerná cena sa pohybuje okolo 900 000€ 

a priemerná rozloha úžitkovej plochy je cca 450m2. Bývanie je určené pre najsolventnejšiu 

klientelu. Iný je Parville,  developer stavby je zameraný na realizovanie projektov v najlepších 

lokalitách hlavných miest Európy. Projekt bol skolaudovaný v roku 2009. Ide o areál strážený 

kamerovým systémom a bezpečnostnou službou.8 Pôvodne sa cena bytov pohybovala 

v priemere 4000-5000€ za m2. Koncom roku 2010 klesla cena na 3700 za m2. Aktuálne sa drží 

na hodnote cca 3100€ za m2. Priemerná cena bytu sa pohybuje okolo 542 500€, priemerná 

rozloha úžitkovej plochy je 175m2. 

 
                                                           
7 Posledný dom bol skolaudovaný v roku 2006. 
8 GC je tvorená 10 samostatnými vilovými domami s celkovým počtom 92 bytov. Obytný súbor sa rozprestiera  
na ploche 14 300 m2. Nachádzajú sa tu 3, 4 a 5-izbové veľkometrážne apartmány. Súkromný rezidenčný 
komplex má vlastné fitness centrum a saunu a detské ihrisko, ktoré sú samozrejme k dispozícii len pre 
rezidentov. 
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Záver 

Otázka sociálnej spravodlivosti v meste by mala byť skloňovaná pri plánovaní bývania 

v mestách. Toto by malo platiť aj pre Bratislavu, keďže GC sa stali súčasťou trhu 

s nehnuteľnosťami v BA. GC majú okrem množstva pozitív a superlatívov propagovaných 

investormi a developermi aj svoje negatíva. „Prečo by mali byť verejné priestory a iné služby 

uzavreté do súkromných areálov a slúžiť len pre rezidentov?Analyzované GC sú situované do 

najlepších lokalít v meste, v prírodnom prostredí s dobrou dostupnosťou do centra mesta [10]. 

V meste sú obsadzované najlepšie lokality a ostatné obyvateľstvo je z týchto miest nepriamo 

vytláčané. Hlavným prínosom príspevku by malo byť upriamenie na negatíva GC najmä 

v spojitosti so sociálnou spravodlivosťou v meste Bratislava.  
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Abstrakt 

Tento príspevok je zameraný na rádiometrickú úpravú digitálneho obrazu diaľkového prieskumu Zeme 
(DPZ) pomocou vybraných nástrojov v programoch Idrisi, I/RAS C a Dodge C. Autor sa zaoberá porovnaním  
vybraných nástrojov v jednotlivých technologických prostrediach a zameriava sa na ich použitie pre špecifické 
rádiometrické chyby vzniknuté na záznamoch DPZ. 
 

Kľúčové slová: úprava obrazu;  histogram; rádiometrická chyba 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti dochádza k velkému nárastu využitia materiálov diaľkového prieskumu 

Zeme (DPZ) vo všetkých odvetviach geografie. Dáta diaľkového prieskumu Zeme (letecké a 

družicové snímky) často v sebe obsahujú vizuálne defekty spôsobené nevyváženými 

svetelnými podmienkami, ktoré sú väčšinou spôsobené polohou kamery alebo iného 

záznamového média vzhľadom na Slnko. V dôsledku toho nám vznikajú záznamy DPZ, ktoré 

sú v niektorých oblastiach presvetlenejšie a v iných zase príliš tmavé.  

V našom záujme je spracovanie vstupných snímok za cieľom zlepšenia ich 

interpretačných vlastností. To sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi. Najefektívnejším 

spôsobom je zvýšenie kontrastu pomocou úpravy histogramu, napríklad jeho natiahnutím 

alebo vyrovnaním. Histogram je dôležitým kľúčom pre charakterizovanie digitálneho obraz. V 

zásade ide o graf ktorý zobrazuje početnosť výskytu hodnôt pixlov (odtiene šede) v našom 

prípade na rastrovom súbore. 

 
Obr. 1 – vstupné údaje s rádiometrickými chybami 
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Materiál a metódy 

Vstupné údaje tvorilo 8 rastrových obrazov DPZ z leteckých nosičov, na ktorých boli 

viditeľné rôzne prejavy rádiometrických chýb. Tri snímky boli čierno-biele, jedno- kanálové 

údajové súbory a zobrazená je na nich oblasť Chopku v Národnom parku Nízke Tatry. 

Charakter rádiometrických chýb na týchto troch snímkach bol zhruba podobný. Všetky tri 

snímky obsahovali oblasť so zvýšenými hodnotami jasu, pričom dané miesta sa javili byť 

presvetlené.  

Ďalších päť záznamov DPZ bolo farebných, 3-kanálových rastrových súborov, 

zobrazujúcich lokalitu povodia rieky Hron, pri obci Hronovce, južne od Želiezoviec, a boli 

nasnímané dňa 21.5.2001. (Na obrázku č.2 môžeme vidieť záujmovú oblasť s vidiťelným 

rádiometrickým defektom, oproti ostatnému územiu.) 

Opäť vlastnosti zistených rádiometrických chýb na 

všetkých snímkach mali podobný charakter, jednalo 

sa najmä o odlišné tónové a farebné poňatie, no 

taktiež bol na daných snímkach výskyt tmavších a 

svetlejiších miest, ktoré bolo treba zharmonizovať. 

Na harmonizáciu rastrového obrazu budeme 

potrebovať natiahnuť jeho histogram, tak aby boli 

zastúpené všetky odtiene šede, počnúc od čiernej (0) 

až po bielu (255).text. 

 

Obr. 2 – záujmové územie 

 

Výsledky a diskusia 

Medzi dva najužitočnejšie nástroje na základe dosiahnutých výsledkov zo 

spracovávania záznamov DPZ by som zaradili funkciu Equalize full v programe I/RAS C  a 

utilita Dodge C. Nástroj “Equalize Full” v technologickom prostredí  I/RAS C  je výborný pre 

manipuláciu s 3-kanálovým RGB rastrovým súborom. V tomto nástroji sa dá dosiahnuť 

maximálne vyváženie farebného a tónového poňatia. Výsledný upravený obraz môžeme vidieť 

na obrázku č.4.  

Program Dodge C je so svojimi nastaveniami siedmych rôznych parametrov 

výnimočný a nenahraditelný nástroj pri metódach rádiometrických korekcií. Ako môžeme 
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vidieť na obrázku č.5, výnimočnosť tejto utility spočíva v tom, že počas vykonania príkazu 

auto_dodge dokáže zosvetliť miesta s nízkymi hodnotami jasu, a zároveň znížiť hodnoty jasu 

na presvetlených miestach. Doteraz všetky nástroje ak aplikovali algoritmus na stmavenie 

obrazu, tak zníženie hodnôt jasu bolo vykonané na celom obraze. 

 
Obr. 3 – úprava obrazu pomocou nástroja Equalize Full v prostredí IRAS C 

 

 
Obr. 5 – úprava obrazu pomocou utility Dodge C 

 
Program Dodge C je súčasťou ISRU, Image Station Raster Utilities. Obsahuje v sebe 7 

parametrov, pomocou ktorých vieme definovať ako chceme opraviť vstupný rastrový obraz s 

rádiometrickou chybou. Pomocou tohto nástroja vieme určiť maximálnu možnú mieru 

korekcie ktorá sa dá na rastrovom obraze dosiahnuť. 

 
Dodge C – ukážka syntaxu pre úpravu rastrového obrazu: 
 

auto_dodge -i inputfile -o outputfile -t 64 -g -35 +g 35 -k 25 -c 127 -p 0 +p 255 

Pričom parametre príkazu sú nasledovné: 
 

-i/-o     -  vstupný / výstupný rastrový obraz 

-t          -  veľkosť dlaždíc použitých vo výpočtoch 

-g/+g   -  maximálna povolená negatívna / pozitívna zmena 

-k         -  veľkosť výpočtového jadra “kernel”  
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-c         -  centrálna hodnota odtieňa šede ku ktorej bude histogram konvergovať  

-p/+p   -  dolná / horná hranica ignorácie hodnôt pixlov 

 

Záver 

Rádiometrické úpravy sú náročný proces zlepšovania rastrového obrazu. Nie vždy 

však dané snímky dokážeme upraviť podľa našich očakávaní. Vyžaduje to veľa odborných 

znalostí o dostupných metódach a nástrojoch, no taktiež skúsenosti a prax.  Dôležitá vec, 

ktorú si treba pri  úprave rádiometrie obrazu uvedomiť je, že každá snímka má svoju 

maximálnu možnú mieru korekcie.   

Na základe výsledkov z úprav snímok by som vyhodnotil za najkľúčovejší nástroj v 

metódach rádiometrických úprav utilitu Dodge C, ktorá sa vo vačšine prípadov pri úprave 

rastrového obrazu DPZ dokáže najefektívnejšie približiť k maximálnej možnej miere korekcie 

pre výstupný obraz. 
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Abstrakt 

In this article we assess attitudes of several specialists to the selection of indicators in research of 
regional disparities. This set of indicators is one of many important and exigent methodological questions that 
need to be resolved when measuring the economic and social differences among regions. The point of view on 
this issue is different with regard to the profession of economists, sociologists or geographers. We point out the 
most frequent problems and restrictions related to the selection of appropriate regional analysis indicators. In 
conclusion we assess strong and weak spots of gross domestic product, unemployment rate, two most frequently 
used indicators evaluating regional disparities in Slovakia, as well as two important diferentiation criteria for 
utilisation of European Structural Funds on the NUTS II level. 

 
Kľúčové slová: ukazovatele; regionálne disparity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z aktuálnych a často pertraktovaných tém na Slovensku a vo svete sú čoraz 

viac prehlbujúce sa regionálne disparity v sociálnej a ekonomickej úrovni regiónov. Ukazuje 

sa, že výskum regionálnych disparít má interdisciplinárnu povahu a vyžaduje si kombinované 

uplatnenie prístupov zo strany ekonómov, sociológov a geografov. Kľúčovou metodologickou 

otázkou pri analýze regionálnych disparít je okrem „výberu vhodných observačných 

územných jednotiek, výberu štatistických nástrojov, mier aj výber vhodných ukazovateľov 

umožňujúcich časopriestorové komparácie“ [1]. Do hodnotenia regionálnych disparít vstupuje 

mnoho ukazovateľov, ich výber a kombinácia závisí od uhla pohľadu na sledovanú 

problematiku (na iné ukazovatele sa zameria geograf, na iné ekonóm a na iné sociológ) ako aj 

od charakteru výskumu a hierarchickej úrovne [2].  

Cieľom tohto príspevku je na základe štúdia odbornej literatúry zhodnotiť postoje 

viacerých bádateľov k adekvátnemu výberu ukazovateľov pri analýze sociálnych 

a ekonomických rozdielov regiónov a stručne posúdiť pozitíva a negatíva najčastejšie 

používaných ukazovateľov hrubého domáceho produktu (ďalej HDP) a miery 

nezamestnanosti vo výskume regionálnych disparít. 

 

Výsledky a diskusia 

Z analýzy existujúcich teoretických štúdií a praktických postupov zaoberajúcich sa 
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popisom regionálnych disparít vyplýva, že odborná verejnosť nemá jednotný názor na to , 

podľa akých kritérií regionálne disparity vymedzovať, hodnotiť a pomocou akých 

ukazovateľov popisovať [3]. Nie je možné jednoznačne povedať, že tento prístup alebo táto 

metóda je správna a prináša objektívny pohľad na študovaný problém, každý z prístupov má 

svoje prednosti i slabosti ale dôležité je nájsť vhodnú kombináciu a porovnanie viacerých 

prístupov a ich výsledkov, aby sa dosiahol, čo možno najobjektívnejší a najreálnejší obraz 

o riešenom probléme [2].  

Regionálne disparity spravidla môžeme merať buď pomocou čiastkových alebo 

komplexných ukazovateľov. „Výber ukazovateľov komplexnej úrovne je ale vždy náročnou 

úlohou bádania regionálnej štruktúry krajiny. Jednotliví autori pristupujú k tejto úlohe odlišne. 

Niektorí autori využívajú široký súbor ukazovateľov, iní považujú za postačujúci jeden 

jednoduchý, prípadne komplexnejší ukazovateľ“ [4]. Podľa Hampla a Műllera (2011) 

integrálne resp. agregátne ukazovatele majú vyššiu vypovedajúcu schopnosť a vykazujú nižšiu 

a menej premenlivú variabilitu v porovnaní s parciálnymi ukazovateľmi [5]. Podobného 

názoru sú aj Matlovič a Matlovičová (2011), ktorí konštatujú, že integrálne ukazovatele 

znižujú riziko nekritického preceňovania volatility a miery regionálnych disparít [6].   

Rajčaková (2009) uvádza dva prístupy výberu ukazovateľov. V prvom prípade sa volia 

ukazovatele, ktorých identifikácia umožňuje zaradiť regióny do určitých vopred stanovených 

klasifikačných skupín podľa úrovne jedného alebo niekoľkých ukazovateľov (napr. vidiecke 

regióny, regióny s vysokou mierou nezamestnanosti, štrukturálne postihnuté regióny a iné). 

Pri druhom prístupe sa porovnáva matica väčšieho množstva účelovo vybraných 

ukazovateľov napríklad s využitím komponentnej analýzy. Výsledný koeficient na úrovni 

región umožňuje zoradiť regióny podľa jeho hodnoty. Prístup je náročný na výber 

relevantných ukazovateľov, ktoré sú často z rôznych, ťažko porovnateľných oblastí (napr. 

ukazovatele kvality životného prostredia a demografické ukazovatele). Pre zabezpečenie 

objektivity je potrebné zvoliť adekvátnu váhu príslušného ukazovateľa tak, aby sa 

minimalizovalo subjektívne porovnávanie jednotlivých ukazovateľov [7].   

Podľa Aydalota (1985) by sme si pri výbere ukazovateľov mali všímať aj ich 

schopnosť merať jasný ekonomický alebo sociálny jav, ich stupeň korelácie s inými 

ukazovateľmi a ich citlivosť na konjunktúru [8].   

Tvrdoň et al. (1995) zasa upozorňujú na skutočnosť, že aplikovaná sústava 

ukazovateľov musí byť dostatočne reprezentatívna vo vzťahu k cieľom, ktoré sa majú 

dosiahnuť [9]. Nevhodné zvolené ukazovatele môžu viesť ku skresleniam alebo aj 
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k nadhodnoteniu úrovne regionálnych disparít [6, 10].  

 Sociológ Gajdoš (2008) poukazuje na potrebu neredukovať regionálne disparity iba na 

ekonomickú oblasť, nepohybovať sa v rovine len ekonomických ukazovateľov, nechápať 

regionálne disparity ako ekonomický problém, ale hľadať zdroje regionálnych disparít aj 

v sociálnej, demografickej a kultúrnej oblasti [11]. Z hľadiska objektívnosti dosiahnutých 

výsledkov je nevyhnutný prierez celým spektrom ukazovateľov tak v oblasti všeobecno-

geografickej, demografickej, sociálnej, ekonomickej i environmentálnej [2].   

Pozornosť je potrebné sústrediť aj na vypovedajúcu schopnosť ukazovateľov. Nejedná 

sa len o spôsob evidencie dát a prípadne chyby v primárnych dátach, ale o to, že určitá 

charakteristika môže kumulovať viac procesov [12]. „Ako limitujúci faktor pri selekcii 

vhodných ukazovateľov sa javí aj obmedzená dostupnosť vhodných dát. Mnohé dáta sa 

systematicky nesledujú resp. nie sú k dispozícií za regionálne jednotky. Problémom je aj 

meniaca sa metodika konštrukcie niektorých ukazovateľov, čo znižuje ich aplikabilitu 

v časových komparatívnych analýzach“ [6]. Tieto a ďalšie obmedzenia je potrebné odstrániť, 

prípadne korigovať do takej miery, aby výsledky a ich interpretácia boli jednoznačné 

a nespochybniteľné [13].   

Ako sme už spomínali pri analýze regionálnych disparít je možné voliť čiastkové alebo 

komplexné ukazovatele. V domácich prácach prevláda skôr multikriteriálne hodnotenie, 

založené na selekcii súboru viacerých ukazovateľov. Napr. Klamár (2010, in Michaeli et al. 

2010) pri analýze regionálnej štruktúry Slovenska aplikoval 45 ukazovateľov, Tvrdoň et al. 

(1995) použili 20 ukazovateľov, Matlovič a Matlovičová (2005) hodnotili regionálne disparity 

prostredníctvom 10 ukazovateľov atď. [1, 2, 9]. Aj napriek selekcii viacerých ukazovateľov 

medzi „najčastejšie používané ukazovatele na Slovensku i v širšom kontexte Európy možno 

považovať HDP zväčša meraného na obyvateľa (per capita) v parite kúpnej sily a mieru 

nezamestnanosti“ [6].  

HDP je dnes už zaužívaným a globálne najbežnejším ukazovateľom, pomocou ktorého 

sa hodnotí miera vyspelosti ekonomiky či životná úroveň obyvateľov, ale tiež intenzita 

rozvoja, teda ich zmeny v čase. Pre medzinárodné porovnania sa regionálny HDP vyjadruje 

v parite kúpnej sily. Parita kúpnej sily (Purchasing Power Standard) sa vypočíta na základe 

cien a objemov predaja tovarov, ktoré sú vzájomne porovnateľné a reprezentatívne pre krajiny 

zahrnuté do porovnania [10, 14].   

 Ukazovatele HDP v prepočte na 1 obyvateľa a HDP v parite kúpnej sily v prepočte na 

1 obyvateľa sú zároveň aj významnými diferenciačnými kritériami pre aplikáciu nástrojov 
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štrukturálnej, resp. kohéznej politiky Európskej únie (ďalej EÚ) na úrovni regiónov NUTS 2 

[7].   

Aj napriek významnosti a frekventovanému používaniu HDP, nemožno tento 

ukazovateľ považovať za postačujúci pre porovnávanie rozdielnej  miery a intenzity rozvoja 

regiónov. Benáček (2005 in Sloboda 2006), Buček et al.(2010), Matlovič a Matlovičová 

(2011), Sloboda (2006) poukazujú na slabé stránky HDP ako ukazovateľa [6, 10, 14]: 

• na tvorbe regionálneho domáceho produktu sa podieľajú aj tí pracovníci, ktorí 

dochádzajú za prácou z iného regiónu, takto sa štatistický nadhodnocuje regionálny 

HDP na 1 obyvateľa v cieľovom regióne dochádzky za prácou a štatistický 

podhodnocuje v regióne mimoregionálnej odchádzky za prácou 

• v regiónoch s vysokým  podielom zahraničných investícií zahŕňa HDP vytvorený zisk, 

ktorý je však repatriovaný do krajiny vlastníka, čím opäť dochádza k nadhodnocovaniu 

regionálneho HDP 

• pomocou HDP je meraná výroba (resp. príjmy či výdavky), tento ukazovateľ však 

zďaleka nezachytáva všetky jej zložky, a to nielen tzv. šedú či čiernu, ale taktiež 

neformálnu (domáce práce, samoživitelia) 

• úroveň nominálneho HDP závisí na cenách, ktoré však môžu byť deformované, a to 

nedostatkom konkurencie či prebytkom byrokracie, čím dochádza i k skresleniu HDP 

ako takého 

• závažným problémom pri určení a meraní HDP je prevod nominálneho HDP na reálny 

HDP pomocou tzv. deflátorov, odhad deflátorov je vysoko subjektívny a podlieha 

výberovým zisťovaniam, v rámci ktorých sa zisťuje cena niekoľkých výrobkov – 

reprezentantov, ktoré tak zastupujú cenový vývoj celého sortimentu niekoľko stotisíc 

výrobkov 

Ďalším významným ukazovateľom používaným pri analýze regionálnych disparít je 

ukazovateľ trhu práce miera nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti sa na Slovensku sleduje 

dvomi rôznymi metodikami. „Údaje získané Štatistickým úradom práce SR, sú na báze 

výberového zisťovania pracovných síl (ďalej VZPS) a miera nezamestnanosti sa v tomto 

prípade vypočíta ako podiel počtu nezamestnaných osôb podľa VZPS na celkovom počte 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa VZPS.“ [15]. Výhodou je, že ide o metodiku, ktorá 

sa do značnej miery harmonizovala v krajinách EÚ a OECD a umožňuje relatívne spoľahlivé 

medzinárodné porovnania [10].    

Údaje, z ktorých  vychádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR), sú 
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založené na evidencii disponibilných nezamestnaných, miera evidovanej nezamestnanosti je 

v tomto prípade meraná ako podiel počtu evidovaných nezamestnaných (disponibilných 

uchádzačov o zamestnanie) k celkovému počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva vyjadrený 

v percentách. Evidencia nezamestnaných, ktoré vedie ÚPSVaR je zdrojom údajov 

o obmedzenej populácií nezamestnaných. Na úradoch práce sa evidujú najmä tí nezamestnaní, 

ktorí majú nárok na podporu v nezamestnanosti, nárok na odvody platené štátom alebo 

záujem o pomoc pri sprostredkovaní práce, ostatné osoby bez práce tento zdroj nepokrýva. 

Vhodnejší  sa javí byť ukazovateľ zamestnanosti z viacerých dôvodov. Má priamy vplyv na 

ekonomický a sociálny vývoj regiónu, dá sa jednoduchšie merať ako nezamestnanosť, 

poukazuje na flexibilitu pracovného trhu a ponúka nám bohatšie výsledky. A napriek tejto 

skutočnosti v popredí záujmu je skôr ukazovateľ nezamestnanosti [10, 16].   

 

Záver 

Regionálne disparity sa stali aktuálnou a často skúmanou problematikou  zo strany  

ekonómov, sociológov a geografov. Za jednu z dôležitých metodologických otázok vo 

výskume regionálnych disparít možno považovať výber adekvátnych ukazovateľov. Pri 

meraní rozdielnej úrovne regiónov je možné uplatniť čiastkové alebo agregované (komplexné) 

ukazovatele. Z hľadiska objektívnosti je vhodnejšia aplikácia komplexných ukazovateľov, 

ktoré zastrešujú viaceré oblasti (všeobecno-geografickú, ekonomickú, sociálnu, 

environmentálnu). Meranie regionálnych disparít môže komplikovať obmedzená dostupnosť 

dát, nedostatočná vypovedajúca schopnosť niektorých ukazovateľov ako aj meniaca sa 

metodika konštrukcie ukazovateľov. Tieto a ďalšie obmedzenia je potrebné odstrániť, 

prípadne korigovať do takej miery, aby výsledky a ich interpretácia boli jednoznačné 

a nespochybniteľné [13]. Medzi významné ukazovatele analýzy regionálnych disparít patrí 

HDP a miera nezamestnanosti. Aj napriek ich častému používaniu na Slovensku aj v EÚ 

nemožno ich pokladať za neskresľujúce, postačujúce a vyčerpávajúce pre hodnotenie 

rozdielnej ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov. 
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Abstrakt 

The platform of this article is routing and its usage in practise. The work deals with the implementation 
tool for routing pgRouting. In this article we introduce the existing algorithm for routing and open source tools 
for searching the route of the lowest cost in communication network and creating database environment with 
ready infrastructure of routing included in it. To demonsrate the results WMS service and web map aplication 
were created. 
 

Kľúčové slová: trasovanie; Dijkstra; pgRouting; PostgreSQL; GeoServer; webová mapová aplikácia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V tejto práci vám predstavíme projekt pgRouting, ktorý ponúka trasovacie funkcie pre 

databázový systém PostgreSQL. PgRouting je jedna z metód trasovania, ktorá je voľne 

dostupná pre širokú verejnosť, preto poukážeme na jej základné funkcie, popíšeme algoritmy, 

s ktorými je pgRouting schopný pracovať. Rozoberieme algoritmus Dijkstra, s ktorým sme sa 

rozhodli pracovať. Porovnáme proces fungovania trasovacích algoritmov na príklade našej 

aplikácie a projektu Open Source Routing Machine (OSRM), ktorý taktiež patrí do množiny 

open source aplikácii pre trasovanie. Na záver teoretickej časti porovnáme pgRouting 

s jedným z najznámejších nástrojov pre trasovanie, a to s projektom od spoločnosti Google.  

Proces trasovania budeme realizovať nad databázou s priestorovým rozšírením PostGIS a 

s údajmi OpenStreetMap pre cestnú sieť. Pre lepšiu demonštráciu výsledkov bude vytvorená 

webová mapová aplikácia.  

Na vypracovanie praktickej časti bol využívaný postup popísaný v materiáloch z 

pgRouting workshopu, ktorý je určený pre mierne pokročilého používateľa. Pri vytváraní 

databázy sa oboznámime so súčasťami potrebnými na riadenie a správu databáz, 

s dopytovacím jazykom SQL a procedurálnym jazykom PL/pgSQL. Práca prebiehala 

v databázovom systéme PostgreSQL a jeho užívateľskom rozhraní pgAdmin III. Výsledky 

boli publikované prostredníctvom mapového servera GeoServer. Na záver bola na webovom 

serveri Apache vytvorená webová mapová aplikácia, pracujúca v jazyku JavaScript a jeho 

knižnici OpenLayers. 
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Materiál a metódy 

PgRouting je šíriteľná open source knižnica, ktorá ponúka rad nástrojov pre 

vyhľadávanie najefektívnejšej cesty ako rozšírenie PostGIS a PostgreSQL. Navigácia pre 

cestné siete vyžaduje komplexné smerovacie algoritmy, ktoré podporujú zákazy odbočenia 

a aj časovo závislé atribúty. pgRouting podporuje veľké množstvo trasovacích algoritmov, 

ktoré dodávajú funkcionalitu projektu, napríklad: All Pairs Shortest Path, Shortest Path A*, 

Dijkstra a veľa ďalších. pgRouting je dostupný pod licenciou GPL 2.0 a je podporovaný 

rastúcou komunitou jednotlivcov, firiem a organizácií. Projekt pgRouting je novodobý, 

progresívny projekt, ktorý má obrovský potenciál a ponúka praktické aj teoretické zručnosti 

pre všetkých riešiteľov danej problematiky. pgRouting patrí do množiny open source 

nástrojov pre trasovanie, čím sa stáva dostupnejším pre širokú verejnosť a má tendenciu 

zlepšovať svoju kvalitu. Jedným z hlavných dôvodov prečo sme si vybrali túto metódu 

trasovania je práve fakt, že patrí do množiny open source nástrojov. Budeme pracovať 

s najnovšou verziou pgRouting 2 vydanej v septembri 2013.  

Na predvedenie našej aplikácie sme si zvolili metódu porovnania s iným veľmi 

podobných projektom, ktorý ale pracuje s rozličným algoritmom. Ide o projekt Open Source 

Routing Machine (OSRM). Taktiež ako naša aplikácia pracuje s dátami z projektu 

OpenStreetMap. Tento projekt pracuje s algoritmom Contraction Hierarchies, čo spôsobuje, 

že za veľmi rýchlu dobu, zvyčajne pod 1 ms pri dátových súboroch ako je napríklad Európa, 

sa dostávajú spätné informácie. Základne charakteristiky OSRM sú veľmi rýchle smerovanie, 

primitívne cestovné pokyny, jednoduchý dátový formát uľahčujúci import vlastných dát. 

Contraction Hierarchies je algoritmus, ktorý počíta najkratšiu vzdialenosť na základe 

vytvárania skratiek. Na začiatku sú uzly zoradené podľa dôležitosti, hierarchia je potom 

vytváraná alternatívnym skracovaním najmenej dôležitého uzla, pričom skracovanie uzla 

znamená nahradenie najkratšej cesty vedúcej cez jej skratky. Pre naše trasovanie sme využili 

algoritmus Dijkstra. Výhodou Contraction Hierarchies je, že dosahuje 5násobne väčšie 

zrýchlenie ako Dijkstra. Nevýhodami tohto prístupu k vyhľadávaniu je fakt, že graf je 

rozdelený podľa uzla, teda aj podľa typu cesty, kde vieme, že napríklad diaľnice by mali byť 

považované za najrýchlejšie cesty a cesty tretej triedy za najpomalšie, lenže neexistuje presná 

definícia čo je hlavná cesta, čo je cesta tretej triedy a tak podobne.  

Dijkstra algoritmus patrí medzi najpoužívanejšie grafové algoritmy, je využívaný pri 

riešení tzv. single-source shortest path problémov (SSSP) to znamená, že vypočítava 

najkratšiu cestu z jedného zdrojového uzla do všetkých ostatných uzlov. Algoritmus začína vo 

vrchole „s“ a postupne prechádza cez všetky vrcholy grafu. V každom cykle vyberie z 
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nenavštívených vrcholov najbližší k vrcholu „s“ a zistí vzdialenosť všetkých susedov tohto 

vrcholu od vrcholu „s“. Tento postup opakuje pokiaľ sú v grafe nenavštívené vrcholy, do 

ktorých vedie cesta cez už navštívené vrcholy. Vyžaduje len základné atribúty ako sú 

zdrojové a cieľové ID, čo znamená označenie začiatočného a cieľového bodu, samotný ID 

atribút na identifikáciu bodov a náklady, ktoré reprezentujú napríklad maximálnu povolenú 

rýchlosť daného úseku z trasy. Algoritmus Dijkstra môžeme chápať ako zovšeobecnenie 

vyhľadávania grafu do šírky. Pred začiatkom práce s týmto algoritmom je potrebná 

počiatočná inicializácia. Jeho najväčšou výhodou je spoľahlivosť pri hľadaní najkratšej cesty, 

za predpokladu, že existuje. Taktiež je preferovaný kvôli jednoduchej implementácii. 

Nevýhodami sú zbytočne veľký záber prehľadávaných území, ako aj zbytočné vyhľadávanie 

trás do všetkých uzlov. My sme si tento algoritmus vybrali na základe jednoduchšej 

implementácie a následnej práce. Našim kritériom vyhľadávania je len najkratšia vzdialenosť 

a na toto kritérium je najideálnejší práve tento algoritmus [1]. 

Celá práca bola spracovaná vo voľne stiahnuteľnom pracovnom prostredí OSGeo-

Live, čo je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako získať množstvo open-source nástrojov 

v jednom balíku. Nachádzajú sa tu programy pre správu, analýzu a vizualizáciu priestorových 

dát. Funguje na operačnom systéme Linux – Xubuntu a obsahuje približne vopred 50 

nainštalovaných geopriestorových open source aplikácii, dáta a príručky na používanie. 

Pre realizáciu cieľov sme využili objektovo-relačný databázový systém PostgreSQL. 

Objektovo-relačné databázy sú také, ktoré umožňujú vkladanie zložitejších typov objektov. 

Umožňuje používateľovi definovať nové vlastné dátové typy, nové funkcie a operátory pre 

manipuláciu týchto vlastných typov. PostgreSQL považovaný za najvyspelejší 

a najsofistikovanejší voľne šíriteľný systém riadenia báz dát. Základnými charakteristikami 

systému sú napríklad zhoda so štandardmi SQL až do SQL 2008, dobrá architektúra medzi 

klientom a serverom, súbežné konštrukcie, vysoko kvalitný a udržiavaný softwér a množstvo 

ďalších. Ide o všeobecný nástroj pre manipuláciu, správu a organizáciu dát uložených 

v databáze, ktorý je adaptovateľný na akékoľvek prostredie. 

Ďalšou dôležitou súčasťou našej práce bol PostGIS, ako nadstavba nad PostgreSQL. 

PostGIS je priestorové rozšírenie pre databázy PostgreSQL. PostGIS je projekt, ktorý ponúka 

viac ako 300 priestorových operátorov, priestorové funkcie, priestorové dátové typy a index 

vylepšenia. Zároveň je schopný pridávať ďalšie typy (geometria, geografia, raster ... ) do 

PostgreSQL databázy. pgRouting rozširuje funkcie databázy o podporu geopriestorového 

smerovania, akými sú napríklad prejdená vzdialenosť, najkratšia cesta a obchodný zástupca, 

ktorý berie do úvahy rôzne náklady, ako je rýchlosť a rad obmedzení (napr. zákazy 
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odbočenia). 

pgAdmin III je najpopulárnejšia a na funkcie bohatá open source vývojová platforma 

pre PostgreSQL, pod ktorou sa uskutočňuje riadenie databázy. Je navrhnutý ako odpoveď na 

potreby používateľov na otázky písania jednoduchých SQL príkazov až po vytváranie 

komplexných databáz. Grafické rozhranie podporuje všetky možnosti PostgreSQL a 

zjednodušuje jeho administráciu. Tiež obsahuje aj editor jazyka SQL a PL/pgSQL.  

Našim záujmovým územím bolo Slovensko. Dáta na spracovanie sme získali 

z projektu OpenStreetMap, kde sme si získali voľne dostupné dáta o cestnej sieti Slovenska. 

Dáta sme stiahli zo stránky geofabrik.de, ktorá poskytuje presné a celkové dáta v rôznych 

formátoch. Na import dát do databázy sme použili nástroj osm2pgrouting, ktorý importuje 

OpenStreetMap dáta do PostgreSQL databázy. Tento nástroj automaticky vytvorí sieťovú 

topológiu a následne tabuľky pre typy funkcií a cestných tried. Používa konfiguračný XML 

súbor na výber typov ciest a tried na import. 

Open source softvér GeoServer funguje na platforme Java. Podporuje väčšinu 

štandardov konzorcia OGC a v súčasnosti je to jeden z najpoužívanejších mapových serverov. 

Umožňuje publikáciu obsahu PostgreSQL databáz s rozšírením PostGIS, a to cez OGC 

webové mapové služby WMS, WFS a WCS. 

 

Výsledky a diskusia 

Ako sme už vyššie spomínali rozhodli sme sa pre porovnanie dvoch algoritmov na 

dvoch rozličných aplikáciách. Z ponuky open source aplikácii pre trasovanie sme si vybrali 

OSRM, ktorá funguje na algoritme Contraction Hierarchies. Na obrázku 1. môžeme vidieť 

trasu, ktorú vypočítal tento algoritmus v OSRM. Na druhej strane naša aplikácia pracuje pod 

algoritmom Dijkstra, ktorého najväčšou výhodou je práve vyhľadávanie skutočne najkratšej 

vzdialenosti, čo je jasne vidieť na obrázku 2. Zatiaľ čo Obr. 1. volí cestu obchádzkou cez 

najbližšie krajské mesto Trnavu, môžeme na Obr. 2. vidieť jednoznačne kratšiu a 

priamočiarejšiu cestu.  OSRM ale dosahovalo vyššiu rýchlosť pri počítaní výsledkov.  
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Obr. 1 OSRM  – Open Source Routing Machine 

Obr. 2 Algoritmus Dijkstra v našej aplikácií  
 

Funkcionalitu vytvorenej databázy demonštruje naša webová mapová aplikácia. Pri jej 

tvorbe boli využité viaceré technológie. HTML slúži na vytvorenie štruktúry webovej stránky 

s aplikáciou a pomocou CSS sme definovali štýly jej zobrazenia. Funkcie pre dynamickú 

mapovú aplikáciu nám poskytla knižnica OpenLayers, ktorá sa využíva v jazyku JavaScript. 

Kľúčová funkcia umožňuje určenie začiatočného a koncového bodu. 

Následne sa podľa ich súradníc GeoServer dopytuje na našu databázu, ktorá vykoná 

výpočet najkratšej vzdialenosti medzi bodmi a vráti ju GeoServeru. Ten prostredníctvom 

služby WMS zašle aplikácii vrstvu s výsledkom, ktorá sa naloží na podkladovú vrstvu. 

Podkladová vrstva je na aplikáciu napojená priamo z OpenStreetMap. Užívateľ má tiež 

k dispozícii nástroj, ktorým zobrazí výsledky predchádzajúceho trasovania. Naša aplikácia je 

dostupná na adrese http://dabraham.eu/gis/pgrouting.html [2]. 

V porovnaní s produktom od spoločnosti Google je naša aplikácia výhodnejšia 
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z hľadiska neobmedzenosti a z hľadiska voľby dát, s ktorými pracuje. Projekt Google 

Directions API, ktorý využíva napríklad aj populárna služba GoogleMaps, ponúka 2 možnosti 

využívania – free a business. Obe verzie sú však limitované počtom vyhľadávania trás za 24 

hodín. Free verzia umožňuje hľadať 2500 trás a business verzia 100000. Zároveň je užívateľ 

obmedzený len na dáta spoločnosti. Užívateľ má naopak možnosť zvoliť si určitý obmedzený 

počet prechodných bodov trasy [3]. 

 

Záver 

Všetky nami zadané ciele boli splnené. Nadobudli sme teoretické a praktické poznatky 

v oblasti trasovania pomocou nástroja pgRouting. Popísali sme s akými trasovacími 

algoritmami je schopný pracovať. Dostatočne sme analyzovali algoritmus Dijkstra, s ktorým 

sme aj pracovali. Porovnali sme ho s algoritmom Contruction Hierarchies podľa ktorého 

pracuje ďalší open source nástroj pre trasovanie a to projekt OSRM, s ktorým sme porovnali 

našu aplikáciu. pgRouting ako jednu z metód trasovania sme porovnali s projektom od 

spoločnosti Google, definovali sme výhody medzi open source nástrojmi ako je pgRouting 

a platenými nástrojmi a dátami od spoločnosti Google. Oboznámili sme sa s open source 

nástrojmi cez projekt OSGeo Live, ktorý zoskupuje veľké množstvo voľne dostupných 

nástrojov. Taktiež sme si predstavili a následne pracovali s projektom OpenStreetMap, odkiaľ 

sme získali voľne prístupné dáta. Vytvorili sme  vlastnú databázu s trasovacou funkciou, kde 

sme pracovali s nástrojom na import a úpravu dát osm2pgrouting.. Využívali sme databázu 

PosgreSQL s nadstavbou PostGIS, pričom sme vysvetlili ich základnú funkcionalitu. Ako 

posledný cieľ sme si stanovali vytvorenie vlastnej aplikácie s použitím knižnice OpenLayers, 

napojenej na mapový server GeoServer, ktorý publikuje údaje z databázy prostredníctvom 

WMS služby. 
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Abstrakt  

 V tomto príspevku je využitý gravitačný model na zistenie pravdepodobnosti výberu určitej maloobchodnej 
predajne zákazníkom pre realizáciu nákupov. Medzi sebou sa porovnávali dve hypermarketové a takisto aj dve 
supermarketové predajne, ktoré patria nielen v skúmanom meste ale aj blízkom regióne medzi najvýznamnejšie 
obslužné strediská. 
 
Kľúčové slová: model; predajňa; zákazník; pravdepodobnosť 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Medzi najpoužívanejšie nástroje pri vymedzovaní sféry vplyvu stredísk maloobchodu či 

obslužnej sféry patria gravitačné modely a modely intervenujúcich príležitostí. 

 Gravitačné modely boli prvým používaným druhom interakčných modelov a vychádzajú              

z Newtonovho gravitačného zákona. Spočiatku boli používané len pri demografických výskumoch, 

avšak od 30. rokov 20. storočia sa ich využitie rozšírilo aj na vymedzovanie spádových území 

obslužných stredísk maloobchodu.  Podľa pôvodného vyjadrenia gravitačného zákona sa „interakcie 

medzi dvoma strediskami (zónami) koncentrácie obyvateľstva mení priamo úmerne s veľkosťou 

počtu obyvateľov týchto stredísk a nepriamo úmerne so vzdialenosťou medzi nimi“ [1]. 

 V ďalšom vývoji modelu došlo k zovšeobecneniu premenných. Niektorí autori zaviedli 

namiesto počtu obyvateľov sídla tzv. produkčnú premennú, čo je v podstate úroveň dopytu a tzv. 

premennú atraktivity, teda úroveň ponuky v inom sídle. Vzdialenosť medzi strediskami bola zase 

nahradená tzv. generalizovanou dopravnou funkciou [2]. 

 V závislosti na tom, či niektorá z premenných je alebo nie je daná  teda je potrebné ju 

nahradiť zástupnou premennou, delíme gravitačné modely do dvoch skupín. Prvou skupinou sú 

gravitačné modely bez obmedzenia. Najznámejším modelom tohto typu je Reillyho zákon 

maloobchodnej gravitácie, podľa ktorého „dve mestá, ktoré sú strediskami maloobchodu, priťahujú 

nakupujúcich z okolitých sídel priamo  úmerne sile počtu obyvateľov týchto miest a nepriamo 

úmerne vzdialenosti každého z týchto miest od okolitých sídiel.“  Druhou skupinou sú gravitačné 

modely s obmedzením, kde,  pokiaľ nemáme k dispozícii niektorú z premenných, musíme ju 

nahradiť inou premennou. Rozlišujeme tri prípady gravitačných modelov, a to s obmedzením – 

produkčne obmedzený prípad, atrakčne obmedzený prípad a produkčno-atrakčne obmedzený 

prípad, v geografii maloobchodu je používaný najmä prvý z nich [3]. 
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 Hlavný rozdiel medzi modelmi intervenujúcich príležitostí a gravitačnými modelmi spočíva 

v tom, že modely intervenujúcich príležitostí nemerajú rozdelenie priestoru v pojmoch času alebo 

vzdialenosti, ale v pojmoch intervenujúcich (možných) príležitostí. Stouffer definoval tento model 

nasledovne: „počet ciest do cieľového sídla je priamo úmerný počtu príležitostí v tomto sídle a 

nepriamo úmerný počtu intervenujúcich príležitostí“[2]. Tento model sa využíva predovšetkým na 

vymedzenie nákupných zón vo veľkomestách a aglomeráciách. Jeho obmedzenia sú nasledujúce: 

• požaduje rovnovážny stav skúmaného javu  

• považuje priestorový systém za uzatvorený, neberie do úvahy cesty za nákupmi mimo 

skúmaného územia 

• je založený na bydlisku obyvateľstva, t. j. neberie do úvahy spádovosť za nákupmi založenú                        

na pracovisku 

• je obmedzený výberom ukazovateľov, pomocou ktorých sa určuje strediskovosť sídla           

a dopravnou funkciou 

• predpokladá pokles výdajov so vzdialenosťou, resp. počtom intervenujúcich príležitostí. 

 

 V tomto príspevku je cieľom zistiť pravdepodobnosť výberu zvolených obslužných  stredísk 

zákazníkom z jednotlivých častí mesta Vranov nad Topľou na základe atraktívnosti (predajná 

plocha, pestrá škála sortimentov) a vzdialenosti od spotrebiteľov.  

 

Materiál a metódy 

 Model rozhodovania zákazníka a jeho správania ako spotrebiteľa navrhol v roku 1963 Huff, 

ktorý sformuloval model miesta určenia a vypočítal pravdepodobnosť výberu konzumenta pre 

konkrétnu predajňu tzv. competing destination model, P(Cij). Huffov model zohľadňuje veľkosť 

predajne a ich časovú dostupnosť. Aj podľa viacerých autorov poukazujú na význam dostupnosti 

ako externého faktora vplývajúceho na rozhodovanie [4]. 

 Pri výpočte pravdepodobnosti výberu nákupu sme použili ako spôsob dostupnosti osobné 

auto, ktorý sme aplikovali na dva hypermarkety v meste, a to Kaufland a Tesco a takisto aj na 

predajne supermarketového typu Billa a Lidl. Dostupnosť formou mestskej hromadnej dopravy sme 

neaplikovali s dôvodu veľmi nízkej intenzity a počtu spojov premávajúcich v meste. Štartové 

lokality boli umiestnené približne do stredu každej vyčlenenej mestskej časti, t. j geometrický stred 

vyčleneného územia, odkiaľ sa merala dostupnosť do týchto zvolených predajní. Dostupnosť bola 

meraná pomocou mapového serveru http://mapa-mapy.info.sk a do uvedeného matematického 

modelu vstupuje ako dostupnosť práve vzdialenosť, ktorú musí zákazník prekonať od centrálneho 

bodu každej mestskej časti ku skúmaným maloobchodným jednotkám..  Hodnoty pre jednotlivé 

mestské časti a hypermarkety sme vypočítali podľa vzťahu: 
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 Vo vyššie uvedenom vzťahu Sij predstavuje atraktívnosť predajne j (v našom prípade 

veľkosť predajnej plochy), Tij predstavuje vzdialenosť alebo čas potrebný na prepravu zákazníka     

z lokality i do lokality j, empirický odhadnutý parameter β zachytáva vplyv atraktívnosti                  

a vzdialenosti na nákupy zákazníkov. Pri tejto štúdii tento posledný parameter nedosahuje veľký 

vplyv a bolo mu priradená hodnota čísla 1, keďže skúmané a porovnávané boli medzi sebou 

maloobchodné jednotky rovnakého typu. 

 

Výsledky a diskusia 

 Nižšie uvedená tabuľka (Tab. 1) ukazuje Huffov model pravdepodobnosti výberu nákupu 

pre hypermarket Tesco lokalizovaného v mestskej časti Čemerné sa pohybuje v rozpätí 0,09 - 0,95 

bodu. Najvyššia pravdepodobnosť bola vypočítaná pre mestskú časť Vranov - Západ a nie pre 

Čemerné, kde je hypermarket lokalizovaný. Vyplýva to z jeho umiestnenia mimo centrálnej zóny na 

okraji spomínaných mestských častí. Najmenšia pravdepodobnosť bola vypočítaná pre mestskú časť 

Vranovské Dlhé (0,09); ktorá sa nachádza 3,1 km od Tesca a paradoxne nie pre Rodinnú oblasť, 

ktorá je vzdialená 4,3 km; čiže o 1,1 km vzdialenejšie. Je to spôsobené umiestnením druhého 

hypermarketu v meste blízko Vranovského Dlhého, a tým aj jeho najnižšia hodnota 

pravdepodobnosti výberu nákupu spotrebiteľa.  

 

Tab. 1 Pravdepodobnosť výberu hypermarketovej predajne spotrebiteľom 

Mestská časť Tesco Kaufland 

Vranov - Sever 0,81 0,18 

Vranov - Juh 0,1 0,9 

Vranov - Západ 0,95 0,04 

Vranovské Dlhé 0,09 0,9 

Rodinná Oblasť 0,22 0,77 

Čemerné 0,86 0,13 

Lomnica 0,75 0,24 

  

  

 Pre hypermarket Kaufland sa hodnoty modelu pravdepodobnosti výberu nákupu pohybujú             

v rozpätí 0,04 - 0,9 bodu. Najvyššia hodnotu 0,9 dosiahli dve mestské časti a to Vranov - Juh               
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a Vranovské Dlhé, z dôvodu lokalizovania hypermarketu Kaufland na hranicu týchto dvoch 

mestských častí. Najnižší záujem podľa tohto modelu bude zo strany obyvateľov mestskej časti 

Vranov - Západ s hodnotou  0,04; hoci štyri mestské časti majú centrálnu časť vo väčšej 

vzdialenosti od Kauflandu. Dôvodom je umiestnenie druhého hypermarketu Tesco blízko centrálnej 

zóny mestskej časti Vranov - Západ, a tým aj najnižšia pravdepodobnosť rozhodnutia sa zákazníkov 

z tejto mestskej časti pre nákup v hypermarkete Kaufland. 

 Pri výpočte pravdepodobnosti výberu predajní Billa a Lidl sme taktiež použili ako spôsob 

dostupnosti osobné auto, ktoré sme aplikovali na tieto dva supermarkety. Štartové lokality boli 

rovnako ako v prípade hypermarketov umiestnené približne v geometrickom strede každej 

vyčlenenej mestskej časti, odkiaľ sa merala vzdialenosť do zvolených supermarketov pomocou už 

vyššie uvádzaného mapového servera. Hodnoty pre jednotlivé mestské časti a predajné jednotky 

sme vypočítali podľa už vyššie spomínaného vzťahu, ktorý bol štandardizovaný autorom Huffom 

do jeho podoby.  

 

Tab. 2 Pravdepodobnosť výberu supermarketovej predajne spotrebiteľom 

Mestská časť Billa Lidl  

Vranov - Sever 0,62 0,3 

Vranov - Juh 0,57 0,38 

Vranov - Západ 0,58 0,42 

Vranovské Dlhé 0,59 0,4 

Rodinná Oblasť 0,58 0,43 

Čemerné 0,54 0,45 

Lomnica 0,56 0,31 
 

 Tabuľka 2 podáva výsledky pre výber nákupu podľa Huffovho modelu pravdepodobnosti 

pre supermarkety Billa a Lidl lokalizovaných v západnej časti mesta. Hodnoty pre Billu sa 

pohybujú v intervale 0,54 – 0,62; čo je celkom malý intervalový rozptyl spôsobený malou 

vzdialenosťou medzi sledovanými supermarketmi a takisto aj ich vyrovnanosťou vo veľkosti 

predajnej plochy a ponúkaných tovarov. Najvyššia pravdepodobnosť bola vypočítaná pre mestskú 

časť Vranov - Sever a nie pre Vranov - Západ, kde je supermarket lokalizovaný. Vyplýva to z jeho 

umiestnenia  na okraji spomínaných mestských častí. Najmenšia pravdepodobnosť bola vypočítaná 

pre mestskú časť Čemerné (0,54). 

 Hodnoty vypočítané podľa Huffovho modelu pravdepodobnosti výberu pre supermarket Lidl 

sa pohybujú v rozmedzí 0,3 až 0,45; čo je takisto malé rozmedzie intervalu už z vyššie 

spomínaného dôvodu pri supermarkete Billa. Najvyššiu hodnotu 0,45 dosiahla mestská časť 

Čemerné, nasledované s hodnotou 0,43 Rodinnou oblasťou, a až na treťom mieste s tesnou hodnotu 
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0,42 je časť Vranov - Západ, v ktorej sa Lidl nachádza. Naopak najmenšia pravdepodobnosť výberu 

nákupu spotrebiteľom sa vypočítala za mestskú časť Vranov - Sever s hodnotou 0,3. 

 Celkovo je hodnotenie supermarketov Billa a Lidl na základe Huffovho modelu 

pravdepodobnosti výberu nákupu spotrebiteľom veľmi vyrovnaný na úrovni urbanistických 

obvodov v meste Vranov nad Topľou. Dôvodom je ich priestorové umiestnenie, keďže sa predajné 

jednotky nachádzajú od seba približne 100 m a o ďalších cca 200 m sa nachádza aj hypermarket 

Tesco s nákupným centrom Family. Túto zónu týchto štyroch nákupných objektov môžeme 

hodnotiť ako centrálnu zónu maloobchodu v meste, ktorá priťahuje zákazníkov nielen z mesta, ale 

aj z okolitých obcí a širšieho okolia.   

 

Záver 

 Výsledky výpočtov pravdepodobností pre vybrané najvýznamnejšie obslužné strediská           

v meste Vranov nad Topľou v prvom prípade pri porovnávaní hypermarketových predajní 

pravdepodobnosť výberu zákazníka na základe vzdialenosti, keďže tieto dve najväčšie 

maloobchodné jednotky sa nachádzajú na opačných stranách mesta ako dva póly priťahujúce 

zákazníkov z ich okolia a tieto sféry vplyvu sú výrazne hlavne v susedných častiach mesta.                    

V druhom prípade pri zisťovaní výberu supermarketových predajní, ktoré sú vo svojom tesnom 

susedstve zohráva hlavnú úlohu vybrané kritérium atraktivity a to je predajná plocha, keď vďaka 

nej boli zistené vyššie pravdepodobnosti príchodu spotrebiteľa do predajne zo všetkých mestských 

častí. 
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Abstrakt 

We used CHILD model to create a pair of simulations of the modeling area for exploring research 
questions related to long-term river incision. Most published river incision models formulates relationship 
between bed shear stress or unit stream power and incision rate. In these formulations, fluvial incision is 
influenced by rock strength, climatic conditions, sediment supply, etc. We recognized mainly the effect of rock 
strength and grain size of sediments. If the area was made of gravel, which is easy to detach but hard to 
transport, long-term erosion is limited by transport capacity. In the second case, cemented but fine grained rocks 
of the area were difficult to detach, but trivial to carry away, long-term erosion is limited by detachment 
capacity. The marked differences between these cases are in the erosion rate. The transport-limited model 
produces a relatively smooth, gradationed, markedly reduced relief. The detachment-limited model creates high-
relief terrain that is responding to uplift, while upland is eroding the more slowly.  
 

Kľúčové slová: CHILD model; river incision; landscape evolution; geomorphic transport functions 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom tohto príspevku je priblížiť odbornej verejnosti použitie kvantitatívneho 

nástroja geomorfologického výskumu (počítačového modelu CHILD), pretože najmä oproti 

anglofónnym krajinám cítiť výrazné zaostávanie v oblasti numerického modelovania 

geomorfologických procesov. Je to pozoruhodné, vzhľadom na dlhú tradíciu terénneho 

geomorfologického výskumu na Slovensku. Pritom pomocou numerických modelov je možné 

s minimálnou mierou subjektivity testovať hypotézy o vývoji určitého územia. Počítačové 

modelovanie je zákonite spojené s numerickými vyjadreniami geomorfologických procesov, 

bez pochopenia ich fungovania nie je možné spoľahlivo vytvoriť simuláciu vývoja určitého 

územia. Vzhľadom na komplexnosť a rozsiahlosť témy je v príspevok podrobnejšie zameraný 

len na numerické vyjadrenia fluviálnych procesov a pomocou série simulácií sú priblížené 

najpoužívanejšie modely zarezávania vodného toku do podložia.  

Teória evolúcie vývoja krajiny, ktorá tvorí základ numerického modelovania, je 

predmetom vedeckého bádania dlhú dobu. Už v 19. storočí Gilbert [1] pomocou obrázkov 

načrtol skupinu základných hypotéz o mechanike zvetrávania, fungovaní erózie a transportu 

sedimentov a ich vplyve na rôznu genézu reliéfu. Uplynulo však niekoľko desaťročí, kým boli 

odvodené prvé numerické vyjadrenia toku hmoty a erózie spôsobené geomorfologickými 

procesmi formou rovníc. Prvotný výskum bol zameraný na numerické vyjadrenie svahových 

procesov, neskôr boli odvodené aj modelové prístupy zarezávania toku a vývoja riečnej siete.  
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S postupným technologickým pokrokom došlo k nárastu komplexných počítačových 

3D modelov vývoja fluviálnej krajiny (LEMs – landscape evolution models), pričom rôzne 

numerické vyjadrenia geomorfologických procesov sú začlenené v zdrojových kódoch 

modelov. Od objavenia prvých počítačových modelov evolúcie krajiny dochádza k ich 

neustálemu vývoju. 

 

Materiál a metódy 

V súčasnosti je väčšina modelov vývoja krajiny zameraná na evolúciu a dynamiku 

povodí v stredných mierkach, napr. DELIM [2], ZSCAPE [3], CAESAR[4], . Zvolený 

Channel-hillslope integrated landscape development (CHILD) model [5] je najnovší zo 

skupiny modelov evolúcie krajiny a integruje v sebe širokú škálu procesov, z ktorých mnohé 

neboli obsiahnuté v predchádzajúcich modeloch (napr. použitie adaptívnej výpočtovej siete 

TIN na diskretizáciu modelovaného územia [6]). 

Model CHILD simuluje evolúciu topografického povrchu na základe výpočtu bilancie 

hmoty [2]. Tá sa kontinuálne mení vplyvom prebiehajúcich tektonických (endogénnych) 

a erózno-denudačných (exogénnych) procesov. Veľkosť erózie, transportu, prípadne 

akumulácie sedimentov je možné vypočítať podľa viacerých variantov numerických 

vyjadrení. Užívateľ modelu si pomocou parametrov vstupného súboru zvolí variantu použitia 

rovnice a súčasne vo vstupnom súbore uvedie veľkosť všetkých koeficientov zvolených 

rovníc. Okrem voľby prístupu pre výpočet veľkosti erózno-denudačných procesov je 

pomocou parametrov možné nastaviť počiatočné a prahové podmienky simulácie vývoja 

krajiny [7] : 

• veľkosť, hustotu a iniciálnu topografiu výpočtovej siete; 

• variabilitu klímy (uniformné alebo náhodne generované zrážkové udalosti); 

• priestorovo uniformné hydrologické podmienky (veľkosť infiltrácie, retencie, veľkosť 

podpovrchového odtoku);  

• typ, veľkosť, priestorovú diferenciáciu a trvanie tektonických procesov  

Ako bolo spomenuté vyššie, model CHILD (ako väčšina modelov evolúcie krajiny) 

bol vyvinutý ako kvantitatívny nástroj na skúmanie hypotéz v povodiach a preto sú v ňom 

začlenené numerické vyjadrenia iba tých geomorfologických procesov, ktoré podstatnou 

mierou formujú reliéf fluviálnej krajiny:  

• erózia a transport sedimentov prostredníctvom sústredeného odtoku v korytách;  

• meandrovanie veľkých korýt a akumulácia nivných sedimentov v záplavových 
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územiach; 

• erózia a transport sedimentov na svahoch. 

Príspevok je bližšie zameraný práve na prvú skupinu menovaných geomorfologických 

procesov, pretože kvantitatívne vyjadrenie faktorov, ktoré ovplyvňujú zarezávanie toku do 

podložia sú dôležité pre modelovanie evolúcie krajiny. V súčasnosti existuje množstvo 

rôznych teórii vývoja dolín tokov. Ani v oblasti numerických vyjadrení  zarezávanie vodného 

toku sa výskum nezastavil, neustále sa objavujú nové rovnice, ktoré sú testujú pomocou 

terénnych dát. Avšak napriek neustálemu progresu sa v simuláciách evolúcie krajiny naďalej 

používajú predovšetkým najjednoduchšie rovnice zo skupiny „stream power“ modelov [8, 9].  

V týchto modeloch je veľkosť priemernej hodnoty erózie spôsobenej koncentrovaným 

tokom vody závislá od pomeru veľkosti kapacity vytrhávania materiálu z koryta toku (Dc) 

a veľkosti transportnej kapacity toku (Cs), pričom obe tieto premenné sú ovplyvnené 

kinetickou energiou rieky (stream power). V modeli CHILD sa na vyjadrenie kapacity 

oddeľovania [I.] a transportu materiálu [II.] používajú rovnice, kde je sila toku vyjadrená 

pomocou prekročenia prahovej hodnoty šmykového napätia:  

                                                           [I.]   

Dc – maximálna kapacita oddeľovania [m. rok-1], Kbr – erózny parameter [m. rok-1.Pa-Pb], τ0 – šmykové napätie 

dna [Pa], τc – prahová hodnota šmykového napätia pre oddeľovanie materiálu [Pa], Pb – exponenciálny 

parameter.  

                                                        [II.]                                                                      

Cs – maximálna kapacita transportu [m3.rok-1], K f – parameter transportu [m2.rok-1.Pa-Pf] , τ0 – šmykové napätie 

[Pa], τc – prahová hodnota šmykového napätia pre transport materiálu [Pa], Pf – exponenciálny parameter. 

 

Šmykové napätie je vypočítané z prietoku, šírky toku a gradientu dna [III.]:  

                                                                   [III.]    

 hodnota parametrov Mb, Nb a Kt [Pa.(m2.s-1)-mb]  závisí od použitia Manningovho alebo Chezyho koeficientu 

drsnosti  koryta, Q – prietok [m3.rok-1] , W – šírka koryta [m].  

 

Výsledky a diskusia 

Z rovnice [I.] a [II.] vyplýva, že pri jednotných klimatických, hydrologických  

a tektonických podmienkach najväčší vplyv na veľkosť dlhodobej priemenej erózie má 

charakter substrátu – odolnosť hornín ovplyvňuje kapacitu oddeľovania, zrnitosť hornín 

kapacitu transpostu. Pre skúmanie vplyvu substrátu  na veľkosť zarezávania toku do podložia 

boli stanovené dve základné hypotézy o podmienkach v modelovanom území. V prvom 
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prípade má tok vďaka gradientu dna dostatočnú kinetickú energiu a eroduje veľmi odolné, 

strednozrnné horniny, teda transportná kapacita sedimentov je oveľa väčšia než kapacita 

oddeľovania materiálu. Prísun sedimentov a ich transport má teda relatívne malý vplyv na 

veľkosť erózie koryta. Erózia je z tohto dôvodu rovná maximálnej kapacite oddeľovania. 

Numericky je táto modelová situácia vyjadrená prostredníctvom rovnice [IV.]: 

                                                            [IV.] 

zb – nadmorská výška dna toku [m], Dc – maximálna kapacita oddeľovania materiálu [m. rok-1].  

Opačná situácia nastáva v druhom prípade, a to ak je v povodí veľký prísun 

sedimentov z ľahko erodovateľného koryta. Erózna činnosť v tomto prípade závisí od 

schopnosti toku tieto sedimenty transportovať ďalej (napr. ľahko erodovateľné nespevnené 

sedimenty hrubšej frakcie). V tomto prípade je veľkosť priemernej dlhodobej erózie 

vyjadrená prostredníctvom maximálnej kapacity transportu sedimentov podľa rovnice [V.]: 

                                                     [V.] 

zb – nadmorská výška dna toku [m], ϑ – pórovitosť dnového sedimentu, Cs – maximálna transportná kapacita 

[m3. rok-1], W – šírka koryta toku [m], x – vektor orientovaný v smere toku.  

Vďaka diferencovaným substrátovým podmienkam môžeme teda pozorovať dva 

odlišné scenáre vývoja zarezávania toku do podložia, pretože pomer medzi veľkosťou 

kapacity oddeľovania materiálu a transportnej kapacity sedimentov je rozdielny. V prvom 

prípade je erózia limitovaná schopnosťou toku vytrhávať častice z dna (detachment-limited 

model) [10, 2], v druhom prípade je erózia limitovaná transportom častíc (transport-limited 

model) [11]. Na Obr. 1 a Obr. 2 sú zobrazené výsledky dvoch simulácii podľa modelových 

hypotéz (detachment-limited a transport-limited model). Odlišujú sa v nastavení erózneho 

koeficientu (parameter KB(1) = 0,000005 a KB(2) = 10000), pričom sú zachované identické 

tektonické, klimatické a hydrologické podmienky. Modelované územie tvorí postupne sa 

dvíhajúci tektonický blok, pričom veľkosť výzdvihu je uniformná (0,00025 m.rok-1) po celú 

dobu trvania simulácie (5 mil. rokov). Klíma je vyjadrená v podobe uniformných zrážkových 

udalostí s intenzitou dažďa 15 m.rok-1 a trvaním 3000 rokov, s 27 tis. ročným 

medzizrážkovým intervalom (dlhodobý priemerný úhrn zrážok tak činí 1500 mm. rok-1. 

Celkový odtok je vypočítaný z odtokovej plochy podľa rovnice Hortonovho infiltračného 

modelu. Produkcia odtoku (zrážky mínus infiltrácia) je jednotná naprieč krajinou, infiltrácia 

v simuláciach je kvôli zjednodušeniu rovná 0. Vygenerovaný povrchový odtok je priestorovo 

vedený nadol po hranách medzi bodmi nepravidelnej výpočtovej siete TIN sledujúc hranu, 

ktorá má najstrmší sklon (steepest-descent method).  

GEOGRAFIA

1491



 

Obr. 1 Simulácia zarezávania vodného toku do strednozrnných, odolnejších hornín (detachment-limited model) 
modelového územia (veľkosť územia 10x15 km, grid = 100 m) 

 

Obr. 2 Simulácia zarezávania vodného toku do málo odolných štrkov (transport-limited model) tvoriacich 
modelové územie (veľkosť územia 10x15 km, grid = 250 m) 

 

Rozdiely medzi detachment-limited a transport-limited modelom zarezávania toku do 

podložia sú zjavné vďaka výraznej diferenciácii rýchlosti erózie v simulovanom území. Pri 

transport-limited modely je typická postupná erózia, ktorá gradačne postihuje celé územie, 

tvorí sa hladký, mäkko modelovaný reliéf (Obr. 2). Opačný prípad nastáva u detachment-

limited modelu, kde erózia postupuje vo vlnách od eróznej bázy, takže je možné pozorovať 

segmenty výrazne rozčleneného okraja tektonického bloku a menej rozčleneného a taktiež 

erózne menej zníženého reliéfu v oblasti rozvodia (Obr. 1). 
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Záver 

Model CHILD vďaka množstvu variabilných parametrov vo vstupnom súbore 

umožňuje nastaviť vstupné a prahové podmienky modelovaného územia a tak dosiahnuť 

dobré výsledky pri tvorbe simulácii. Pri tvorbe simulácií vývoja reálnej krajiny je však 

potrebné uvedomiť si limity každého modelu evolúcie krajiny. Aj napriek tomu, že  model 

CHILD využíva na diskretizáciu územia nepravidelnú sieť TIN, je potrebné kvôli rýchlosti 

výpočtu pri rozsiahlejších územiach použiť hrubší grid. Aj keď je možné nastaviť priestorovo 

diferencované litologické a tektonické podmienky, klimatické a hydrologické charakteristiky 

ostávajú pre všetky body siete uniformné. Taktiež nie je možné kvôli dlhému trvaniu 

simulácie modelovať jednotlivé zrážkové udalosti s reálnymi parametrami, z tohto dôvodu sa 

nastavujú dlhšie zrážkové a medzizrážkové intervaly s prispôsobenou hodnotou intenzity 

dažďa. Napriek týmto limitom je model CHILD kvantitatívny nástroj geomorfologického 

výskumu, pomocou ktorého je možné napríklad testovať správnosť koeficientov numerických 

vyjadrení integrovaných geomorfologických procesov, verifikovať/falzifikovať hypotézy o 

vývoji reliéfu určitého územia či vytvárať predikčné simulácie budúceho vývoja krajiny.  
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Hodnotenie presnosti nepravidelných trojuholníkových sietí modelujúcich 
základné tvary georeliéfu 
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Abstrakt 

 This work focuses on the ability of triangulated irregular networks (TIN) to aproximate the shape of 
georelief. This ability can be understood as accuracy of  TIN. Triangulation generates simplified surface 
consisting of triangles, which aims to aproximate the shape and geometric characteristics of the original surface 
as good as possible. The aim of this work is to evaluate the accuracy of triangulated irregular networks modeling 
the basic forms of georelief. To avoid influence of errors in input data and calculations, experiment works with 
mathematically defined models. The evaluation criterion is the size of the angle between the normal vector of the 
triangle and the normal vector of the plane tangent to the point of georelief, which represents the reltionship 
between the triangle plane and the plane tangent to the point of georelief. The output of the work is the statistic 
analysis of the deviations and the spatial differentiation analysis of the deviation based on maps. 
 

Kľúčové slová: georeliéf; modelovanie; základné tvary; TIN; odchýlky 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Vytváranie modelov georeliéfu má veľký význam pre vykonávanie priestorových 

analýz, ktoré sú dôležitou súčasťou mnohých odvetví hospodárstva ako napríklad hydrológia 

alebo územné plánovanie. Pre dosiahnutie požadovanej kvality výsledkov priestorových 

analýz je potrebný model, ktorý čo najpresnejšie vystihuje tvar plochy georeliéfu. Digitálne 

modely reliéfu môžeme deliť podľa spôsobu priestorovej reprezentácie na modely 

s pravidelnou priestorovou reprezentáciou a modely s nepravidelnou priestorovou 

reprezentáciou. Pravidelná priestorová reprezentácia je tvorená polygónmi, ktorých strany 

majú rovnakú dĺžku a vnútorné uhly majú rovnakú veľkosť. Nepravidelná priestorová 

reprezentácia je tvorená nepravidelnými polygónmi [1]. Podľa spôsobu uloženia údajov 

delíme digitálne modely reliéfu na rastrové – údaje sú uložené v pravidelnej mriežke 

a vektorové – môžu mať pravidelnú alebo nepravidelnú priestorovú reprezentáciu.  

 Táto práca sa zameriava na nepravidelné trojuholníkové siete, ktoré predstavujú 

nepravidelnú vektorovú priestorovú reprezentáciu. Nepravidelná trojuholníková sieť je model 

reliéfu, ktorý vzniká spájaním bodov vstupného bodového poľa do trojuholníkov a tak vytvára 

mnohosten tvorený jednotlivými trojuholníkmi, ktorých vrcholy ležia na ploche georeliéfu 

[2]. Príklad modelu georeliéfu tvoreného nepravidelnou trojuholníkovou sieťou znázorňuje 
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obrázok 1. Vplyvom chýb a nepresností vo vstupných údajoch a samotným zjednodušením 

tvaru plochy georeliéfu vytvoreným modelom vznikajú odchýlky modelu od modelovanej 

plochy. V tejto práci sme sa zamerali na hodnotenie presnosti nepravidelných 

trojuholníkových sietí a preto sme museli eliminovať chyby vo vstupných údajoch. Z tohto 

dôvodu sme použili ako vstup matematicky definované plochy – etalónové plochy, 

predstavujúce základné tvary georeliéfu. Kritériom hodnotenia presnosti nepravidelných 

trojuholníkových sietí bola odchýlka normály trojuholníka nepravidelnej trojuholníkovej 

siete, ktorá je definovaná ako uhol medzi normálovým vektorom k rovine trojuholníka a 

normálovým vektorom k ploche georeliéfu v bode georeliéfu, ktorého súradnice x, y sú 

totožné so súradnicami x, y ťažiska trojuholníka, pre ktorý odchýlku určujeme. 

 
Obr. 1 Model reliéfu tvorený nepravidelnou trojuholníkovou sieťou [3], upravené 

 Na základe uvedených skutočností boli definované nasledovné ciele práce: 

1. Výpočet odchýlok normál trojuholníkov z trojuholníkových sietí modelujúcich 

základné tvary georeliéfu. 

2. Zobrazenie vypočítaných odchýlok. 

 

Materiál a metódy 

 Ako sme uviedli vyššie, vstupom do experimentu boli matematicky definované 

etalónové plochy. Na začiatku sme vybrali 11 tvarov georeliéfu, ktoré sme následne 

modelovali pomocou matematických funkcií premenných x, y. Na vizualizáciu tvaru grafu 

funkcie sme využívali softvér Gnuplot, pričom sme hľadali funkcie, ktoré najlepšie vystihujú 

modelovaný tvar georeliéfu. Výsledné etalónové plochy sme vizualizovali pomocou 

programu Surfer 9.  

Ďalším krokom bolo vytvorenie vstupných nepravidelných bodových polí. Pre účely 

nášho experimentu sme si zvolili štvorcovú oblasť veľkosti 20x20 s rozsahom hodnôt (-10, 

10) na osiach x aj y. Vstupné nepravidelné diskrétne bodové pole sme vytvorili na základe 

pravidelného bodového poľa, v ktorom mali rozostupy jednotlivých bodov v smere oboch osí 
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hodnoty 0,2. K týmto súradniciam sme pripočítali náhodne zvolenú hodnotu v rozsahu (-0,05; 

0,05). Takýmto spôsobom skonštruované bodové pole obsahovalo 10 201 bodov so 

súradnicami (x, y). Z týchto súradníc sme vypočítali hodnoty výšky z pre každú etalónovú 

plochu, pričom sme počítali na základe funkčných predpisov pre daný tvar. Uvedeným 

postupom sme získali vstupy pre následnú trianguláciu. Zostrojenie trojuholníkových sietí 

bolo uskutočnené metódou memoryless simplification, ktorá patrí medzi dátovo-závislé 

triangulácie, ktoré vychádzajú pri konštrukcii jednotlivých trojuholníkov z rozmiestnenia 

výšok bodového poľa [2]. Trojuholníkové siete boli vytvorené s podporou knižnice CGAL 

(compotutional geometry algorithms library). Pre každú sieť sme dostali ASCII súbor, ktorý 

slúži na vytvorenie vektorových vrstiev potrebných na realizáciu mapových výstupov 

a textový súbor, v ktorom každý riadok predstavuje záznam pre jeden trojuholník a obsahuje 

súradnice vrcholov daného trojuholníka. Tento súbor sa stal základom pre výpočet odchýlok 

normál [2].   

Výpočet odchýlok normál sme vykonali v prostredí programu MS Excel. Po výpočte súradníc 

normálových vektorov k ploche trojuholníka a k ploche georeliéfu sme pristúpili k výpočtu 

uhla odchýlky normály na základe vzorca na výpočet uhla medzi dvomi vektormi.  

Tvorbu mapových výstupov sme realizovali v prostredí programu ArcGIS. Vstupom boli 

vytvorené trojuholníkové siete uložené vo vektorovom formáte ESRI shapefile. K týmto 

vrstvám sme následne pripojili tabuľky s vypočítanými hodnotami odchýlok normál 

jednotlivých trojuholníkov, ktoré sme následne zobrazili formou kartogramov. 

Výsledky a diskusia 

 Pri hodnotení výsledkov sme vylúčili trojuholníky nachádzajúce sa blízko okrajov 

etalónových plôch, ktoré majú z dôvodu svojej polohy nesprávnu konfiguráciu a považujeme 

ich za nereprezentatívne. Vypočítané odchýlky trojuholníkov jednotlivých sietí sme 

spracovali jednoduchými štatistickými metódami (tabuľka 1): aritmetický priemer, medián, 

štandardná odchýlka, minimum a maximum. Štatistické ukazovatele poskytujú jednoznačný 

prehľad o tom, ktoré etalónové plochy dosahovali vyššie odchýlky a teda predstavujú tvary 

georeliéfu, ktorých modelovanie nepravidelnými trojuholníkovými sieťami môžeme 

považovať za problematické.  
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Tab. 1 Odchýlky normály trojuholníkov nepravidelnej trojuholníkovej siete 

Tvar 
Odchýlka normály δn (°) 

Priemer Medián Št. odchýlka Minimum Maximum 
Brázda 0,733 0,578 0,544 0,008 2,904 

Údolie 1,173 0,496 2,339 0,008 20,006 

Hrebeň 0,750 0,449 0,908 0,016 9,456 

Chrbát 0,636 0,513 0,473 0,007 3,085 

Klenba 0,519 0,443 0,344 0,014 2,189 

Kotlina 0,417 0,335 0,301 0,010 2,010 

Pahorok 0,362 0,306 0,234 0,009 1,527 

Plošina 0,308 0,249 0,211 0,002 1,333 

Sedlo 0,916 0,641 0,735 0,016 3,359 

Svah 0,301 0,232 0,211 0,004 0,962 

Terasa 0,421 0,304 0,347 0,007 2,185 
 

Z hľadiska hodnotenia odchýlok za celé etalónové plochy možno skonštatovať, že 

najvyššie odchýlky dosahovali tvary disponujúce viac zakrivenými časťami, akými sú 

napríklad sedlo, hrebeň alebo brázda. Formy, ktoré možno charakterizovať ako takmer 

lineárne (plošina, svah), dosahovali najnižšie odchýlky vo všetkých štatistických 

ukazovateľoch. 

 Na zhodnotenie priestorovej diferenciácie hodnôt odchýlok v rámci jednotlivých 

etalónových plôch boli vytvorené mapové výstupy. Z máp je zrejmé že v prípade neveľmi 

zakrivených plôch sú odchýlky rozmiestnené pomerne rovnomerne a rozdiely medzi 

odchýlkami jednotlivých trojuholníkov sú neveľké, čo dokumentuje obrázok 3 znázorňujúci 

etalónovú plochu - plošina. V prípade plôch s výraznejšie zakrivenými časťami možno 

sledovať dva činitele  lokalizácie trojuholníkov s vyššími hodnotami. Prvým je prítomnosť 

samotných výrazne zakrivených častí, v ktorých napriek vzniku užších trojuholníkov sú 

lokalizované vyššie odchýlky. Dobrým príkladom je napríklad vrcholová časť etalónovej 

plochy predstavujúcej hrebeň zobrazenej na obrázku 4. Druhým  lokalizačným činiteľom 

trojuholníkov s vysokými odchýlkami boli formy, na ktorých normálové krivosti v smere 

dotyčníc k spádnici a k vrstevnici mali opačné znamienka, teda konvexno-konkávne 

a konkávno-konvexné formy (obrázok 5). 
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        Obr. 3 Odchýlky normál trojuholníkov – plošina          Obr. 4 Odchýlky normál trojuholníkov – hrebeň 

 

Obr. 5 Súvislosť medzi krivosťou georeliéfu a vznikom odchýlok normál v trojuholníkovej sieti 
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Záver 

Hodnotenie presnosti nepravidelných trojuholníkových sietí pri modelovaní rôznych 

tvarov georeliéfu sa ukázalo ako opodstatnené. Každá forma georeliéfu má iné geometrické 

charakteristiky, z ktorých vyplývajú rozdielne nároky na prispôsobivosť digitálneho modelu 

reliéfu. Zo štatistického hľadiska môžeme celkovú dosiahnutú úroveň presnosti 

trojuholníkových sietí vytvorených metódou memoryless simplification hodnotiť kladne. 

Priemerná odchýlka zo všetkých etalónových plôch dosiahla len 0,594°. Hodnotenie 

priestorového rozmiestnenia odchýlok ukázalo na koncentráciu nepresností súvisiacu so 

zakrivením georeliéfu. Ukázalo sa, že vyššie odchýlky sa viažu najmä na konvexno-konkávne 

a konkávno-konvexné formy georeliéfu. Pre budúcnosť považujeme teda za dôležité, aby sa 

pri tvorbe algoritmov triangulácie hľadali spôsoby minimalizácie vzniknutých odchýlok 

normál na uvedených formách georeliéfu. 
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Abstrakt 

The aim of this article is to apply binary spatial weights matrix in migration analysis of Slovakia, by 
comparing basic migration flows with migration flows of only neighbor regions. Results are discussed and 
confronted with Tobler's First law of geography. 
 

Kľúčové slová: matica susedstiev, interregionálne migrácie, Prvý zákon geografie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prvý zákon geografie znie: "Všetko súvisí so všetkým ostatným, ale blízke veci súvisia 

viac ako vzdialené"[1]. Podobné úvahy, že interakcie slabnú so stúpajúcou vzdialenosťou, 

formulovali pred Toblerom už Ravenstein a Zipf [2]. 

Cieľom tohto príspevku je konfrontovať túto teóriu v súčasných pomeroch 

medziokresnej migrácie na Slovensku za roky 2009-2011. Využijúc maticu susedstiev, bude 

porovnaná celková migrácia1 s migráciou viazanou iba na susediace okresy. 

 

Materiál a metódy 

Ako podklad pre skúmanie medziokresných migrácií na Slovensku slúžia údaje z 

pramenných diel ŠÚ SR z rokov 2009 až 2011 [3]. Následne sú upravené pomocou metódy 

kĺzavých priemerov, aby boli ošetrené prípadné náhodné medziročné výkyvy. Mestské okresy 

Bratislavy a Košíc sú agregované, čím dostávame 72 skúmaných územných jednotiek, 

štatistických okresov. 

Matica susedstiev Wij predstavuje binárnu prezentáciu susedstva okresov i a j. V 

prípade, že okresy susedia má hodnotu 1, v prípade že nesusedia hodnotu 0. Jej najčastejšie 

využitie je v priestorovej analýze, najmä pri priestorovej autokorelácii [4]. 

                                                           
1 celková v zmysle zahŕňajúca všetky okresy, nie len susediace 

GEOGRAFIA

1500



Celkovú imigráciu okresu Ii  vypočítame ako sumu všetkých imigrácii okresu i: 

∑
=

=
n

j
iji II

1

       [I.] 

 

Obdobne vypočítame celkovú emigráciu okresu Ei: 

∑
=

=
n

j
iji EE

1

       [II.] 

kde Iij sú imigrácie z okresu i do j a obdobne Eij sú emigrácie z i do j. 

Susedskú migráciu vypočítame zakomponovaním matice susedstiev Wij do 

predchádzajúcich výpočtov. 

Susedská imigrácia sI i má teda vzorec: 

∑
=

=
n

j
ijijis WII

1

*       [III.] 

a susedská emigrácia: 

∑
=

=
n

j
ijijis WEE

1

*       [IV.] 

Takto pre všetky okresy dostaneme celkové počty vysťahovaných a prisťahovaných a 

počty prisťahovaných a vysťahovaných v rámci susediacich okresov. Ti slúžia na základné 

porovnanie aký objem migrantov sa sťahuje iba do susediacich okresov. 

Ďalej je možné sledovať index migračnej efektívnosti susedskej migrácie IMES, čo je 

vlastne bežný index migračnej efektívnosti IME [5], ale do vzorca vstupujú iba migranti v 

rámci susedských okresov. 

)()(

)()(
)(

SS

SS
S EI

EI
IME

+
−

=       [V.] 

Nadobúda hodnoty <-1, 1>, záporne hodnoty značia prevládajúcu emigráciu, kladné 

hodnoty značia prevládajúcu imigráciu a hodnoty veľmi blízke nule značia vyváženosť oboch 

javov. Indexovanie (S) označuje susednosť. 

Všetky sledované a získané ukazovatele je možné kartograficky znázorniť. 

 

Výsledky a diskusia 

Priestorové zobrazenie skúmaných javov zobrazuje viaceré skutočnosti. Niektoré budú 

najprv samostatne spomenuté 

V prípade podielu susedskej imigrácie vyčnievajú dva okresy s vysokým podielom susedskej 
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interakcie. Podiel prisťahovaných do okresu Košice-okolie zo susedných okresov je 42,62% a 

rovnaká hodnota pre okres Senec je 50,32%. Oba okresy pritom tvoria zázemia dvoch 

najväčších miest v SR. Najnižší podiel susedskej imigrácie dosahujú okresy Prievidza, 

Liptovský Mikuláš, Poprad a Rožňava. Jedno z možných vysvetlení je, že ich susedné okresy 

susedia so silnejšie priťahujúcimi okresmi. 

Okresy Senec a Košice-okolie dosahujú zároveň aj najvyšší podiel susedskej 

emigrácie. Viac ako polovica obyvateľov sťahujúcich sa z týchto okresov (SC- 58,62%, 

KS - 59,85%) sa sťahuje do niektorého susedného okresu. Vysoké hodnoty majú aj okresy 

Turčianske Teplice (46,56%), Malacky (45,04%) a Pezinok (44,24%). Okresy Malacky, 

Pezinok, Senec aj Košice-okolie dosahujú tieto vysoké hodnoty vďaka svojej polohe ako 

zázemia najväčších miest. Turčianske Teplice sú zas obdobne viazané na okres Martin, tiež 

jedno z veľkých miest.  Najnižšie hodnoty podielu susedskej emigrácie dosahujú Stará 

Ľubovňa (5,39%), Bratislava-mesto (6,42%), Kežmarok (7,45%), Košice-mesto (9,56%) a 

Prievidza (9,99%). Bratislava a Košice prijímajú dostatočný počet migrantov aj zo 

vzdialenejších okresov, preto majú podiel susedskej emigrácie nízky. Pri okresoch Stará 

Ľubovňa, Kežmarok a Prievidza možno opäť predpokladať neprítomnosť dostatočne 

priťahujúcich susedných okresov. Nevýraznosť migračných tokov okresu Stará Ľubovňa 

potvrdzujú Kakaš a Káčerová [6] pri analýze migračných tokov Prešovského kraja. 

Podrobnejší pohľad na priestorový obraz oboch sledovaných podielov sa ukazuje, že 

do veľkej miery sa ich percentuálne intervaly zhodujú. Potvrdzuje to aj pearsonov koeficient 

korelácie, ktorý pri týchto dvoch javoch dosahuje hodnotu 0,84. Možná interpretácia je 

nasledovná: Miera susedskej interakcie okresu je obdobne silná pri prisťahovaní aj 

vysťahovaní. 

Indexu migračnej efektivity je uvedený a zobrazený pre porovnanie so susedskou 

interakciou vyjadrenou týmto ukazovateľom. Okrem toho dopomáha vysvetliť niektoré vyššie 

spomenuté javy. Ide o suburbánnu zónu Košíc a Bratislavy. Samostatne tieto mestá vykazujú 

nízku imigračnú a emigračnú susedskú interakciu. Ako dve najväčšie mestá SR samozrejme 

interagujú s výrazne väčším územím než sú susediace okresy. No práve tieto susediace okresy 

vykazujú vysokú mieru susedskej migračnej interakcie a zároveň dosahujú najvyššie hodnoty 

indexu migračnej efektívnosti. Z toho možno usudzovať, že interakcie prebiehajú najmä 

medzi nimi a spomínanými dvomi mestami. 

 To potvrdzuje následne aj index migračnej efektívnosti založený na susedskej 

interakcií. Obe mestá sú výrazne stratové a ich susediace zázemie výrazne ziskové. Hoci pri 
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Obr. 1 priestorové rozloženie hodnôt podielu susedskej imigrácie, podielu susedskej emigrácie, indexu 

migračnej efektivity - celkovej a indexu migračnej efektivity - susedskej v SR v rokoch 2009 - 2011 
Zdroj: ŠÚ SR 2010-2012: Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2009 - 2011, vlastné 
výpočty 

GEOGRAFIA

1503



pohľade na priestorové rozloženie indexu susedskej migračnej efektivity sa zdá byť rozloženie 

výrazne mozaikovité, dosahuje s indexom (celkovej) migračnej efektivity hodnotu 

pearsonovho korelačného koeficientu 0,60. To je možné označiť ako stredne silnú koreláciu. 

 

Záver 

Pri konfrontácii výsledkov s Prvým zákonom geografie podľa Toblera [1], možno 

skonštatovať (v rámci SR sledovanom období) dve mierne protichodné tvrdenia. 

 Po prvé, všeobecne nemožno skonštatovať, že miera interakcie regiónu so susedným 

regiónom je silnejšia, než s ostatnými nesusediacimi regiónmi. Pretože je veľa regiónov kde 

to platí, ale rovnako je veľa regiónov, kde to neplatí.  

Po druhé, prvý zákon geografie do veľkej miery platí pri dvoch najväčších mestách a 

ich zázemí. 
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Abstrakt 

This paper aims at outlining the potential development of the Czech Republic by using the State of the 
Future Index (SOFI), the only index currently used worldwide that focuses, not only on the present (unlike the 
Human Development Index and others), but also on future development opportunities and threats. This index 
includes the computation of partial indices concentrated on economic, environmental, social, and demographic 
factors, where the selection of indicators that enter the computations, including their weighting, is the outcome of 
a survey conducted among regional development and sustainability experts and academics. 
 

Klíčová slova: Index stavu budoucnosti; ČR; alternativní indikátor;  měření budoucnosti. 

 

Úvod a formulace cíle 

Příspěvek si klade za cíl nastínit jednu z možností budoucího vývoje České republiky 

pomocí Indexu stavu budoucnosti (State of the Future Index; SOFI), což je prozatím jediný 

světově používaný index, který se nevěnuje pouze přítomnosti. V článku se zabývám 

metodikou, výpočtem a porovnáním celkového SOFI s dílčími indexy zaměřenými na 

ekonomické, environmentální, sociální a demografické aspekty, ale také s jinými 

alternativními ukazateli kvality života.  

V současné době patří mezi nejpoužívanější ukazatele vývoj hrubého domácího 

produktu (HDP). HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období 

(obvykle za jeden rok) na území daného státu či regionu. Vypovídá tedy o výkonnosti 

ekonomiky státu. Často je nesprávně prezentován také jako ukazatel blahobytu nebo kvality 

života v dané zemi. Když se výkon ekonomiky zvyšuje, neznamená to, že se automaticky 

bude zvyšovat také kvalita života obyvatel. Například nadměrné čerpání přírodních zdrojů, 

devastace životního prostředí či přírodní katastrofy se v HDP neprojeví nebo se projeví 

naopak pozitivně [1]. Ovšem z hlediska kvality života se vždy jedná o negativní jev. 

V posledních několika desetiletích se řada odborníků snaží o revizi HDP a o jeho doplnění, 

které by více postihovalo kvalitu lidského života. Od roku 1990 používá Program OSN pro 

rozvoj (UNDP) alternativní ukazatel, který by měl více odrážet kvalitu života obyvatel [2]. 

Jedná se o Index lidského rozvoje (Human Development Index; HDI).   

Dalším ukazatelem, který se již stal do značné míry alternativou, resp. doplňkem 
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k HDP, je tzv. Ekologická stopa (Ecological Footprint; EF). Ekologická stopa vyjadřuje 

spotřebu přírodních zdrojů formou tzv. „globálních hektarů na osobu“, které jsou srovnávací 

jednotkou spotřeby přírodních zdrojů a skutečné kapacity biologicky produktivních ploch na 

Zemi [3]. 

Mezi další alternativní indikátory měření úspěšnosti státu a společnosti patří Hrubé 

národní štěstí (Gross National Happiness; GNH). Tento pojem byl představen v roce 1972 

bhútánským králem Jigme Singye Wangchuckem a jedná se o pokus definovat kvalitu života s 

ohledem na nemateriální aspekty [4]. 

Jedním z alternativních indikátorů stavu společnosti a života je Index stavu 

budoucnosti. Jedná se zatím o jediný ukazatel, který se nedívá jen do přítomnosti, ale snaží se 

poodhalit vývojové trendy vybraných proměnných (indikátorů). Jeho autorem je Theodore J. 

Gordon, výzkumný pracovník Millennium Project, což je v současné době jeden z předních 

nejrozsáhlejších prognosticky orientovaných projektů na světě. Globální SOFI je statistickou 

kombinací 28 klíčových indikátorů důležitých pro stav společnosti. Na základě historických 

dat je globální index vyhodnocován 20 let zpět, což umožňuje následnou předpověď pro 

několik budoucích let [5].   

 

Metody výzkumu 

Prvním krokem výzkumu byl výběr indikátorů vhodných k výpočtu Indexu stavu 

budoucnosti pro Českou republiku. Aby bylo možné posoudit dynamiku vývoje v různých 

oblastech, byly vybrány proměnné ze čtyř kategorií (ekonomické, demografické, sociální a 

environmentální), což následně umožnilo výpočet parciálních SOFI. Do kalkulace celkového 

indexu budoucnosti pak vstoupily hodnoty všech indikátorů. K množství a výběru 

charakteristik se v dotazníkovém šetření měli možnost vyjádřit experti a akademici z oblasti 

udržitelného rozvoje, regionální geografie a regionálního rozvoje, jejichž doporučení rozšířit 

nebo zúžit seznam proměnných byl respektován.  

Je zřejmé, že všechny proměnné nemají stejnou důležitost, proto bylo přistoupeno 

k jejich vážení. Každé proměnné respondenti přidělili váhy 1-10 (1-minimální;  

10-maximální), které byly později ve výpočtu zohledněny. Experti se rovněž vyjádřili 

k odhadu dvou hodnot (nejpříznivější a nejhorší) jednotlivých indikátorů v roce 2020. 

Průměrné hodnoty vah a prognózovaných údajů pro rok 2020 byly spočítány aritmetickým 

průměrem. Dotazníkové šetření proběhlo elektronickou formou (tzv. Real Time Delphy 

Method; RTD), bylo osloveno 72 expertů, jednalo se především o akademické pracovníky 
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z českých a slovenských univerzit. Celková návratnost dotazníků dosáhla 42 %.  

Vyhodnoceny byly odpovědi od celkem 30 respondentů.  

Vlastní výpočet Indexu stavu budoucnosti probíhal v pěti krocích. Prvním krokem 

bylo prognózování hodnot (v tomto případě do roku 2020). V dalším bodě se výpočet zaměřil 

na získání průměrné hodnoty mezi roky 1995 až 2020. Dalším krokem bylo stanovení horního 

pozitivního a dolního negativního limitu (tedy maxima a minima s ohledem na žádoucí jev 

proměnné na společnost). V další fázi výpočtu probíhalo vážení jednotlivých proměnných 

a následně se přistoupilo k samotnému výpočtu SOFI pomocí softwaru.  

 

Výsledky a diskuze 

Celkový index stavu budoucnosti pro Českou republiku vykazuje rostoucí trend po 

prakticky celé sledované období. Nejvíce je korelován s ekonomickým, demografickým a 

sociálním SOFI (viz. obr. 1), měřeno Pearsonovým korelačním koeficientem (hodnoty 

postupně 0,97; 0,96 a 0,93). Naopak se trendem liší od indexu environmentálního, který se ale 

chová značně nevyrovnaně, což je do jisté míry způsobeno velkými rozdíly financování 

ochrany životního prostředí v jednotlivých letech. Environmentální indikátory determinují 

celkový SOFI index hlavně v prvních sledovaných letech (1995-1999), a to pozitivně. Je to 

dáno vysokými investicemi do životního prostředí a prudkým snižováním emisních zátěží 

v průběhu 90. let 20. století. Díky tomu celkový SOFI poměrně dynamicky roste, přestože 

parciální sociální nebo demografický SOFI spíše stagnuje. Útlum v letech 2000-2004 souvisí 

se stagnací nebo mírným poklesem prakticky všech parciálních SOFI. Podobně stagnuje i 

v periodě 2007-2011, kdy se projevují dopady ekonomické recese u většiny sledovaných 

ukazatelů. Dochází i ke zpomalení pozitivních demografických trendů.  
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Obr. 1 Porovnání SOFI a dílčích SOFI České republiky v letech 1995-2020 

 

Zaměříme-li se na komparaci HDI České republiky a Indexu stavu budoucnosti  

v letech 1990-2011, zjistíme, že jejich křivky mají velmi podobný trend a dá se předpokládat, 

že tomu tak bude i v blízké budoucnosti. Hodnoty HDI a SOFI statisticky významně korelují 

(v letech 1995-2010 korelační koeficient = 0,96), a tak můžeme považovat SOFI za relevantní 

ukazatel možného budoucího vývoje státu. 

 

 
Obr. 2 Porovnání SOFI a HDI České republiky v letech 1995-2010 
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Závěr 

Index stavu budoucnosti, který v sobě zahrnuje syntézu širokého spektra proměnných, 

je navržen tak, aby bylo zřejmé, zda můžeme v budoucnosti očekávat příznivý nebo 

nepříznivý vývoj. Podle těchto výsledků je zřejmé, že v případě České republiky se bude 

jednat o vývoj spíše příznivý, ale daleko pozvolnější než tomu bylo na konci 20. a začátku 21. 

století. Možnost výpočtu národního SOFI umožňuje komparovat potenciální rozvoj všech 

zemí, předmětem dalšího výzkumu bude srovnání možného vývoje zemí V4 a také zaměření 

na regionální (krajskou) úroveň České republiky. 
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Abstrakt 

The paper deals with examining religiosity in more general contexts. Among other things, a discussion 
about the impact of religion on demographic behavior based on data analysis. Were used correlation and 
regression methods to verify the dependence between religious rate and demographic processes. Religion is an 
important part of slovak society, though to some extent is losing influence on these processes. 

 
Kľúčové slová: religiozita; náboženská štruktúra; demografia; lineárna regresia; korelácia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Výsledky zatiaľ posledného sčítania obyvateľstva (SODB 2011)  preukázali, že až 76 

percent obyvateľov Slovenska deklarovalo príslušnosť k niektorej cirkvi. Náboženstvo 

v rozličnej podobe je stále významným fenoménom v našej spoločnosti. Aj napriek pôsobeniu 

procesu sekularizácie s určitou intenzitou stále môžeme považovať náboženskú štruktúra za 

relatívne stabilnú. Samozrejme pri religiozite musíme byť opatrní pri jej empirickom 

skúmaní, pretože sa jedná o sebadeklaráciu respondenta. A na jednej strane dochádza 

k problému hodnotovej neutrality pri interpretácii výsledkov a na druhej strane nastáva 

polemika, či náboženské presvedčenie respondentov je opodstatnené, keďže táto sféra má 

súkromný charakter [1]. O validite údajovou o religiozite hovorí aj Pastor, spochybňovanie 

údajov nastáva pretože časť obyvateľov túto otázku nevyplnila. Či už išlo o obavu zo 

zneužitia údajov, o nesúhlas so znením otázky alebo išlo o iné dôvody je otázne [2]. 

V našom príspevku sa zaoberáme mierou religiozity na základe výsledkov zo sčítania 

2011 a jej dopadu na niektoré vybrané demografické a socioekonomické charakteristiky 

obyvateľstva. Použitím korelácie sa snažíme o zhodnotenie závislosti medzi jednotlivými 

faktormi, pričom východiskovým faktorom zostáva miera religiozity. Pomocou regresnej 

analýze sme vytvorili modely, ktoré štatisticky prezentujú vplyv religiozity na demografické 

aspekty populácie Slovenska a naopak.  

 

Materiál a metódy 

Príspevok vychádza najmä z poznatkov druhého zdroja [2], v ktorom sa autor taktiež 

GEOGRAFIA

1510



pokúša ozrejmiť vplyv religiozity hlavne na demografické správanie obyvateľstva. Avšak 

daný článok je z roku 1994, odvtedy prešla slovenská spoločnosť mnohými zmenami, 

demografické procesy nadobudli odlišnú intenzitu, čo malo vplyv aj na zmenu štruktúry 

obyvateľstva. Dáta boli čerpané zo SODB 2011, z databázy regionálnej štatistiky  (RegDat, 

rok 2011) všetko na úrovni okresov (územné jednotky). Východiskový ukazovateľov je miera 

religiozity (index religiozity).  

 

Ir= počet veriacich / celkový počet obyvateľov * c (v %)                                    [I.]  

 

Prvou použitou metódou bol Pearsonov koeficient korelácie. Pod pojmom korelačný 

koeficient sa najčastejšie myslí Pearsonov korelačný koeficient (Pearson's product moment) z 

roku 1896, ktorý je mierou lineárnej závislosti dvoch premenných. Pearsonov korelačný 

koeficient ρ (ró) odhadnutý z náhodnej vzorky sa zapisuje r. „Interpretácia korelačného 

koeficientu závisí od kontextu. Hodnota 0,8 pri overení fyzikálneho zákona použitím 

presných meracích prístrojov je veľmi nízka, v sociálnych vedách je však veľmi vysoká. 

Cohen (1988) vytvoril jednoduchú pomôcku pre interpretáciu korelačných koeficientov v 

psychologickom výskume: Korelácia (v absolútnej hodnote) pod 0,1 je triviálna, 0,1–0,3 

malá, 0,3–0,5 stredná a nad 0,5 veľká.“ [3] 

Druhá metóda sa nazýva viacnásobná lineárna regresia. Cieľom viacnásobnej 

regresie je:  

 

a) vysvetlenie rozptylu závislej premennej Y ( na tom nám slúži štatistika R2) 

b) odhadnúť vplyv každej z nezávislých premenných X na závislú premennú Y 

c) pomocou regresného modelu predikovať hodnoty závislej premennej 

 

        Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 ...                   [II.] 
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Tab. 1 Vybrané ukazovatele použité v empirickom výskume 

Index religiozity 

Stredná dĺžka života (SDŽ) 

Priemerný vek 

Počet sobášov na 1000 obyvateľov 

Počet rozvodov na 1000 obyvateľov 

Počet živonarodených na 1000 obyvateľov 

Počet potratov na 100 narodených 

Počet zomretých na 1000 obyvateľov 

hrubá miera migračného salda 

Podiel nezamestnaných 

Podiel obyvateľov bez vzdelania 

Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyv.  

 

Ukazovatele v tabuľke neboli vybrané náhodne. Selekcia z veľkého počtu premenných  

bola vykonaná na základe korelácii, pričom pri týchto premenných bola dosiahnutá optimálna 

úroveň multikolinearity. Pokiaľ by medzi dátami bola silná závislosť, výsledky regresie by 

mohli byť nespoľahlivé. Vysoká multikolinearita zvyšuje pravdepodobnosť, že aj dobrý 

prediktor (= nezávisle premenná) bude štatisticky nevýznamný a bude vyradený z modelu [4]. 

Verifikácia údajov bola vykonaná na základe podmienok pre výpočet viacnásobnej regresnej 

analýzy. Tieto podmienky neuvádzame, sú uvedené v článku Analyzing Social Scinece Data 

[5]. 

Pri viacnásobnej lineárnej regresii máme možnosti, ako do výpočtu vkladať premenné: 

1. Metoda štandardná (tzv. metóda Enter). Všetky premenné sú do výpočtu vložené naraz 

2. Metoda postupného vkladania (Stepwise). Premenné sú do výpočtu vkladané postupne 

[5]. Na výpočty bol použitý program MS Excel verzia. 2010 a IBM SPSS verzia 20. 

 

Výsledky a diskusia 

V tabuľke číslo dva sú uvedené závislosti ukazovateľov s mierou religiozity, či už 

priame alebo nepriame. Index religiozity koreluje najviac s hrubou mierou rozvodovosti 

(počet rozvodov na 1000 obyvateľov) a to nepriamo (-0,63). Z čoho vyplýva že v okresoch 

kde bola vyššia úroveň religiozity (resp. vyšší podiel veriacich) bola aj nižšia hrubá miera 

rozvodovosti. Relatívne silná nepriama závislosť je medzi mierou religiozity a podielom 

vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. To znamená, že okresy s vyššou religiozitou 

obývajú menej vzdelaní obyvatelia (-0,61). Nepriama závislosť, ktorá je pod hodnotou -0,5 

vyjadruje koreláciu priemerného veku a miery religiozity. Pričom sa nejedná o silnú závislosť 

nemožno tvrdiť, že veriaci sú prevažne obyvatelia nižších vekových skupín. Avšak odmieta to 
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zaužívané „pravidlo“, že starí ľudia sú viac religiózni. Zaujímavé je zistenie, že medzi mierou 

religiozity a hrubou mierou pôrodnosti nie je takmer žiadna korelačná závislosť. Pôrodnosť na 

Slovensku sa dá vysvetliť inými faktormi ako je religiozita, a to napríklad vekovou štruktúrou 

[2]. Priama závislosť sa vyskytla medzi priemerným vekom a hrubou mierou pôrodnosti. 

Ďalším významným zistením je takmer nulová korelácia medzi hrubou mierou potratovosti, 

hrubou mierou sobášnosti  a mierou religiozity. Pri sobášnosti v okresoch s nižšou religiozitou 

sa môže jednať o sobáše druhého a viac poradia. 

 

Tab. 2 Korelácie medzi jednotlivými ukazovateľmi 

Index 
religiozity

SDŽ
Priemerný 

vek

Počet 
sobášov 
na 1000 

obyvateľov

Počet 
rozvodov 
na 1000 

obyvateľov

Počet 
živonarode

ných na 
1000 

obyvateľov

Počet 
potratov 
na 100 

narodenýc
h

Hrubá 
miera 

migračné
ho salda

Podiel 
nezamest

naných

Podiel VŠ 
vzdelaných

Index religiozity 1,00 -0,30 -0,47 0,12 -0,63 -0,07 -0,31 -0,17 0,27 -0,61
SDŽ -0,30 1,00 0,37 0,49 0,32 -0,34 -0,09 0,21 -0,69 0,63
Priemerný vek -0,47 0,37 1,00 -0,35 0,59 0,61 0,34 0,17 -0,40 0,39
Počet sobášov na 1000 
obyvateľov

0,12 0,49 -0,35 1,00 -0,18 -0,60 -0,40 -0,05 -0,27 0,42

Počet rozvodov na 1000 
obyvateľov

-0,63 0,32 0,59 -0,18 1,00 0,18 0,38 0,38 -0,35 0,48

Počet živonarodených na 1000 
obyvateľov

-0,07 -0,34 0,61 -0,60 0,18 1,00 0,32 0,13 0,22 -0,12

Počet potratov na 100 
narodených

-0,31 -0,09 0,34 -0,40 0,38 0,32 1,00 -0,05 0,11 -0,03

Hrubá miera migračného salda -0,17 0,21 0,17 -0,05 0,38 0,13 -0,05 1,00 -0,33 0,31

Podiel nezamestnaných 0,27 -0,69 -0,40 -0,27 -0,35 0,22 0,11 -0,33 1,00 -0,56

Podiel VŠ vzdelaných
-0,61 0,63 0,39 0,42 0,48 -0,12 -0,03 0,31 -0,56 1,00

Pearson 
Correlation

 

 

V ďalšej časti sa pokúsime viacnásobnou regresiou namodelovať vplyv religiozity na 

rodinné správanie. Rodinné správanie charakterizujeme demografickými ukazovateľmi ako je 

sobášnosť (hrubá miera sobášnosti – Hms), rozvodovosť (hrubá miera rozvodovosti – Hmr), 

pôrodnosť (hrubá miera pôrodnosti – Hmpr), potratovosť (hrubá miera potratovosti – Hmpt) 

,úmrtnosť (hrubá miera úmrtnosti – Hmú) a samozrejme miera religiozity (Ir) ako odlišný 

faktor.  

Na výpočet prvej rovnice bola použitá metóda Enter, pretože chceme popísať aký 

veľký rozdiel variácie závislej premenenej je vysvetlený nezávislými premennými (R2), aký 

veľký vplyv má každá z nezávislých premenných na závislú pri kontrole vplyvu pôsobenia 

ostatných premenných a na koniec aká je relatívna dôležitosť každej z nezávislých 

premenných (koeficienty b1,b2, atď). 
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Hms = 3,626 + 0,01 Ir + 0,247 Hmr – 0,182 Hmpr -0,13 Hmpt + e           R= 0,716         [III.]  

Pozn.:  e je chyba predikcie   

 

Nezávislé premenné vysvetlili 72% variácie hrubej miery sobášnosti, čo je predstavuje 

pomerne vysokú kvalitu modelu. Signifikácie sú relatívne nízkych úrovniach, čo je pozitívne 

avšak beta koeficienty nie sú zásadne významné (nemajú výrazný vplyv na závislú 

premennú). 

Druhý model resp. modely boli počítané metódou Stepwise. Metóda Stepwise 

umožňuje vybrať štatisticky najviac významný model. Do výpočtu a do modelu vstupujú iba 

tie premenné, ktoré sú štatisticky významné vztiahnuté priamo k závislej premennej. 

Touto metódou boli vytvorené dva modely. Najprv do modelu vstúpila premenná 

Hmpr, ktorá vysvetľuje až 39% variácie, potom vstúpila Hmú, ktorá zvýšila R2 o 9%. Ostatné 

nezávislé premenné neboli považované za štatisticky významné a preto do modelu vôbec 

nevystúpili. Aj pri tejto metóde je zrejmé, že miera religiozity nemá štatisticky taký význam 

na tieto demografické procesy akoby sa očakávalo. 

 

Záver 

Aj napriek vysokej miere príslušnosti obyvateľov k nejakému náboženskému vyznaniu 

nemá miera religiozity významný vplyv na demografické správanie obyvateľstva Slovenska. 

Tento záver nám potvrdili výsledky analýzy nami zvolenými metódami a postupmi. Zvolenie 

iných metód a postupov by možno ukázalo opak, avšak to by muselo byť predmetom 

podrobnejšej analýzy. 
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Abstract 

 Industry is one of the most important development factors of regions in Slovakia. The aim of the paper 

is analysis and evaluation of industry as one of the key factors that have a determining impact on regional 

development of the district of Žilina with aim to increase its attractiveness and competitiveness. We present an 

objectified and summarized preview on the major industry areas and also possible alternatives of industry 

development in the future that influence the further development of the analyzed region. 

 

Kľúčové slová: priemysel; regionálny rozvoj; okres Žilina 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prítomnosť sekundárneho sektoru je dôležitá pre všetky regióny Slovenska. V prípade 

okresu Žilina zohráva sekundárny sektor významnú úlohu. Podniky, ktoré sú v ňom situované 

pôsobia na ekonomickú situáciu aj ďaleko za hranicami regiónu.  

 Do tohto sektoru patria všetky odvetvia priemyslu okrem ťažobného. Jeho 

najvýznamnejšou charakteristikou je koncentračná schopnosť. Ide o schopnosť prilákať 

dostatočný objem kapitálu a pracovných síl na relatívne malé územie. Koncentrácia 

ekonomických činností vyvoláva aj koncentráciu aktivít vybavenosti, vzdelávacích, 

správnych inštitúcii a podobne. Výrobné zameranie podnikov patriacich do sekundárneho 

sektoru, vytvára priaznivejšiu hospodársku štruktúru vzhľadom na ekonomický rozvoj 

regiónu, pretože majú vyššiu obrátkovú schopnosť. Odvetvia spadajúce pod tento sektor 

poskytujú širší priestor pre diverzifikáciu výroby tovarov ako aj ponuku práce a prinášajú 

i vyšší ekonomický efekt. Práve preto má priemysel rozhodujúci vplyv na rozvoj regiónu [1]. 

V nasledujúcom texte zameriame svoju pozornosť na priemysel, ktorý výraznou 

mierou determinuje regionálny rozvoj okresu Žilina. Pôjde predovšetkým o vyhodnotenie 

faktorov, podmieňujúcich rozvojové predpoklady priemyslu v okrese, s dôrazom  na 

najvýznamnejšie činitele z hľadiska ďalšieho rozvoja. 
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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.  

 Zo štatistických údajov boli použité oficiálne štatistické dáta Štatistického úradu 

Slovenskej republiky (ŠÚ SR), databázy RegDat (2014) na úrovni regiónov NUTS 4 (okresy). 

Zdrojom dát boli i informácie získané prostredníctvom internetu a z komunikácie s inštitúciami 

(Národná banka Slovenska, redakcia TRENDU - týždenník o hospodárstve a podnikaní). Práve 

redakcia TRENDU nám poskytla veľmi cenné databázy o najväčších podnikoch na Slovensku 

a v Žilinskom kraji. 

 

Výsledky a diskusia 

 Dominantné postavenie v rámci priemyslu majú podniky automobilového priemyslu. 

Hlavným dôvodom tohto stavu je príchod zahraničného kapitálu v podobe juhokórejskej 

automobilky Kia Motors, ktorá v okrese vybudovala svoj prvý európsky závod s cieľom stať 

sa jedným z popredných svetových výrobcov automobilov. Automobilka Kia vyrobí ročne 

okolo 300 tisíc automobilov [2]. Túto skutočnosť potvrdzujú aj údaje v tabuľke č. 1. V nej 

vidíme dominantné postavenie automobilky vo všetkých vybraných ukazovateľoch.  

 

Tab. č. 1: Vybrané vlastnosti najväčších spoločností (podľa tržieb) v okrese Žilina v roku 2012 

Poradie podľa tržieb za r. 2012 Spoločnosť 
Tržby 

(tis. EUR) 
Zmena 

tržieb (%) 

Priemerný 
počet 

pracovníkov 

V Žilinskom kraji V Top 200   2012 2012/2011 2011 2012 

1. 3. Kia Motors Slovakia, s.r.o., Žilina 3 919 126 17,7 3 158 3739 

2. 11. Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany 951 931 20,8 N N 

3. 14. Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 784 292 -10,2 1 776 1 759 

6. 97. Ferona Slovakia, a.s., Žilina  152 456 1,4 199 197 

7. 104. Sejong Slovakia s.r.o., Lietavská Lúčka 139 694 135,4 N N 

9. 125. Váhostav-SK, a.s., Žilina 116 594 -5,1 995 1 168 

11. 135. Donghee Slovakia, s.r.o., Strečno 112 346 24,6 N N 

12. 139. Metsa Tissue Slovakia, s.r.o., Žilina 109 784 -0,4 N N 

14. 149. Zberné suroviny, a.s., Žilina 99 291 1,7 478 N 

N – nedostupný údaj 
Top 200 - rebríček najväčších nefinančných podnikov Slovenska podľa tržieb 

Zdroj:  [3] 
 

V tabuľke sa nachádzajú aj tri významné dodávateľské firmy spoločnosti Kia Motors. 

Najvýznamnejšia z nich je spoločnosť Mobis Slovakia, ktorá dodáva pre automobilku predné 

moduly, palubné dosky, predné a zadné nápravy, predné a zadné nárazníky a brzdové systémy 
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[4]. Ďalšími dodávateľskými podnikmi automobilky sú Sejong Slovakia a Donghee Slovakia. 

Okrem automobilového priemyslu ma významné postavenie v okrese aj energetický 

priemysel, ktorý zastupuje tretia najväčšia spoločnosť okresu Stredoslovenská energetika. 

Stredoslovenská energetika pôsobí na trhu takmer 90 rokov a dodáva energie vyše 700 tisíc 

odberateľom [5]. S výnimkou spomenutých podnikov patria k top 200 nefinančným 

podnikom Slovenska spoločnosti Ferona Slovakia (veľkoobchod s hutníckym materiálom), 

Váhostav-SK (stavebná spoločnosť), Metsa Tissues Slovakia (výroba toaletného papiera, 

papierových hygienických vreckoviek a kuchynských utierok) a Zberné suroviny 

(veľkoobchod s odpadom a šrotom). Významné postavenie priemyslu v okrese Žilina 

potvrdzuje fakt, že sa tu nachádza tretia najväčšia (podľa tržieb) spoločnosť Slovenskej 

republiky a tri najväčšie spoločnosti Žilinského kraja. 

Dôležitosť priemyslu dokazuje aj vývoj hodnôt priamych zahraničných investícií 

(ďalej len „PZI“) v okrese Žilina (tab. 2). Ten je ovplyvnený príchodom juhokórejského 

automobilového koncernu Kia Motors Slovakia. Schválenie výstavby závodu a položenie 

základného kameňa sa uskutočnilo v roku 2004, na konci roku 2005 bola výstavba závodu 

dokončená. Medzi týmito rokmi bol zaznamenaný najvyšší rast PZI (81,50 %). Začiatok 

výroby automobilov v roku 2006 stále podporoval rast PZI. V roku 2007 síce nastala svetová 

hospodárska kríza, ale Európa ju pocítila až o rok nato, čo vidno aj v znížený tempa rastu PZI 

v roku 2008 oproti predchádzajúcim obdobiam. Spoločnosť Kia Motors nie je jediný podnik, 

ktorý priniesol do regiónu PZI. Bol však hlavným iniciátorom tohto nárastu. Prilákal aj ďalšie 

zahraničné firmy, ktoré plnia dodávateľskú funkciu voči automobilke. Za zmienku stoja už 

spomínané firmy ako: Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany, Sejong Slovakia s.r.o., Lietavská 

Lúčka, či Donghee, s.r.o., Strečno. 

 

Tab. č. 2: Medziročný nárast priamych zahraničných investícií (v %) v okrese Žilina  
v rokoch 2003 až 2011 

Medziročný 
nárast (%) 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Okres Žilina 35,61 81,50 40,40 48,19 9,09 -15,24 12,83 18,13 

Zdroj:  [6] 

 

Pre obyvateľstvo okresu Žilina je veľmi dôležité, koľko pracovných pozícií daná firma 

poskytuje. Spoločnosť Kia Motors Slovakia je najväčším zamestnávateľom okresu, druhým 

najväčším zamestnávateľom v Žilinskom kraji a 16. na Slovensku (tab. 1). V päťdesiatke 

najväčších zamestnávateľov Slovenska sa nachádza ešte spoločnosť Stredoslovenská 
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energetika, ktorá zastáva 40. pozíciu [3]. Treba však pripomenúť, že Trend Analyses 

nedisponuje údajmi o zamestnanosti v roku 2012 u piatich z deviatich podnikov žilinského 

okresu umiestnených v rebríčku Top 200 (tab. 1). Pozitívny vplyv automobilky na 

zamestnanosť potvrdzuje aj fakt, že práve výraznejšie znižovanie miery evidovanej 

nezamestnanosti (ďalej len „MN“) sledujeme po začatí výstavby Kia Motors Slovakia v roku 

2005 (tab. 3). Vývoj poklesu MN vyvrcholil v roku 2007 (3,44 %) ako reakcia na začiatok 

výroby v automobilke. Výraznejšia zmena nastala v roku 2009, kedy sa u nás naplno prejavila 

celosvetová finančná kríza a nezamestnanosť sa vyšplhala na hodnotu 7,38 %. MN rástla 

naďalej aj po roku 2009 až do doby, kým sa nezastavila v posledných  3 rokoch na hodnotách 

pohybujúcich sa okolo 9 %.  

 

Tab. č. 3: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti (%) v okrese Žilina v rokoch 2002 až 2013 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Okres 
Žilina 

10,79 10,08 7,97 6,27 4,64 3,44 3,86 7,38 8,41 9,44 9,93 9,45 

Zdroj:  [7] 
 

Ako vidíme v tabuľke č. 4, počet priemyselných závodov od roku 2001 do roku 2012 

prešiel dynamickými zmenami. Pokles závodov v roku 2006 mohol byť spôsobený 

ukončením výstavby automobilového závodu Kia Motors a niektorých jeho dodávateľských 

fi riem v decembri 2005, čím sa znížil počet pracovných príležitostí pre podniky stavebného 

priemyslu. Negatívny vývoj tohto ukazovateľa v roku 2010 bol pravdepodobne následok 

finančnej krízy, ktorá mala existenčné následky na podniky. V rokoch 2011 a 2012 sa už 

počet závodov stabilizoval a blíži sa k počtom spred roka 2010.  
 

Tab. č. 4: Počet priem. závodov a ich hrubý obrat (v tisíc EUR) v okrese Žilina v rokoch 2002 až 2012 
Rok Hrubý obrat Počet priem. závodov 
2002 1 132 099 84 
2003 1 228 250 79 
2004 1 065 639 79 
2005 1 139 637 86 
2006 1 326 790 82 
2007 3 465 196 84 
2008 4 905 414 97 
2009 3 966 831 97 
2010 5 533 178 88 
2011 6 283 413 91 
2012 7 139 867 93 

Zdroj:  [7] 

 

 

GEOGRAFIA

1518



Hrubý obrat podnikov (v tisíc EUR) zaznamenáva do roku 2006 len mierne výkyvy 

v porovnaní s nárastom hrubého obratu o 160 % medzi rokmi 2006 a 2007. Táto hodnota 

odzrkadľuje začiatok výroby automobilov v spomínanom závode Kia Motors v decembri 

2006. Podľa [8] začala hospodárska kríza na eurozónu vplývať v prvom štvrťroku 2008. 

Zaujímavé v našom prípade ale je, že aj napriek tomu počet hrubého obratu priemyselných 

podnikov v okrese narastal. Je možné, že ekonomickú situáciu podnikov spojených 

s automobilovým priemyslom, ovplyvnila táto vlna krízy až po poklese burzy Wall Street 

v septembri 2008 [8], pretože medzi rokmi 2008 a 2009 zaznamenávame takmer 20 % prepad 

hrubého obratu. Po tomto období môžeme opäť badať jeho rast v priemyselných závodoch. 

Priemysel v okrese má dosah nielen na PZI a nezamestnanosť ale nepriamo aj na 

obyvateľov a dopravu. Počas sledovaného obdobia (2002 - 2012) dosiahol počet 

prisťahovaných najväčší nárast v roku 2005 (7,49 ‰), kedy dosiahol zároveň aj svoje 

maximum 1 179 obyvateľov (tab. 5). Tento nárast spôsobilo začatie výstavby automobilky 

KIA v októbri roku 2004 ako i vstup SR do EÚ 1. mája 2004. Vstupom Slovenskej republiky 

do EÚ sme vstúpili aj na pracovný trh spoločenstva, čím sa zmenšili „bariéry“ pre 

prisťahovalectvo za prácou pre obyvateľov členských krajín EÚ. 

 

Tab. č. 5: Vývoj počtu prisťahovaných v okrese Žilina v rokoch 2002 až 2012 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P
oč

et
 

p
ri

sť
ah

o
va

n
ýc

h 

ab
s.

 

803 852 801 1 179 1 074 893 1 071 1 007 1 018 1 131 1 077 

n
a 

1
0

00
 

o
b

yv
. 

5,13 5,44 5,11 7,49 6,81 5,66 6,78 6,36 6,41 7,32 6,94 

Zdroj:  [7] 
 

 Z hľadiska vzťahu dopravy a priemyslu môžeme spomenúť cestu II/583, ktorá spája 

mesto Žilina s turisticky atraktívnym mikroregiónom Terchovská dolina. Výstavba 

automobilového závodu Kia Motors na tejto trase podnietila vybudovanie preložky cesty 

II/583, čím sa odľahčila doprava vo viacerých obciach na tomto úseku.  

Výstavba automobilového závodu Kia Motors v Tepličke nad Váhom prispela taktiež 

k modernizácií a dostavbe železničnej zriaďovacej stanice, ktorej súčasťou je aj napojenie na 

vlečku závodu. 
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Záver 

Priemyselné podniky tvoria nosnú časť hospodárstva. Príchod automobilového závodu 

Kia Motors v roku 2004 mal významne pozitívny vplyv na regionálny rozvoj, nielen okresu 

Žilina, ale celého Slovenska. Výstavba závodu mala efekt na príchod dodávateľských firiem, 

nárast PZI, pokles nezamestnanosti a nárast počtu prisťahovaných. Prítomnosť viacerých 

významných spoločnosti dokazuje, že rozvoj okresu Žilina je vo významnej miere hnaný 

práve priemyslom. Takisto to svedčí o dobrej základni lokalizačných faktorov priemyselnej 

výroby a ekonomických činností vôbec. Rozvinutá priemyselná štruktúra patrí medzi top 

faktory, ktorým okres Žilina v najväčšej miere vďačí za príchod investorov. Významným 

prvkom je nielen orientácia okresu na automobilový priemysel, ale aj jeho orientácia na iné 

odvetia. V okrese má sídlo aj významný podnik energetického, stavebného či papierenského 

priemyslu. To svedčí o vysokej diverzifikácii výroby v okrese Žilina v porovnaní s inými 

okresmi Slovenska. Do budúcna prikladáme dôležitosť podpore udržania a rozvoja malých 

a stredných podnikateľov v okrese.  
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Abstrakt 

Key competencies represent relatively new conception in teaching at schools. Nowadays here, in 
Slovakia, they are expanding and more teachers are using them as keys when they are thinking about possible 
outputs. They are also mentioned in National Curriculum under Main Aims. However, it's not so easy to use 
them in lesson plans, because we have to think about right forms and right methods - only then we can develop 
them among students. Geography (as a subject in schools) provide various options for including them into 
concrete lessons. 
 

Kľúčové slová: kľúčové kompetencie; vyučovanie geografie; model hodiny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kľúčové kompetencie môžeme definovať viacerými spôsobmi, pričom zdroje, ktoré sa 

zaoberajú touto tematikou, sú prevažne zahraničného charakteru. Na Slovensku sa hlbšie 

kľúčovými kompetenciami zaoberal Turek. Kompetentného človeka definuje ako človeka, 

ktorý má schopnosti, motiváciu, vedomosti a zručnosti robiť kvalitne to, čo sa v príslušnej 

oblasti robiť vyžaduje. Kľúčové kompetencie predstavujú z ich množiny tie najdôležitejšie. 

Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožňujú 

jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, v osobnom i spoločenskom živote 

[1]. 

Kompetencie boli v minulosti spájané prevažne s pracovným prostredím, no ukázalo 

sa, že ich rozvoj je pre budúcnosť človeka nevyhnutný už počas štúdia. Aj preto sa 

v súčasnosti čoraz viac skloňuje ich začleňovanie do jednotlivých predmetov, pričom ich 

dôležitosť podčiarkuje aj Európska komisia, ktorá vo svojej štúdii vytvorila nasledovné 

delenie [2]: 

1) Komunikácia v materinskom jazyku 

2) Komunikácia v cudzích jazykoch 

3) Matematické kompetencie a základné kompetencie v prírodných a technických vedách 

4) Digitálne kompetencie 

5) Schopnosť učiť sa 

6) Sociálne a občianske kompetencie 
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7) Iniciatívnosť a podnikanie 

8) Kultúrne povedomie 

Z tohto základného prehľadu nevyplýva, že je nutné využívať v každej téme všetky 

kompetencie. Väčší význam má vybrať si vhodné kompetencie napríklad vo vzťahu k 

sprístupňovanému učivu (téme) a na základe toho ich začleniť do výučby (konkrétneho 

modelu vyučovacej hodiny). Možno konštatovať, že súčasný vzdelávací obsah geografie 

umožňuje rozvíjať prakticky všetky kompetencie, hoci nie v rovnakej miere. Cieľom tohto 

príspevku je teda predstaviť niektoré možnosti ich rozvoja. 

 

Materiál a metódy 

Prípravy boli zhotovené na základe šablóny používanej na predmete Didaktika 

geografie. Konkrétna a najhlavnejšia časť prvej hodiny – kvíz – bol zhotovený v programe 

Microsoft Powerpoint, rovnako ako prezentácia pre druhú hodinu. Pracovný list bol 

zhotovený v programe Microsoft Word. Modely hodín boli overené na Gymnáziu Jura Hronca 

v Bratislave, pričom boli odučené v rámci pedagogickej praxe. Hodiny boli následne 

analyzované z obsahovej aj štrukturálnej stránky. 

  

Výsledky a diskusia 

Téma prvej hodiny bola regionálna geografia – konkrétne opakovanie po celku fyzická 

geografia Európy a úvode k obyvateľstvu Európy. Hlavným cieľom hodiny bolo využitie 

poznatkov nadobudnutých na predchádzajúcich troch hodinách v tímovej súťaži, ktorá bola 

inšpirovaná hrou Riskuj a spoločenskou hrou Activity [3]. Táto hodina bola z hľadiska 

kľúčových kompetencií zameraná hlavne na porozumenie otázkam, čítanie 

z mapy, identifikáciu obrázkov a skupinovú prácu. Išlo o triedu medzinárodného programu 

MYP 5 (vekovo 9. ročník) a práve preto boli didaktické materiály vyhotovené dvojjazyčne. 

 
Žiaci boli do tímov rozdelení náhodným žrebovaním lístočkov s číslami. Vzhľadom na 

to, že trieda pozostávala z menšieho počtu žiakov, boli vytvorené tri tímy po šiestich 

študentoch. Každý tím si zvolil meno a ich názvy boli napísané na tabuľu do tzv. skórovacej 

tabuľky. Poradie tímov bolo opäť zvolené náhodne, ťahaním lístočkov.  

Kvíz (v powerpointovej forme) pozostával zo šiestich tém, každá téma obsahovala 6 otázok. 

Prvá téma súvisela s úvodom k obyvateľstvu a všeobecnými poznatkami o Európe. Ďalšie 

štyri témy pozostávali z celku fyzická geografia Európy. Išlo o témy vertikálna členitosť, 

horizontálna členitosť, zložená téma zahŕňájúca klímu, sopečnú činnosť a zemetrasenia. 
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Otázky poslednej témy obsahovali poznatky o vodstve. Posledný stĺpec kvízu tvorili tzv. 

špeciálne úlohy, označené smajlíkmi – tieto úlohy neboli pred kvízom bližšie špecifikované. 

Žiaci sa mohli rozhodnúť, ktorú z ponúkaných tém a náročnosť otázky si zvolia (obodované 

od 50 po 250). Za zle zodpovedanú úlohu sa body zo skóre odčítali, na každú otázku bol daný 

časový limit jedna minúta. Žiaci si spočiatku vyberali „overené“ témy a teda neriskovali 

špeciálne otázky, spočiatku volili ťažšie úlohy v rámci jednotlivých tém s vidinou dosiahnutia 

väčšieho počtu bodov. Neskôr však prišli na rad aj špeciálne otázky, ktoré sa následne tešili 

veľkej obľube – napriek tomu, že neboli jednoduché, niektorí žiaci sa dokázali vynájsť 

a interpretovať daný geografický pojem (nakresliť, slovne opísať, napísať počet slov na dané 

písmeno, vytvoriť rým). Otázky boli náročnosťou odstupňované vzhľadom na Bloomovu 

taxonómiu, prípadne tie ťažšie boli obšírnejšie a zložené z viacerých častí. 

Uvádzame niekoľko úloh, ktoré reprezentujú stupňujúcu sa náročnosť z hľadiska 

myšlienkových operácií: 

� Koľko percent povrchu Európy tvoria nížiny? 

� Vymenujte aspoň 5 európskych osobností, ktoré ovplyvnili svetové dianie/poznanie. 

� Porovnajte rozlohu Európy, Ruska a Austrálie. Priraďte kruhy, ktoré zobrazujú 

rozlohu kontinentov. 

� Ktorá časť Európy je najviac postihnutá zemetraseniami? Prečo? 

� Vymenujte 8 názvov riek, jazier, pohorí, nížin, ostrovov, polostrovov, morí, oceánov, 

zálivov alebo prielivov, ktoré začínajú na písmená: A B C D 

� Plánuješ vnútrozemskú plavbu zo Severného mora do Čierneho mora. Navrhni 

najkratšiu cestu. 

 

Skupiny si počínali veľmi dobre, avšak prejavil sa práve nedostatok komunikácie 

medzi žiakmi v jednotlivých tímoch – zväčša odpovedali samostatne, bez porady alebo 

hlbšieho zváženia správnosti odpovede s ostatnými spoluhráčmi. Práve tento aspekt 

podčiarkuje fakt, že metóda skupinovej práce by mala na hodinách rezonovať viac. Samotní 

žiaci boli veľmi pozorní pri odpovediach ostatných skupín, pričom v niektorých prípadoch 

vznikla spontánna diskusia o správnosti či nesprávnosti odpovede. Pri nejasných odpovediach 

pôsobil učiteľ ako koordinátor a zhrnul, prípadne doplnil odpoveď na otázku. 

Vo všeobecnosti bola aktivita žiakov intenzívnejšia ako na predchádzajúcich 

hodinách. Víťazná skupina bola odmenená známkami (resp. plusovými bodmi ku kritériu 

vzhľadom na iný hodnotiaci systém daného programu). Zdravá súťaživosť priniesla oživenie 

hodiny a opakovanie učiva bolo tým pádom záživnejšie aj pre samotných žiakov. 
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 Obr. 1 Ukážka titulnej, „otázkovej“ snímky Obr. 2 Náhľady otázok kvízu 
 

Druhá modelová hodina takisto zahŕňala poznatky z regionálnej geografie, tento krát 

na tému vodstvo Austrálie. Cieľom bolo zmapovať a predstaviť významné vodné toky 

v Austrálii, nadviazať na predchádzajúce učivo (podnebie a povrch) a zdôvodniť absenciu 

väčších vodných tokov. Za kľúčové kompetencie pri tejto téme boli zvolené kompetencie 

porozumieť informáciám z mapy a porozumenie prepojeniu jednotlivých prírodných javov. 

Hodina bola odučená v triede Príma A. Žiaci mali geografiu ako predmet prvý rok 

a keďže išlo o vekovo mladších žiakov, tempo bolo značne pomalšie. Hlavnou pomôckou 

bola prezentácia s informáciami a mapami, pričom si žiaci poznámky zaznamenávali do 

svojich zošitov. Okrem toho pracovali s pracovnými listami, ktoré boli vytvorené na 

zaznačenie jednotlivých riek a jazier. Pracovný list obsahoval aj tajničku. 

Demonštráciou mapy zrážok a morských prúdov bola žiakom podaná základná 

informácia o vodstve Austrálie. Nadviazalo sa na predchádzajúce učivo – podnebie, 

frontálnymi otázkami. Na mape boli ukázané rieky čiarkovanou čiarou – tzv. občasné rieky, 

creeky. V ďalšej časti učiva sa od všeobecných poznatkov o vodstve prešlo na konkrétne 

jazero a rieky – Eyrovo jazero, Murray, Darling a Flinders. Žiaci si jazero a rieky 

zaznamenávali do pracovných listov, slepých máp Austrálie. Pred zmienkou o rieke Darling 

boli žiaci vyzvaní k tomu, aby vyplnili tajničku – po jej úspešnom vyplnení bolo riešenie 

tajničky práve meno tejto rieky. Pozitívom takejto aktivity bolo hlavne to, že pozornosť 

žiakov sa upriamila na konkrétne cvičenie – úlohu, v ktorej využívali poznatky 

z predchádzajúcich tém. Ukázalo sa, že žiaci boli na hodinu pripravení veľmi dobre a nemali 

vážnejšie problémy s opakovacími otázkami. Rýchlosť vyriešenia tajničky však bola veľmi 

individuálna a preto niektorí vypĺňali posledné otázky až pri spoločnej kontrole. Rozširujúcim 

učivom boli vybrané vodopády Austrálie prezentované pomocou Google Earth a kml súboru. 
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Záver hodiny patril k premosteniu k nasledujúcej téme fauna a flóra – okrem nástrah, ktoré 

ich (v prípade, že sa niekedy ocitnú v Austrálii) môžu v austrálskych riekach prekvapiť, bolo 

poslednou aktivitou na hodine hľadanie rozdielov medzi dvoma, takmer identickými 

obrázkami vtákopyska. Časovo táto aktivita prebiehala zhruba 5 minút až do konca hodiny – 

niektorým žiakom sa podarilo nájsť ešte na hodine všetky rozdiely na obrázku.  

 

 
 

Obr. 3 Ukážka snímky z prezentácie 
 

 
 

Obr. 4 Ukážka časti pracovného listu o vodstve Austrálie 
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Záver 

V danom príspevku boli prezentované dva modely hodín, ktoré podporujú rozvíjanie 

kľúčových kompetencií u žiakov. Opísané aktivity môžu slúžiť ako príklady pre spestrenie 

hodín geografie novými aktivitami, ktoré nielen rozvíjajú dané kompetencie, ale takisto 

predstavujú novšie, inovatívne formy vyučovania. Ďalším cieľom bolo prispieť k 

pretransformovaniu tradičného typu vyučovanej hodiny z výkladového na dynamickejší, 

v ktorom hrajú žiaci podstatne aktívnejšiu úlohu.. Podobné príklady môžu slúžiť ako 

inšpirácia nielen pre vyučovanie geografie ale aj iných predmetov, pričom netreba zabúdať aj 

na kompetencie, ktorým nebola v daných modeloch venovaná pozornosť. 

 
Poďakovanie 

Chcela by som poďakovať RNDr. Petrovi Likavskému, CSc. za cenné rady, 

pripomienky a usmernenie pri vypracovaní príspevku. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1]  Turek, I. (2003) Kľúčové kompetencie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 

p. 6 

[2] Key Competences For Lifelong Learning. European Reference Framework. [Citované: 

13. február 2013]  < http://www.alfa-trall.eu/wp-content/uploads/2012/01/EU2007-

keyCompetencesL3-brochure.pdf> 

[3]  Farárik, P. (2013) Geografia moderne a zábavne. Bratislava: Metodicko-pedagogické 

centrum, Bratislava 

DIDAKTIKA

1527



Návrh exkurzie a informačných listov z geografie a biológie 
v okrese Dolný Kubín  

 
Michal Drgáň, Ivana Sunitrová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných  

vied, psychológie a pedagogiky, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;  
michal.drgan@gmail.com  

 
 

Abstrakt 

The thesis deals with issues of geographically and biologically significant and interesting habitats in 
region Dolný Kubín and also focuses on their application in the process of education within the excursion 
activity. The major aim of thesis was the processing of singular localities in form of the information leaflets 
consisting of text sections and pictures. The recognition of natural conditions and cultural-historical attractions in 
Dolný Kubín based on literature and visual inspection of the terrain has become the basis of information leaflets. 
This information leaflets were be used as a tool at education work in teaching and in planning and realization of 
excursions. 
 

Kľúčové slová: prírodné podmienky; kultúrno-historické atrakcie; lokalita; informačný list; exkurzia  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V dnešnej dobe, kedy sa do vyučovacieho procesu vnášajú prvky interakcie 

s počítačmi, interaktívnymi pomôckami, ba dokonca aj bezstykového vyučovania žiaka 

a učiteľa, sa mnohokrát zabúda na to podstatné. Žiaci nemajú adekvátny knižný materiál, 

odkiaľ by čerpali komplexné informácie o prebranej látke alebo ako majú naučené poznatky 

aplikovať do praxe. Práve preto sme sa rozhodli spracovať prírodne pomery a kultúrno –

 historické lokality v okrese Dolný Kubín, vo forme informačných listov, ktoré tak žiakom 

poskytnú komplexnú charakteristiku vybraných lokalít. 

Tieto informačné listy boli následne využité v pedagogickej praxi a aplikované 

v septembri 2013 na exkurzii so žiakmi zo ZŠ s MŠ Sibírska 39 v Bratislave.  

Nie menej dôležitým aspektom bolo oboznámenie žiakov s okresom Dolný Kubín, 

ktorý sa rozprestiera v regióne Orava.  

 

Materiál a metódy 

Pri spracovaní tejto práce sme využívali viacero metód. Jednou z nich bolo 

oboznámenie sa s okresom Dolný Kubín a vymedzenie si významných lokalít 

prostredníctvom literatúry a znalostí z regiónu. Následne sme si vybrali 5 lokalít, ktoré sme 

spracovali vo forme informačných listov, ktoré slúžili ako podporný materiál pre žiakov 

počas exkurzie. Po prejdení si jednotlivých lokalít a zosumarizovaní času, miesta a náročnosti 
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sme zostavili exkurziu. Exkurzia pozostávala z 3 vybraných lokalít. V septembri 2013 sme ju 

uskutočnili so žiakmi 6. ročníka ZŠ s MŠ Sibírska 39 v Bratislave.  

 

Výsledky a diskusia 

Pre účely tejto práce sme vypracovali návrh exkurzie, ktorá je určená učiteľom 

a žiakom základných škôl (ISCED 2). Hlavnou prioritou exkurzie je oboznámenie sa žiakov 

s okresom Dolný Kubín prostredníctvom informačných listov, ktoré poskytujú komplexné 

informácie o regióne Dolného Kubína alebo jednotlivých lokalitách.  

Z formálneho hľadiska je exkurzia navrhnutá podľa šablóny, ktorá obsahuje všetky 

potrebné informácie pre učiteľa z obsahovej a organizačnej stránky. 

Návrh a harmonogram exkurzie 

Cieľová skupina: 2. stupeň základnej školy, ročník šiesty 

 Predmet: geografia, biológia, dejepis, slovenský jazyk, etická výchova 

 Téma:  Po stopách Hviezdoslavovho Kubína 

 Druh exkurzie: prírodovedná, historická, zemepisná, komplexná 

 Cieľ exkurzie: oboznámenie sa s mestom a regiónom Dolný Kubín, obhliadka 

jednotlivých lokalít a riešenie úloh z informačných listov 

 Miesto exkurzie: mesto Dolný Kubín, Oravský hrad, Pucov 

Vyučovacie metódy: heuristický rozhovor, diskusia, práca v teréne, pozorovanie, 

aktivizačný rozhovor 

 Materiálne zabezpečenie: písacie potreby, fotoaparát, informačné listy 

 Miesto stretnutia: pre školou 

 Trasa exkurzie: Bratislava – Dolný Kubín; Dolný Kubín – Pucov; Pucov – Oravský 

Podzámok; Oravský Podzámok - Bratislava 

 Doprava: vlastný autobus 

Tab. 1 Časový plán exkurzie 
 

Časový plán 

Čas odchodu                                   6:00- 9:45 

Exkurzia Dolný Kubín                   9:45 - 11:30 

Obed                                              11:30 - 12:30 

Presun do Pucova                          12:30 - 12:40 

Pucovské zlepence                        12:45 - 13:15 

Presun na Oravský hrad                13:15 - 13:30 

Exkurzia na Oravskom hrade        13:50 - 16:00 

Presun do Bratislavy                      16:15 - 20:00 
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Informačný list 

LOKALITA 1: DOLNÝ KUBÍN - PAMIATKY  

Základné údaje o lokalite 
 
 
 
 
Prístup: do mesta sa dostanete zo Žiliny po ceste I. triedy č. 
18 a č. 70 alebo po ceste II. triedy č. 583, napájajúca sa 
v Párnici na cestu I. triedy č. 70. Následne z Párnice ešte 4 
km ku okraju mesta a 5 km do centra. 
 

Kraj: Žilinský 
Okres: Dolný Kubín 
Obec: Dolný Kubín 
Geomorfologická jednotka : Oravská vrchovina 
Geologická jednotka: bradlové pásmo, flyšové pásmo 
Nadmorská výška: 468 m n.m. 
Pre verejnosť: verejne prístupný 
GPS súradnice: 49° 12' 38" s.z.š., 19° 17' 51" v.z.d.  
Charakteristika lokality  

Dolný Kubín – mesto má veľmi bohatú históriu. Už 
v praveku nachádzali na tomto území ľudia svoj domov, 
o čom svedčia náleziská v meste. Písomná zmienka 
pochádza zo 14. storočia a až v 17. storočí sa stal Dolný 
Kubín sídlom Oravskej župy. Mesto sa môže pýšiť 
osobnosťami ako je slovenský básnik P. O. Hviezdoslav, 
lekár, podľa ktorého je pomenovaná Dolnooravská 
nemocnica L. N. Jégé, či dejateľ 19. Storočia A. 
Radlinský. Rozmach mesta nastal až po roku 1945, kedy 
nové závody poskytovali pracovné miesta, výstavba 
nových sídlisk a s tým súvisiaci nárast počtu 
obyvateľstva. Dolný Kubín sa rozprestiera na oboch 
stranách rieky Oravy, ktorá dopĺňa panorámu mesta 
s mnoho historickými pamiatkami. Medzi najznámejšie 
patrí Múzeum P. O. Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica, 
kostol sv. Kataríny, Evanjelický kostol, Florinov dom, 
Oravská galéria, kaštiele v mestských častiach Mokraď 
a Malý Bysterec, zvonica v mestskej časti Záskalie, 
historický cintorín, námestie P. O. Hviezdoslava atď.. 
Mesto pozostáva zo 10 mestských častí, a to:  
Banisko, Beňova Lehota, Brezovec, Kňažia, Malý 
Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Staré mesto, Veľký 
Bysterec, Záskalie a z 2 osád Sŕňacie a Jelšava.. Celkovo 
sa v meste nachádzajú 3 námestia, futbalový a krytý 
hokejový štadión, futbalový štadión s umelou trávou, 5 
tenisových kurtov, nový aquapark s vodným svetom a 3 
lyžiarske strediská (SKI Kubínska hoľa, Kubínska hoľa 
záhradky, Kuzmínovo). Rozsiahlejšiu rekonštrukciu 
absolvovalo mesto od roku 2001 až po rok 2011, kedy sa 
obnovili všetky námestia a to z fondov Európskej únie. 
Trend pokračuje vo výstavbe nových parkovacích miest, 
nájomných bytov a rekonštrukciou mestských častí. 
Mesto si každý rok stanovuje ROK MESTSKEJ ČASTI. 
Je to investičná akcia, kde sa väčšina finančných 
prostriedkov orientuje na zvolenú mestskú časť. 
V ostatných sa robia len nevyhnutné investície. Rok 2010 
bol rokom Baniska a rok 2011 rokom Brezovca. Rok 
2012 sa nesie v znamení najväčšej časti, a to Veľký 
Bysterec.  
Mesto sa orientuje vo svojich koncepciách najmä na 
sociálne slabších, ale aj na zdravotne odkázaných 
občanov na opateru. Tým si vyslúžilo aj titul sociálneho 
mesta. V oblasti školstva sa Dolný Kubín môže pýšiť 
Gymnáziom P. O. Hviezdoslava, ktoré láka študentov zo 
širokého okolia. Súčasťou vzdelávacieho systému sú 4 
materské školy, 4 základné školy a 3 gymnáziá.  

Nachádza sa tu aj detašované pracovisko Katolíckej Univerzity 
v Ružomberku. Zvláštnosťou mesta a veľmi významným je 
priemyselný park nachádzajúci sa v mestskej časti Kňažia, kde 
nachádza prácu mnoho ľudí z celej Oravy. 
Oravská galéria – založená bola v roku 1956 a je regionálnou 

galériou, ktorá sa so svojimi 
8000 výtvarných diel zaraďuje 
medzi významné verejné 
galerijné inštitúcie na 
Slovensku. Sídli na 
Hviezdoslavovom námestí 
v župnom dome zo 17. 
storočia, kde slúži ako 

administratívne centrum. Okrem tejto budovy prevádzkuje 
Oravská galéria 2 stále expozície: Slanický ostrov umenia na 

Oravskej priehrade  a Galériu Márie 
Medveckej v Tvrdošíne.  
Čaplovičova knižnica -  budova bola 
postavená v roku 1911 a knižnica bola 
otvorená 1.1. 1914 . Knižnica vznikla 
potom, ako sa Vavrinec Čaplovič 
rozhodol Darovaciou listinou (15.4.1839) 
venovať svoju súkromnú zbierku Orave. 
Spolu sa v knižnici nachádza 91 195 

knižných jednotiek (k 31.12.2010).  
Oravská knižnica Antona Habovštiaka – pôsobí ako 

kultúrne 
a výchovnovzdelávacie 

centrum pre deti, mládež, ale 
aj dospelých. Knižný fond 
tvorí okolo 91 000 kníh 
a špeciálnych dokumentov zo 
všetkých odborov. Čitateľom 
je poskytnutý priestor na 

čítanie – čitáreň – na počúvanie hudby, ale aj surfovanie 
a hľadanie informácií na internete. Súčasťou je aj regionálne 
oddelenie s množstvom vzácnych exemplárov o regióne Oravy. 
Publikácie je možno si rezervovať v on-line katalógu na 
stránke knižnice – www.oravskakniznica.sk. 
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Úlohy pre žiakov 

Zistite, vodou ktorých riek bola už poliata Lipa sútokov sveta. 
Koľko monografií bolo napísaných o meste? 
Vedeli by ste zistiť meno súčasného primátora mesta? 
Odfoťte čo najviac ihličnatých stromov a pomocou atlasu ich identifikujte. 
Zozbierajte čo najviac listov z listnatých stromov rastlín a zostavte herbár. 
Na základe spolužiakovho referátu určte vek spíleného stromu. 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – spravuje 10 objektov (7 objektov je 
vyhlásených za národné kultúrne pamiatky) v 3 okresoch 
na Orave. Vzniklo v roku 1868 a radí sa medzi najstaršie 
múzeá na území Slovenska. Na základe vedeckých 
a múzejných výskumov buduje zbierkový fond 
dokumentov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva. 
Zameraním je aj život a dielo P. O. Hviezdoslava 
a špecializuje sa na dokumentáciu života Goralov na 
Slovensku s celosvetovou pôsobnosťou. 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej  – najstaršie 

pamiatka nachádzajúca sa v meste 
pochádzajúca z roku 1380. Kostol bol od jeho 
založenia vždy zasvätený sv. Kataríne a platilo 
heslo: „cuius régio, eius religio“ – koho panstvo, 
toho náboženstvo – z čoho vyplýva, že kostol často 
menil majiteľov. V rokoch 1880 – 1887 bola 
realizovaná prestavba, ktorá vydržala až do 
roku 2009, kedy kostol prešiel modernizáciou. 
Stredobodom kostola je neskorogotický krídlový oltár 
zo 16. storočia  a renesančný epitaf rodiny 
Zmeškalovcov z roku 1622. 
Historický cintorín – vznikol v roku 1886, kedy tu bol pochovaný Leopold 

Brunck. V roku 1877 Janko Matúška, neskôr 
Samuel Novák a v roku 1921 tu bol pochovaný 
najväčší slovenský básnik P. O. Hviezdoslav. 
Postupne sem pribúdali hroby významných 
oravských, ale aj slovenských dejateľov, 
spisovateľov a organizátorov slovenského 
kultúrneho života. Cintorín je verejne dostupný 
a ešte v súčasnosti sa môže za určitých 
podmienok na ňom pochovávať. 

Židovská synagóga – v minulosti pôsobila ako modlitebňa pre širokú židovskú 
komunitu v meste. Zaujímavá je svojou 
atypickou architektúrou a jej niekdajšie 
poslanie pripomína pamätná tabuľa venovaná 
deportácií židovských rodín počas II. svetovej 
vojny. Odhalil ju vtedajší prezident Václav 
Havel v roku 1990. V súčasnosti plní 
modlitebňa funkciu kina. Kino Choč organizuje 
kultúrne podujatia a koncerty pre širokú 
verejnosť. 
Florinov dom – v minulosti nazývaný 
farbiarsky DOM T. H. FLORINA, ktorý bol 
publicista a kultúrny dejateľ. V súčasnosti slúži 
ako výstavná sieň Oravského múzea. Dom sa 
skladá z 2 podlaží. Spodná je z kameňa 
a vrchná je murovaná, ktorú dopĺňa drevená 
zrubová časť. Vybudovaný bol v 18. storočí 
a nachádza sa tam pamätná izba T. H . Florina 
s pôvodným nábytkom.   

Židovský cintorín – cintorín je svedkom, že v meste žila kedysi početná 
židovská komunita. Židia mali v meste svoju synagógu, rabína, ba dokonca aj 
vlastné triedy. Boli súčasťou mesta. V dnešnej dobe sa v meste nachádza len pár 
židov a sú to potomkovia tých, ktorí prežili holokaust. Cintorín je udržiavaný 
a má svojho správcu, ktorý vykonáva aj prehliadky po cintoríne.                                    

pohľad na mesto z Kuzmínova 

socha P. O. Hviezdoslava 

 
pamätná tabuľa na kine Choč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipa sútokov sveta 

rodný dom P. O. Hviezdoslava 

námestie P. O. Hviezdoslava 
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Zhodnotenie exkurzie 

Vzhľadom k tomu, že exkurzia sa konala v piatok, tak vyhodnotenie prebehlo 

v pondelok. Žiaci odovzdávali vypracované úlohy, pri ktorých použili zozbierané materiály 

počas exkurzie. Na hodine geografie sme urobili kompletný súhrn všetkých informácií, ktoré 

sa žiaci dozvedeli. Na hodine biológie žiaci zhotovili na výkres schému citových dojmov 

z exkurzie, čo bolo pre nás spätnou väzbou. Zo schémy sme sa dozvedeli, že táto exkurzia 

bola veľkým prínosom, či už z vedomostného alebo kultúrneho hľadiska. 

 

Záver 

Predložená práca by mala slúžiť nám, predovšetkým ako základ na pokračovanie 

v riešení danej problematiky, ale aj učiteľom pri vyučovacom procese alebo plánovaní ďalšej 

exkurzie. Prácu sme začali zhodnotením literatúry, ktorú sme počas písania používali. 

Pokračovali som vymedzením okresu Dolný Kubín v rámci Slovenska, Žilinského 

samosprávneho kraje a voči susedným okresom. Hlavným cieľom práce bolo vyhotovenie 

informačných listov o vybraných geografických lokalitách. Jednotlivé informačné listy 

obsahujú stručné informácie o lokalitách, históriu, zaujímavosti a úlohy pre žiakov 

z geografie a biológie. Tieto informačné listy boli počas exkurzie využité ako podkladové 

materiály o lokalitách, ktoré poskytovali komplexné informácie pre žiakov. 

 

Poďakovanie 

Chceli by sme sa poďakovať učiteľom na ZŠ s MŠ Sibírska 39 za ochotu 
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Abstrakt 

A concept map is a graphic tool for organizing and representing knowledge. This method is a great 
diagnostic instrument which allows a look into individual cognitive structure of students of one class in a short 
period of time. The objective of our research was to combine traditional and innovative teaching method in 
practice. We analysed final students products to see whether the usage of the concept mapping based on 
traditional teaching helped them to understand curriculum better and whether they managed to finish the final test 
with better results. The topic of the lesson was:  Endangered forest ecosystem.  
 

Kľúčové slová: pojmové mapovanie; vyučovacie metódy 

  

Úvod a formulácia cieľa 

V školskej praxi je pomerne bežnou situácia, že hoci žiaci dobre odpovedajú na 

skúšobné otázky, nedisponujú schopnosťami na riešenie triviálnych problémov. Ešte aj 

v dnešnej dobe pomerne často prevláda u žiakov mechanické učenie sa a len povrchné 

prenikanie do samotného problému. Vyučovanie často nevyzdvihuje kľúčové pojmy a vzťahy 

medzi nimi. Predpokladom pre rozvinutie dobre organizovaných vedomostí je aktívna účasť 

žiaka pri začleňovaní nových pojmov a vzťahov do už vytvorených kognitívnych štruktúr. 

A práve to je podstatou metódy pojmového mapovania [1]. 

Pojmová mapa je „hierarchicky usporiadaná grafická reprezentácia súvisiacich 

pojmov a ich vzťahov“  [2]. Vizuálne si ich môžeme predstaviť ako „grafické schémy, 

v ktorých sú pojmy reprezentované rámčekmi s vpísanými pojmovými názvami a vzťahy medzi 

pojmami značené úsečkami, spájajúcimi príslušné pojmové názvy“  [3]. 

Na základe toho, kto v priebehu vyučovania vytvára pojmovú mapu, rozlišujeme: 

1. Mapy vytvorené učiteľom a sprostredkované žiakom pri expozícii učiva za cieľom 

vnesenia „ur čitého poriadku do pojmového chaosu, ktorý spravidla nastáva v hlavách 

žiakov po sprístupnení tém náročných na prehľadnosť“ . Túto formu využitia pojmovej 

mapy zaraďujú niektorí pedagógovia medzi postupy tradičnej − transmisívnej pedagogiky. 
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2. Mapy tvorené samotnými žiakmi ako prostriedok zmysluplného učenia alebo ako 

diagnostický prostriedok. Takéto použitie pojmového mapovania obsahuje už aj prvky 

konštruktivistického prístupu [4]. 

Pojmové mapovanie má tri základné špecifické funkcie. Pre žiaka tvoriaceho mapu má 

autodiagnostickú funkciu. Okrem toho, že mu umožňuje poznať vlastné zachytenie 

a kognitívne usporiadanie príslušnej témy, pomáha mu sledovať vlastný postup pri učení. Pre 

učiteľa plní diagnostickú funkciu. Môže byť prostriedkom identifikácie východiskovej 

situácie vo vedomostnej štruktúre žiakov, z ktorej môže učiteľ vychádzať pri svojom 

pedagogickom postupe. Učiteľa informuje taktiež o úrovni porozumenia, či prijatia nových 

poznatkov žiakmi. Tretia funkcia je intervenčná; pojmová mapa je obsahovo-organizačným 

pilierom v postupe učenia, ktorý je garanciou zmysluplného včleňovania nových učebných 

podnetov [5]. 

Cieľom nášho výskumu bolo odskúšať v praxi vyučovanie použitím tradičnej 

vyučovacej metódy, ako aj prostredníctvom vybranej inovatívnej vyučovacej metódy; 

analyzovať výsledné produkty žiackej tvorby pojmových máp a prostredníctvom tejto analýzy 

zistiť, či obohatenie tradičnej vyučovacej metódy o tvorbu pojmovej mapy pomohlo žiakom 

lepšie pochopiť učivo a lepšie sa vysporiadať s úlohami testu. 

 

Materiál a metódy 

Výskum bol realizovaný v období máj 2013 až január 2014 v piatich triedach dvoch 

základných škôl a dvoch gymnázií. V dvoch prípadoch šlo o triedy deviateho ročníka, v dvoch 

o kvartu a zapojila sa aj jedna kvinta. Práca so žiakmi prebiehala v rámci dvoch vyučovacích 

hodín biológie. Ich časový odstup závisel od rozvrhu jednotlivých tried, teda 1 až 4 dni. 

Výskumnú vzorku tvorilo 90 žiakov. Vyučovacou témou bolo Ohrozenie lesného ekosystému. 

V priebehu prvej vyučovacej hodiny bolo žiakom učivo sprístupnené prostredníctvom 

výkladu, ktorý je považovaný za tradičnú vyučovaciu metódu. Vyučovacími metódami 

aplikovanými počas druhej vyučovacej hodiny boli tri inovatívne metódy: brainstorming, 

tvorba pojmovej mapy a didaktická hra. Ich použitie slúžilo na upevnenie učiva 

z predchádzajúcej hodiny. Rozdelenie účastníkov do troch skupín bolo náhodné, v každej bola 

použitá iná vyučovacia metóda. Získané poznatky žiakov sme preverili písomkou. Tí písali tú 

istú písomku dvakrát, prvýkrát v závere prvej vyučovacej hodiny po sprístupnení učiva 

výkladom a druhýkrát po aplikovaní inovatívnej metódy, v závere druhej vyučovacej hodiny. 

Písomku tvorilo 6 úloh. Štyri z nich môžeme zaradiť medzi otvorené, zostávajúce medzi 
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uzavreté. Stanovený čas na vypracovanie bol 10 minút. Každej správnej odpovedi sme 

priradili jeden bod. Žiak mohol takýmto spôsobom získať 29 bodov. 

V príspevku sa chceme bližšie zamerať na 28-člennú skupinu žiakov, ktorí tvorili 

pojmovú mapu. Žiaci pracujúci vo dvojiciach ich vytvorili spolu štrnásť. Dostali inštrukciu 

zostaviť pojmovú mapu z predložených 23 pojmov, napísaných na malých papierikoch. Žiaci 

boli upozornení, že nie je potrebné, aby použili všetky pojmy. Takýto spôsob realizácie 

pojmového mapovania sa nazýva štruktúrovaný. Obohatili sme ho o prvky neštruktúrovaného 

spôsobu: žiakom sme dali k dispozícii aj prázdne papieriky, na ktoré si oni sami mohli 

doplniť vlastné pojmy. Aktívna práca na pojmovej mape trvala 25 minút. Keďže bola 

skúsenosť tvorby pojmovej mapy pre väčšinu žiakov nová, pri výbere témy vyučovania bolo 

dôležitým kritériom, aby žiaci už nejaké poznatky o danej problematike mali, resp. mohli 

využiť aj informácie z bežného života. 

Pojmy ponúknuté žiakom: abiotické, biotické, 40%, čiastočky, drevo, erózia, funkcie, 

imisie, les, lúka, lyko, medveď, nábytok, neživá príroda, kyslík, ochladzovanie planéty, palivo, 

priemyselná výroba, prirodzená súčasť lesa, vietor, vlaha, zásnubná komôrka, živá príroda. 

 

Výsledky a diskusia 

Celková úspešnosť žiakov v písomke bola po prvej vyučovacej hodine 85,84%, po 

druhej vyučovacej hodine 86,33%. Zlepšenie o pol percenta nepovažujeme za významné. 

Priemerný počet bodov na žiaka po druhej vyučovacej hodine je totožný s tým po prvej 

vyučovacej hodine: 25 bodov. Výsledky 4 úloh boli po prvom a druhom podaní písomky 

porovnateľné. Výraznejší rozdiel evidujeme v dvoch úlohách. 

Viditeľné zlepšenie výsledkov nastalo v úlohe 2, v ktorej mali žiaci na základe 

obrázkov identifikovať a následne vlastnými slovami vysvetliť podstatu funkcií lesného 

ekosystému. Pri prvej aplikácii písomky si s tým žiaci poradili na úrovni 72,14%, pri druhej 

nastalo zlepšenie až na 80%. Dôvod zlepšenia možno hľadať v tom, že pri tvorbe pojmových 

máp žiaci prechádzali etapami: identifikácia pojmov reprezentujúcich funkcie lesného 

ekosystému, určovanie vzťahov a slovný opis jednotlivých spojníc zaznačených medzi 

pojmami. Keďže pracovali vo dvojiciach, navzájom svoje predstavy konfrontovali, 

komunikovali a museli sa dohodnúť na tom, ktorá z ich predstáv je najvýstižnejšia. 

Výraznejšie zhoršenie úspešnosti po druhom riešení písomky evidujeme v úlohe 3. 

V nej mali žiaci vymenovať aspoň 5 činiteľov ohrozujúcich lesný ekosystém a následne 

uviesť, či ide o činiteľa biotického, abiotického, alebo či ho radíme medzi činitele spôsobené 
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človekom. Po prvej aplikácii písomky bola úspešnosť úlohy 96,36%, po druhej 90,36%. Žiaci 

pri druhej písomke mali väčšie problémy pri zaraďovaní činiteľov do jednotlivých skupín. 

Práca na pojmovej mape nezosilnila u žiakov pamäťovú stopu týkajúcu sa významu pre nich 

nových pojmov biotický a abiotický, hoci oba pojmy mali žiaci pri tvorbe k dispozícii. 

Ústredným pojmom 13 pojmových máp je les, resp. lesný ekosystém. Tieto mapy sú si 

typovo veľmi podobné. Jedna je však v porovnaní s ostatnými veľmi odlišná. Jej ústredným 

pojmom je ekosystém, teda táto mapa odzrkadľuje zasadenie sprístupneného učiva už do 

existujúcej predchádzajúcej vedomostnej štruktúry. 

Počet pojmov, ktoré žiaci do pojmových máp zakomponovali bolo priemerne 21. 

V priemere 18 bolo z ponúknutých a 3 samostatne vytvorené. 

Vo všetkých mapách sa vyskytli pojmy les, drevo a kyslík. Najmenej sa vyskytujúcim 

pojmom bol čiastočky, ktorý sa vyskytol v troch pojmových mapách. Z pojmov, ktoré si 

tvorili sami žiaci, bol najčastejšie sa opakujúci pojem lykožrút. Ten sa vyskytol sedemkrát. 

Pojmy vytvorené žiakmi: ekosystém lesa, ekosystém, Slovensko, škodlivé činitele, živočíchy, 

trávy a byliny, stromy, rastliny, emisie, oheň, voda, poškodzovanie lesa, lykožrút, lesná zver, 

poškodenie, ostatné, kameň, odpadky, ľudia, výrub, turistika, hrozba pre les. 

Desať pojmových máp môžeme charakterizovať ako hierarchické. Pojmy vo všetkých 

boli radené v zostupnom poradí, zjednocujúci pojem sa teda nachádzal v hornej časti mapy. 

Ostatné mapy môžeme klasifikovať ako pavúkové, v ktorých však boli zaznačené hierarchické 

úrovne. Priemerne sa mapy skladali z piatich hierarchických úrovní. 

Analýza pojmových máp odhalila niekoľko miskoncepcií žiakov (obr.1). Ponúkame 

príklad najčastejšie sa vyskytujúcej. V polovici pojmových máp bol slovný opis spojnice 

medzi drevom, ktorý bol vo všetkých prípadoch pojmom nadradeným, a k nemu podradeným 

pojmom lyko nesprávny. Tvorcovia týchto pojmových máp chápali lyko ako súčasť dreva. 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Príklad miskoncepcie 
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Obr. 2 Príklad pojmovej mapy vytvorenej žiakmi na tému lesný ekosystém  

 

Záver 

Pojmové mapovanie je vynikajúci diagnostický prostriedok v rukách učiteľa 

umožňujúci pohľad do individuálnej vedomostnej štruktúry žiakov celej triedy v krátkom čase 

[1]. Analýzou žiackych produktov je možné odhalenie naivných žiackych teórií, miskoncepcií 

[7]. Zistili sme, že hoci sú výsledky písomky po sprístupnení učiva výkladom a písomky po 

obohatení tvorbou pojmovej mapy porovnateľné, to, čo sa zmenilo, je charakter chýb, ktorých 

sa žiaci dopúšťali. Po realizácii pojmového mapovania sa žiaci lepšie vysporiadali s úlohami, 

kde bolo potrebné vysvetliť vzťahy medzi jednotlivými pojmami. Zhoršenie nastalo v úlohe 

pamäťového typu. 
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Abstrakt 

A problem of spending leisure time of children and young people is very interesting today. There are 
a lot of ways how to spend free time and it depends on each own personality. Some of spare-time activities are 
very typical for youth. The question is, how do they use their leisure time? Which activities do they often choose? 
Which hobbies do young people have? We try to answer these questions in the following contribution. 
 

Kľúčové slová: deti a mládež; dotazník; voľný čas; záujmová činnosť 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti sa stále niekam ponáhľame, dostávame sa pod tlak termínov, povinností, 

či skúšok. Žijeme v dobe plnej rýchlych zmien, kedy síce máme viac voľného času, ale i tak 

neustále pociťujeme jeho tieseň. Ako človek teda využíva svoj voľný čas? Akým aktivitám sa 

venuje? 

Voľný čas je obdobie, kedy si činnosti, ktoré budeme vykonávať, môžeme slobodne 

vybrať, robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia a uvoľnenia. Pod tento 

pojem sa bežne zahŕňa odpočinok, rekreácia, zábava, záujmová činnosť, dobrovoľná, 

spoločensky prospešná činnosť i časové straty spojené s týmito činnosťami [1]. 

Deti a mládež sú v spôsobe trávenia voľného času ovplyvňované rodinou, ako 

primárnou sociálnou skupinou. Podstatnú časť bežného dňa však mladá generácia trávi 

v škole, kde majú pedagógovia a vychovávatelia tiež značný vplyv na spôsob trávenia 

a vyplnenia voľného času svojich zverencov – napríklad ponukou rôznych druhov 

záujmových činností. 

Záujmy a z nich vychádzajúce aktivity (záujmové činnosti) majú podstatný význam 

v spôsoboch využívania voľného času detí a mládeže. Záujmová činnosť je vedomá aktivita 

zameraná na uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, záujmov a sklonov. Významná je 

pre odkrývanie, prehlbovanie i uplatňovanie vedomostí, poznatkov a praktických skúseností 

z rozličných oblastí činností, pre formovanie a celkový rozvoj osobnosti, jej aktívneho 

spôsobu života [2]. 
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V príspevku sme sa pokúsili zhrnúť, spôsob využívania voľného času žiakov 

základných a stredných škôl i študentov vysokých škôl, so špeciálnym zameraním na 

krúžkovú záujmovú činnosť. Naším cieľom bolo tiež zistiť, či sú mladí ľudia spokojní s tým, 

ako trávia svoj voľný čas a ako ho využívajú počas víkendov, či letných prázdnin. 

 

Materiál a metódy 

Výskum bol uskutočnený dotazníkovou metódou. Nami navrhnutý merný prostriedok 

obsahoval 20 položiek (otvorené, uzavreté, polouzavreté i škálované typy). Bol distribuovaný 

respondentom v novembri až decembri 2013 v tlačenej podobe a elektronicky. Výskumná 

vzorka predstavuje dostupný výber. 

Dotazník môžeme rozdeliť na tri časti: prvá časť obsahuje položky zamerané na dĺžku, 

spôsob, miesto trávenia voľného času; položky v druhej časti sa zameriavajú na zistenie 

spôsobu trávenia voľného času počas letných prázdnin a víkendov a tretia časť je špeciálne 

venovaná konkrétnej voľnočasovej aktivite – záujmovej činnosti. 

Výskumu sa zúčastnilo 270 respondentov. Celková návratnosť dotazníkov rozoslaných 

v tlačenej podobe bola 96,4%, kým návratnosť elektronicky rozosielaných bola 63,64%. 

Z celkového počtu respondentov bolo 165 (61%) žien a 105 (39%) mužov. Priemerný vek 

respondentov dosiahol 14,5 roka, pričom najviac z výskumnej vzorky (57,4%) bolo v rozpätí 

9-14 rokov, kým najmenej (12,2%) 21-29 rokov. 

Získané údaje sme ďalej spracovávali, štatisticky vyhodnotili a následne výsledky 

interpretujeme. 

 

Výsledky a diskusia 

Súčasnosť ponúka nespočetne veľa možností ako tráviť voľný čas. V našom výskume 

sme sa preto zamerali na skúmanie, ako mladí ľudia vnímajú svoj voľný čas a akými 

aktivitami ho napĺňajú. 

Voľný čas pre nich znamená predovšetkým možnosť venovať sa záľubám, aktivitám, 

ktoré ich bavia (19,71%). Časť respondentov (15,33%) uviedla, že voľný čas pre nich 

predstavuje oddych a pokoj. O niečo menej respondentov (14,60%) uviedlo, že pod týmto 

pojmom rozumejú čas po škole, bez učenia a povinností kladených zo strany školy. V tabuľke 

č.1 sú zobrazené jednotlivé odpovede respondentov na prvú položku dotazníka: Čo rozumieš 

pod pojmom „voľný čas“ . 
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Tab. 1 Odpovede respondentov na otázku: Čo rozumieš pod pojmom „voľný čas“ ? 
 

odpovede respondentov počet odpovedí výskyt (v %) 
čas na záľuby, aktivity, ktoré ma bavia 81 19,71 
voľno, pokoj, oddych 63 15,33 
čas bez školy (po škole), učenia a domácich úloh 60 14,60 
čas bez povinností 36 8,76 
čas pre seba 35 8,52 
zábava 28 6,81 
možnosť tráviť čas s rodinou, s priateľmi, so známymi 23 5,60 
PC, TV 18 4,38 
chodenie vonku 18 4,38 
ničnerobenie, leňošenie 16 3,89 
čas na hranie 14 3,41 
iné 11 2,68 
neodpovedali 8 1,95 
spolu 411 100,00 

 

Venovali sme sa tiež otázke, koľko voľného času majú respondenti v priemere počas 

všedných dní, víkendov či prázdnin a porovnávali sme to s aktuálnym stupňom ich 

prebiehajúceho vzdelávania. Graf č. 1 zobrazuje tento denný priemer v troch kategóriách. 

 

Graf.1 Denný priemer voľného času respondentov  
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Zamerali sme sa tiež na zisťovanie typu aktivít, ktoré respondenti najčastejšie 

vykonávajú počas svojho voľného času. V našom výskume boli najčastejšie odpovede na 

otázku Ako najčastejšie tráviš svoj voľný čas? nasledujúce: venujem sa športu (13,91% zo 

všetkých odpovedí). Nasledovali aktivity ako: chodím von (12,47%), som pri počítači 

(10,63%), venujem sa turistike (7,16%), pozerám televíziu (7,16%), som s kamarátmi (6,95%) 

či čítam knihy (5,73%). Menej boli medzi odpoveďami zastúpené činnosti ako napríklad: 

hrám na hudobný nástroj, venujem sa domácim miláčikom, učím sa, navštevujem cirkevné 
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akcie a podobne. Ako uvádza výskum Galla a Lenča [3], respondenti sa vo svojom voľnom 

čase najviac venujú svojim záujmom a koníčkom, t.j. športu, chodeniu do prírody, 

modelárstvu, zberateľstvu a podobne. 

Pokúšali sme sa tiež zistiť, akému druhu záujmovej činnosti sa respondenti najviac 

venujú a či vo svojom voľnom čase navštevujú nejakú krúžkovú záujmovú činnosť. Zo 

všetkých respondentov (270) až 89 (32,96%) nechodí na žiaden záujmový krúžok. 

Kratochvílová [2] rozlišuje podľa predmetu záujmov a obsahu činností sedem záujmových 

činností: spoločenskovednú, kultúrno-umeleckú, športovú a telovýchovnú, prírodovednú, 

technickú, turistickú a nakoniec brannú. V tabuľke 2 sú zaznamenané krúžky navštevované 

respondentmi, ich zastúpenie a zaradenie k príslušnej záujmovej činnosti. 

 

Tab. 2 Záujmové krúžky navštevované respondentmi a ich zaradenie do druhu záujmovej činnosti podľa 
Kratochvílovej 

 
záujmová 
činnosť počet  krúžky navštevované respondentmi 

kultúrno-
umelecká 157 

hra na hudobnom nástroji (flauta, klavír, gitara, husle, violončelo, 
akordeón, harmonika, keyboard), tanečné (street dance, balet, hip-hop, 
mexické tance, Diana, Stavbár, Rozsutec, argonath - tanečné divadlo), 
spevácke (zbor, spev), dramatický, výtvarná, kinder art 

športová a 
telovýchovná 90 

loptové športy (florbal, volejbal, futbal, vybíjaná, futsal, basketbal, stolný 
tenis, tenis), mažoretky, kondičné tréningy, plávanie, krasokorčuľovanie, 
šach, karate, vodno-pólový, atletika, zumba, gymnastika, thajský box 

spoločensko-
vedná 54 

jazykové  (AJ, TJ, FJ, NJ, RJ, SJ ), šikovné ruky, drotársky, žurnalistický, 
školský časopis, filatelistický, miništrantský, knižnica, prípravka, klub 
dobrej zvesti, spoločenstvo, stretnutia pre dievčatá, hrnčiarstvo 

prírodovedná 19 
mladý Einstein, chemický, jazdenie na koňoch, matematický, fyzikálny, 
experimentálna chémia 

branná 14 zdravotnícky, strelecký 
turistická 10 s batohom na hory, skauting 

 

Najčastejšie respondenti navštevujú krúžky, ktoré patria ku kultúrno-umeleckej 

záujmovej činnosti. Formujú vzťahy ku kultúre a umeniu, k tradíciám, rozvíjajú nadanie, 

tvorivosť, umelecké, pohybové schopnosti, motivujú ku aktivite. Dominuje v nich výchova 

zážitkom, ktorá má veľký význam pri celkovom formovaní a utváraní osobnosti [2]. Ďalšími 

najnavštevovanejšími sú záujmové krúžky patriace ku športovo-telovýchovnej činnosti, ktoré 

sú v dnešnej dobe obzvlášť významné. Sedavý spôsob trávenia voľného času respondenti tak 

nahradia pohybovými aktivitami, ktoré sú dôležité pre zdravý fyzický a psychický vývin. 

 

 

 

DIDAKTIKA

1543



Záver 

Nielen dospelí, ale často aj mladí ľudia sa sťažujú na nedostatok voľného času. Na 

základe analýzy nášho výskumu môžeme konštatovať, že respondenti majú priemerne 5 hodín 

voľného času za deň. Počas neho vykonávajú najčastejšie športové aktivity, ale aj aktivity 

spojené s využívaním moderných informačno-komunikačných technológií. U mladých ľudí sa 

i dnes vyskytuje záujem o krúžkovú činnosť. Existuje množstvo inštitúcií, zariadení 

a organizácií, kde deti a mládež môžu tráviť svoj voľný čas. Jednou z nich je škola. Učitelia 

majú teda možnosť ovplyvniť trávenie voľného času detí a mládeže mimo vyučovania pestrou 

ponukou organizovanej záujmovej činnosti. 
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Abstrakt 

 The current school curriculum for the subject of Biology includes the teaching of Ecology in the first 
year-class at grammar schools. The main object of this paper is: 1. to present the methodology and results of the 
field trip to the stream 2. to describe  methods of  water quality assessment 3. to create a model of approved 
fieldwork We offer a modern educational material and, on the other hand, a tool that stimulates student´s 
motivation and interest for biology. The fieldwork model will be provided for biology teachers on DVD. 
 

Kľúčové slová: projekt AquaWis a Aqua; model exkurzie; hodnotenie tečúcich vôd; makrozoobentos 

 

Úvod a formulácia cieľa 

AquaWis (2009–2010) ako medzinárodný environmentálno-edukačný projekt 

priniesol pre učiteľov biológie a ich žiakov v rámci svojich výstupov metodiku rýchleho 

hodnotenia ekologickej kvality vodných tokov na základe bentických bezstavovcov. Pre tento 

cieľ bolo potrebné vytvoriť ďalšie podporné učebné materiály a metodickú príručku pre ich 

používanie. Metodika hodnotenia ekologickej kvality tečúcich vôd bola prakticky vyskúšaná 

a výsledky žiakov boli prezentované aj na medzinárodných súťažiach [1]. 

V závere projektu AquaWis sa 65 učiteľov a žiakov z Nemecka a zo Slovenska 

zúčastnilo workshopu vo Vysokých Tatrách, kde žiaci oboch krajín prezentovali výsledky 

svojej činnosti na projekte. Žiaci Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave prezentovali svoj 

príspevok s názvom „Monitoring čistoty vody v potoku Vydrica pomocou vodných 

bezstavovcov“, s ktorým sa zúčastnili aj súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (ďalej SOČ) 

a postúpili do celoštátneho kola. 

Projekt Život a voda – modelové aplikácie a námety na vyučovanie biológie na 

gymnáziách (akronym Aqua) (2012 – 2014) nadväzuje na projekt AquaWis a rozširuje 

poznanie zložitých ekologických vzťahov medzi organizmami a prostredím aj do 

ekosystémov stojatých vôd. V rámci projektu boli uskutočnené terénne exkurzie pre učiteľov 

biológie, kde mali možnosť zdokonaliť svoje znalosti z ekológie sladkovodných ekosystémov 

a získať nové poznatky, skúsenosti a zručnosti pri hodnotení vplyvu narušení vodných tokov 

na zmeny v štruktúre spoločenstiev a hodnotení stojatých vôd [2]. 
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V roku 2012 som absolvoval spolu s doc. RNDr. Evou Bulánkovou, CSc. a žiakmi 

Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave pod vedením pani učiteľky RNDr. Anny Dorčákovej 

ďalšie terénne exkurzie zamerané na hodnotenie a porovnanie ekologickej kvality potoka 

Vydrica s výsledkami predchádzajúceho prieskumu z roku 2011.  

Cieľom tohto príspevku je predstaviť metodiku a výsledky hodnotenia a porovnania 

kvality potoka Vydrica a prezentovať jednoduchý model funkčnej exkurzie, ktorý využíva 

vytvorené a publikované učebné a metodické materiály projektov AquaWis a Aqua a bude 

poskytnutý učiteľom biológie. 

 

Materiál a metódy 

Exkurzie k potoku Vydrica so žiakmi Gymnázia Bilíkova za účelom odberov 

hydrobiologického materiálu sme uskutočnili na dvoch lokalitách: v mieste regulácie na 

dolnom úseku toku pri Zoologickej záhrade (4.5.2012) (Lokalita 1) a v ekologicky 

nenarušenom strednom úseku toku v lesoparku (11.5.2012, 8.6.2012 a 10.7.2012) v lokalite 

Železná studienka (Lokalita 2). 

Makrozoobentos bol opakovane odoberaný „kicking“ metódou (rozrušením dna 

nohou) do hydrobiologickej sieťky z rôznych mikrohabitatov. Väčšie kamene a popadané 

konáre boli prezreté samostatne. Makrozoobentos bol následne na mieste determinovaný do 

čeľadí alebo radov a vypustený späť do vody. 

Spracovanie údajov prebiehalo v roku 2012 a 2013. Biomonitoring vodných tokov, 

ktorý realizujú žiaci Gymnázia je kombináciou metodiky vyvinutej v rámci projektov 

AquaWis a BISEL [3]. Na vyhodnotenie hydromorfológie vodného toku (index využitia 

krajiny, ďalej IVK) bola použitá jednoduchá metodika hodnotenia brehov a brehových 

porastov podľa projektu AquaWis a biologická kvalita vody bola vyhodnotená 

prostredníctvom Biotického indexu (ďalej BI), ktorý je modifikovanou a zjednodušenou 

verziou Belgického biotického indexu (BBI) upraveného v rámci projektu BISEL. Okrem 

toho bol zistený index BMWP (Biological Monitoring Working Party), percentuálny podiel 

EPT taxónov (% podeniek, pošvatiek a potočníkov), počet rozlíšiteľných EPTCBO 

(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Bivalvia, Odonata) taxónov 

a percentuálny podiel jedincov na základe príslušnosti k potravovým gildám. 

V skripte, ktoré dostali účastníci projektu Aqua,  Hodnotenie tečúcich vôd [4], je 

poskytnutý návod na komplexné zhodnotenie ekologického stavu vodného toku podľa 

indexov a metrík BI (Biotic index) [3], %EPT a počet EPTCBO [1] používaných pri 

hodnotení Vydrice žiakmi  Gymnázia Bilíkova v Bratislave. 
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Obsahom modelu exkurzie je šablóna prípravy na vyučovanie a stručná charakteristika 

s uvedením cieľov, miestom konania, časovým plánom, materiálom, bezpečnostnými 

pokynmi a pod. Dôležitou súčasťou je záverečný protokol exkurzie a interaktívny pracovný 

list v programe ActivInspire.  

 

Výsledky a diskusia 

 Na obidvoch skúmaných lokalitách bolo celkom zistených 27 rôznych taxonomických 

skupín bentických bezstavovcov patriacich do 11 radov.  

V lokalite 1 boli zistené nižšie hodnoty počítaných indexov ako v lokalite 2 (Tab.1). 

Z výsledkov spracovania údajov možno z biologického hľadiska určiť ekologický stav vody 

obidvoch skúmaných lokalít ako mierne znečistený, spadajúci do II. triedy kvality, avšak pri 

ZOO je hodnota indexu nižšia a teda preukazne horšia kvalita vody. Porovnanie hodnôt 

%EPT a EPTCBO taxónov medzi skúmanými lokalitami poukazuje na nižšiu diverzitu 

spoločenstiev značne citlivých na kvalitu vody v lokalite 1. Práve %EPT je jednou z metrík 

najlepšie vyjadrujúcou znečistenie a hydromorfologické narušenie toku [5]. 

 

Tab. 1 Výsledné hodnoty indexov a metrík 
 

Lokality IVK BI %EPT EPTCBO BMWP 

Lokalita 1 4 7 29,4 3 59 

Lokalita 2 2 8,7 40,94 3,3 89 

 

Na základe vyhodnotenia hydromorfológie toku sú rozdiely medzi lokalitami 

výraznejšie. Pre lokalitu 1 vykazuje index využitia krajiny hodnotu 4, čo je neuspokojivý stav, 

pretože väčšina zistených vlastností spadá do kategórie zlý stav. Lokalita 2 spadá do kategórie 

dobrého ekologického stavu. 

Narušenie a regulácia vodných tokov sa prejavuje aj na zložení a pomere potravných 

skupín [6]. Kým v nenarušenom úseku prevládali zoškrabávače a drviče, v narušenom úseku 

pri ZOO zberače a filtrátory, čo bolo podmienené redukciou brehových porastov, 

vybetónovaním dna, rozvojom perifytónu na dne a zníženou sedimentáciou. 

Porovnanie výsledkov s výsledkami predchádzajúceho prieskumu a ďalšími 

publikovanými výsledkami [7]  potvrdzuje správnosť meraní a vyhodnotenia, nakoľko 

nedošlo k významným zmenám. Zároveň možno konštatovať, že ekologický stav úseku 

Vydrice pri ZOO je trvale narušený vplyvom hydromorfologických zmien súvisiacich 

s antropickou činnosťou.  
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Viac informácií o výsledkoch, metódach, diskusii, atď. žiaci spísali vo forme 

vedeckého článku podľa pravidiel písania prác SOČ. 

Žiaci v rámci exkurzie k vodnému toku prejavovali vysoký záujem o poznanie fauny 

pri odbere a skúmaní biologického materiálu. Zvedavosť žiakov sme podnietili aj 

pozorovaním bentických bezstavovcov pod binokulárnou lupou po uskutočnení prvého 

odberu pri ZOO, čo možno využiť v rámci motivácie žiakov pred alebo medzi exkurziami. 

Podľa Tolmáči et al. [8] má motivácia značný vplyv na priebeh exkurzie. Veselský [9]  

tvrdí, že žiaci vnútorne motivovaní zotrvávajú pri riešení úlohy bez toho, aby potrebovali 

nejakú odmenu alebo vonkajšiu pohnútku. Takýmto spôsobom motivovaní žiaci si zapamätajú 

pojmy, ktoré sa učia a sú sebaistejší pri neznámych učebných situáciách. 

V modeli exkurzie sa nachádzajú ďalšie námety na motiváciu, napr. práca 

s interaktívnymi pracovnými listami, práca s literatúrou, súťaž pri vode a ďalšie. Interaktívne 

pracovné listy využívajú rôzne typy učebných úloh, ktorých riešením žiaci získavajú nové 

poznatky a zároveň si precvičujú skôr osvojené vedomosti a schopnosti [10]. 

Počas priebehu exkurzie nebolo jasne dané, čo bude úlohou žiakov a čo úlohou 

učiteľa.  Hoci príručka Výskum tečúcich vôd [1] podrobne popisuje rozdelenie úloh medzi 

žiakmi a obsahuje protokoly na vyhodnotenie toku, neposkytuje učiteľovi dostatok informácií 

o organizácii, štruktúre exkurzie alebo motivácii, inými slovami nevedie učiteľa krok za 

krokom celým priebehom exkurzie. Je však cenným zdrojom informácií. 

V rámci projektu Aqua bola publikovaná jej upravená verzia Hodnotenie tečúcich vôd 

[4], ktorá poskytuje jednoduchý postup na rýchle hodnotenie ekologického stavu tokov 

a nadväzuje na prvú časť Bentické bezstavovce [11] poskytujúcu informácie o základných 

taxónoch bentických bezstavovcov a ich vlastnostiach. Obidve publikácie boli poskytnuté 

učiteľom biológie, ktorí sa zúčastnili kurzov projektu Aqua a sú využité v rámci modelu 

exkurzie spolu s ďalšími učebnými materiálmi.  

 Spracovanie údajov bolo pre žiakov náročnejšie. Zaradenie jednotlivých skupín do 

potravových gíld, určenie tried početností a výpočet indexov, metrík, či percentuálnych 

podielov robilo žiakom problémy a práve pri vyhodnotení potrebovali najviac pomoci. 

Interaktívny pracovný list Vyhodnotenie biologického materiálu poskytuje jednoduchý 

návod na spracovanie výsledkov získaných v teréne. Žiaci aktívnym spôsobom vyhodnocujú 

jednotlivé taxonomické skupiny, čo vedie k pochopeniu vzťahov medzi zmenami súvisiacimi 

s hydromorfologickým narušením toku a prítomnosťou / neprítomnosťou, či znížením / 

zvýšením početnosti určitej skupiny.  
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Ďalšou nemenej dôležitou súčasťou modelu exkurzie je databáza literárnych 

a internetových zdrojov a článkov ako zdroj poznania, ktoré umožní učiteľom a žiakom lepšie 

porozumieť problematike hodnotenia vodných ekosystémov a zložitosti vzťahov medzi 

organizmami a vodným prostredím. 

Exkurzie majú nezastupiteľné miesto v prírodovedných predmetoch a sú vhodnou 

formou ako žiakom priblížiť prírodné prostredie a zdôvodniť potrebu dôležitosti jeho ochrany. 

Prispievajú k prehlbovaniu, rozvíjaniu a upevňovaniu hodnotového systému žiakov v 

prospech konania smerom k životnému prostrediu [12]. 

Celkovým cieľom vzdelávacej oblasti Človek a príroda je dať žiakom základy 

prírodovednej gramotnosti, ktorá im umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vedieť 

použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. Žiaci by mali byť schopní 

vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, osvojiť si niektoré základné pojmy, zákony a metódy 

prírodných vied a základné postupy, ktorými prírodné vedy získavajú nové poznatky.  

Prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov by mali tiež vedieť získavať 

informácie o prírode, pracovať s grafmi, tabuľkami a pod., vedieť využívať prostriedky IKT 

pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov a vytvárať si vlastný úsudok o rôznych 

aspektoch prírodovedných poznatkov [13]. 

Exkurzia Hodnotenie tečúcich vôd spĺňa svojim obsahom, cieľmi, učebnými 

metódami a materiálmi všetky uvedené podmienky. Viacero zahraničných autorov [14, 15 a 

ďalší], ktorí sa zaoberali využitím exkurzií v prírodovedných predmetoch podporujú ich 

aplikáciu vo vyučovaní najmä pre vysoký motivačný vplyv na žiakov, ktorý vyvoláva ich 

výskumný charakter a zážitkový spôsob osvojovania poznatkov, zručností a schopností. 

 

Záver  

 Porovnaním ekologického stavu narušeného a nenarušeného úseku majú žiaci 

možnosť vedeckými metódami overiť a porozumieť vplyvu hydromorfologických narušení na 

zloženie spoločenstiev bentických bezstavovcov. Exkurzia tak žiakom prináša na základe 

poznania vzťahov medzi organizmami a prostredím nový pohľad na vodné ekosystémy 

a buduje u nich pozitívny vzťah k prírode, ktoré bude v budúcnosti viesť k ich väčšej ochrane 

a k zlepšeniu ekologického stavu vodných tokov. 

 Vytvorením modelu funkčnej exkurzie a jej poskytnutím umožňujeme ďalším školám 

aplikovať jej metodiku na podmienky lokálnych vodných tokov. Prinášame tak nielen 

moderný spôsob výučby ekológie, ale aj prostriedok, ktorý praktickou a aktívnou činnosťou 

v škole a v prírode podnieti záujem žiakov o biológiu. 
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 Model exkurzie Hodnotenie tečúcich vôd bude súčasťou pripravovaného edukačného 

DVD s názvom Ekológia sladkovodných ekosystémov 2. 

 

Poďakovanie 

Učebné materiály sú čiastkovým výstupom riešenia grantového projektu KEGA č. 

073UK-4/2012 „Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na 

gymnáziách“. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] AquaWis, projekt Voda, prameň života a poznania [Citované: 25. február 2014] 

˂http://www.aquawis.eu/ucitelia.php?id=2˃ 

[2] Aqua, projekt Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na 

gymnáziách [Citované: 25. február 2014] ˂http://www.aquawis.eu/aqua/˃ 

[3] BISEL, projekt Slovenskej akadémie životného prostredia [Citované: 25. február 2013] 

˂http://www.sazp.sk/bisel/˃ 

[4] Bulánková E., Stloukalová, V. (2012) Hodnotenie tečúcich vôd. Univerzita 

Komenského v Bratislave. p. 6 

[5] Hering D., et al. (2004) Hydrobiologia 516, p. 1 

[6] Cummins K.W., Merrit R.W., Andrade P.C.N. (2005) Studies on Neotropical Fauna and 

Environment. 40 (1). p. 69 

[7] Tolmáči L., et al. (2007) Iuventa, Bratislava. p. 5 

[8] Bulánková E. (2012) Biológia, ekológia, chémia 16 (2). p. 5 

[9] Veselský M. (2005) Pedagogická psychológia 2. Univerzita Komenského v Bratislave. 

[10] Nagyová S., Kubiatko M. (2007) Súbor testových úloh zo zoológie chordátov pre 

gymnáziá. Univerzita Komenského v Bratislave. p. 3 

[11] Bulánková E., Stloukalová, V., Korte T. (2012) Bentické bezstavovce. Univerzita 

Komenského v Bratislave. p. 4 

[12] Chrenščová V. (2012) Bentické bezstavovce. Envigogika 7 (1). p. 1   

[13] Štátny pedagogický ústav. [Citované: 25. február 2014] 

˂http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-

gymnaziaISCED-3a/Clovek-a-priroda.alej˃ 

[14] Hodson D. (1996) International Journal of Science Education 18 (7). p. 75 

[15] Lock R. (1998) International Journal of Science Education 20 (16). p. 633   

DIDAKTIKA

1550



Aktivity a pracovné listy na Deň Pôdy 
 

Ivana Sunitrová, Michal Drgáň 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných  
vied, psychológie a pedagogiky, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;  

ivka.sunitrova@gmail.com 
 
 

Abstrakt 

The thesis deals with design activities and worksheets to the World Soil Day. The major aim was to 
create worksheets and activities of subjects of biology, geography and chemistry. Soil is a dynamic medium 
made up of minerals, organic matter, water, air and living creatures including bacteria and earthworms. It was 
formed and is forever changing due to five major physical factors; the parent material, time, the climate, the 
organisms present and the topography. The way in which we manage soil is another major factor influencing the 
character of the soil. During the World Soil Day students will carry out activities related to soil. They find out – 
What is hidden in the soil? 

 

Kľúčové slová: Deň Pôdy; pracovný list; aktivity; zložky pôdy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Ľudia sa odjakživa starali o pôdu a chránili ju, lebo vedeli, že im prinesie úrodu a 

živobytie. Ako je to dnes? Náš vzťah k pôde sa zmenil. Ale pôda zostala hlavným a veľmi 

zložitým prírodným zdrojom, ktorý si zaslúži našu starostlivosť [1]. 

 Deň Pôdy sa oficiálne oslavuje 5. decembra. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, 

kedy si ľudia najviac uvedomujú dopady zničenia pôdy  a spoločne diskutujú o možných 

riešeniach. Mnoho základných a stredných škôl na Slovensku je zapojených do programu 

„Škola podporujúca zdravie“. V rámci tohto programu sa každoročne zapájajú do aktivít 

spojených s Dňom Pôdy. Týmito aktivitami sa dostáva do popredia nutnosť chrániť našu 

planétu. Toto všetko nás inšpirovalo k navrhnutiu aktivít a pracovných listov ku Dňu Pôdy, 

čím sa to stáva naším hlavným cieľom. 

 Jedným z aspektov vytvorenia týchto materiálov bol aj fakt, že v súčasnosti obaja 

učíme na základných školách. Prirodzene, všetky nároky kladené v materiáloch sú v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom (ISCED2).  

 

Materiál a metódy  

Pri tvorbe aktivít a pracovných listov sme brali do úvahy viacero aspektov. Medzi ne 

patrí napríklad, úroveň vedomostí žiakov jednotlivých ročníkov (5., 6., 7., 8. a 9.), časová 

dotácia pre jednotlivé predmety (biológia, geografia, chémia) a dostatočná motivácia žiakov. 
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 Pri tvorbe sme využívali poznatky, ktoré sme nadobudli počas štúdia na 

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, z učebníc odporúčaných na 

výučbu s ohľadom na Štátny vzdelávací program (ISCED 2) a v neposlednom rade aj našu 

vlastnú kreativitu a nápaditosť. 

 

Výsledky a diskusia 

Pre účely tejto práce sme vypracovali návrh aktivít a pracovných listov, ktoré môžu 

žiaci a učitelia využiť počas oslavy Dňa Pôdy, ako spestrenie vyučovacieho procesu. 

 Aktivity sme rozdelili podľa jednotlivých ročníkov a predmetov. 

Ukážka aktivít: 

Aktivita č.1: 

Cieľová skupina: 9. ročník základnej školy 

Predmet: biológia 

Téma: Pôda - čo skrývaš? 

Časová dotácia: 1. vyučovacia hodina 

Materiálne zabezpečenie: pracovné listy, písacie potreby 

Úloha: Organizmy v pôde 

Pomôcky: rýľ, igelitové vrecko, gumené rukavice 

Postup: Učiteľ za pomoci rýľa nahromadí hlinu na igelitové vrecko. Žiaci si vezmú gumené 

rukavice a začnú sa prehrabávať v hline a nachádzajú organizmy.  

Pozorovanie: V hline sa hemžia organizmy (pôdny edafón) 

Vyhodnotenie: Pôda je domovom pre veľké množstvo bezstavovcov, ktoré zabezpečujú 

stabilitu v ekosystéme. 

 

Aktivita č.2: 

Cieľová skupina: 9. ročník základnej školy 

Predmet: geografia 

Téma: Pôda - čo skrývaš? 

Časová dotácia: 1. vyučovacia hodina 

Materiálne zabezpečenie: pracovné listy, písacie potreby  

Úloha: Voda v pôde 

Pomôcky: rýľ, igelitové vrecko, plastová fľaša, kamene 
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Postup: (učiteľ si to pripraví deň vopred) Na školskom dvore vykopeme jamu hlbokú 30 cm 

s priemerom cca 50 cm. Do stredu jamy vložíme plastovú fľašu (tá je v strede prerezaná a my 

používame len dno). Následne jamu prikryjeme igelitovým vreckom tak, aby prekrývala 

okraje fľaše, tie nakoniec upevníme kameňmi. Do stredu igelitového vrecka položíme malý 

kameň, ktorý spôsobí to, že igelit sa prehne smerom do vnútra fľaše.  

Vyhodnotenie: Vo fľaši sa nahromadí pôdna voda, ktorá tu po vyparení a opätovnej 

kondenzácii stiekla po vnútornej strane igelitového vrecka za jeden deň [2]. 

 

Aktivita č.3: 

Cieľová skupina: 9. ročník základnej školy 

Predmet: chémie 

Téma: Pôda - čo skrývaš? 

Časová dotácia: 1. vyučovacia hodina 

Materiálne zabezpečenie: pracovné listy, písacie potreby  

Úloha: Organické látky v pôde 

Pomôcky: čerstvá pôda, kahan 

Postup: Pôdu zahrievame na vysokú teplotu, až kým z nej nezačne unikať tmavší dym 

Pozorovanie: „Vyparuje“ sa tmavý dym z pôdy 

Vyhodnotenie: V pôde horia organické látky, ktoré môžu byť rôzneho pôvodu (rastlinné 

alebo živočíšne zvyšky, telá mikroorganizmov a pod.). Najdôležitejšou zložkou organických 

látok je humus, ktorý dáva pôde typickú hnedú až čiernu farbu. V pôde ostane po zhorení 

organických látok len minerálna zložka, ktorá je obyčajne žltá, červenkastá alebo jasno sivá. 

Farba minerálnej zložky závisí od materskej horniny [2]. 

 

 

Pracovný list č. 1 

Deň Pôdy 

BIOLÓGIA 

1.Podčiarknite, ktoré z týchto organizmov sú bezstavovce: 

mlok bodkovaný, skokan hnedý, slimák záhradný, kliešť obyčajný, lykožrút smrekový, 
salamandra škvrnitá, križiak obyčajný.        

2. Pomocou atlasov identifikujte živočíchy, ktoré sme našli na cvičení. 
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....................................................................................................................................................... 

3. Kto som? 

a)Staviam si kopcovité 
hniezda. Pod ním mám 
veľa chodieb, v ktorých 
prezimujem. Neplodné 
samičky sa stavajú 
o dostatok potravy. 
O zachovanie potomstva 
sa stará jedna oplodnená 
samička, ktorú nazývame 
matka alebo kráľovná. 

........................................ 

[3] 

b)Žijem v pôde, kde si 
vytváram chodbičky. 
Mám podlhovasté, 
valcovité, mäkké telo. 
Nemám zmyslové orgány, 
ale som citlivá na svetlo. 
Som užitočná, pretože 
prevzdušňujem pôdu. 

.......................................... 

 

 

 

 

                                     [4] 

c)Som pekný, farebný a 
lesklý. Som užitočný, 
dravý a živým sa 
húsenicami.  

........................................ 

 

 

 

 

 

 

                                                    
[5]

 

GEOGRAFIA  

1. Vyriešte nasledujúcu tajničku a zistíš, ktoré zviera žije v pôde (je aj na Obr.1):     Obr.1 [6] 

1. Vyteká zo sopky. 
2. Proces, pri ktorom sa mení neživá príroda. 
3. Najvrchnejšia časť zemskej kôry. 
4. Rastliny čerpajú z pôdy.... 
5. Pohyb zemských dosiek. 
6. Žeravé, tekuté a veľmi horúce zemské.... 
7. Súčasť pôdy. 
8. Vrchná vrstva našej planéty, tvorená pôdou,          

            pohoriami, moriami, atď. 
 
 
2. Utvor správne dvojice:                 3. Podčiarknite, čo nepatrí 
         do skupiny slov: 
a)kambizem   1 – dezertifikácia   dážďovka, humus, voda,  
b)hnedozem    2 - tropické lesy   mucha, krtko, vzduch,  
c)púštne pôdy   3 - listnaté lesy mierneho pásma  stonožka, medvedík,  
d)červeno-žlté pôdy   4 - ilimerizácia    dusičnany, koreň 
 

1. 
             

    
2. 

 
                      

3. 
 

        
       

4. 
 

            
     

5.                         
6. 

 
          

      
7. 

       
       

8. 
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4. Čo je základnou vlastnosťou pôdy? 

a) schopnosť poskytovať živiny rastlinám 

b) pevnosť, aby sme mohli na nej pevne stáť 

c) farebnosť 

5. Za aký čas vznikne 1cm pôdy? 

a) za 100 rokov 

b) za 1 rok 

c) za 10 rokov 
CHÉMIA 

1.Doplňte vynechané slová v texte:   

Horenie je chemický dej, pri ktorom sa látka prudko zlučuje so vzdušným .................... . 

Počas horenia sa uvoľňuje ............................ a svetlo.  

2. Rozdeľte látky na horľavé a nehorľavé 

 
Horľavé Nehorľavé 

  
  
  
  
  

 

zemný plyn, cukor, alkohol, štrk,  

piesok, papier, voda, benzín, uhlie 

 

3.Napíšte 3 spôsoby znečistenia pôdy (pomôckou sú obrázky): 

   

 

 [7] [8] [9] 

...................................................................................................................................................... 

4. Napíšte 3 spôsoby ako chrániť pôdu (pomôckou sú obrázky): 

.................................... 

.................................... 

....................................                                        [11] 

[10] 

 

Záver 

Ľudia si často neuvedomujú, čo pre nich znamená pôda. Pôda je jeden z výrobných 

faktorov a súčasne najdôležitejší prírodný zdroj, pretože bez pôdy nemožno vyrábať 

potraviny, bez nej nemôžu existovať ani iné druhy výrob, poskytuje pre výrobu nevyhnutné 

suroviny a energie, bez nej by vôbec neexistoval život na Zemi. 
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Predložená práca slúži na realizáciu aktivít spojených s Dňom Pôdy. Tieto aktivity by 

mali žiakom doplniť informácie o zložkách pôdy. Súčasťou praktickej ukážky sú aj pracovné 

listy. 
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Abstract 

The article deals with different success in solving chemical tasks between girls and boys. Educational 
tasks were oriented on the mass fraction and concentration, while the tasks were constructed in a way that could 
test the terms as concentration and mass fraction on different levels of thinking. 
 

Kľúčové slová: učebné úlohy; koncentrácia; hmotnostný zlomok;  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre dosiahnutie efektivity učenia, musí žiak neustále s učivom pracovať. Nestačí sa iba 

naučiť poučky, ale žiak musí vedieť nadobudnuté vedomosti aj aplikovať. Zvlášť chémia je 

predmetom, ktorý si vyžaduje širokú aplikáciu nadobudnutých vedomostí, vzhľadom na 

vysokú úroveň abstraktnosti predmetu. Nadobudnuté vedomosti je potrebné neustále 

precvičovať a prehlbovať mnohými spôsobmi. Jedným z najdôležitejších nástrojov na 

aktivizáciu žiakov sú učebné úlohy [1]. Vo všeobecnosti definujeme učebné úlohy ako širokú 

škálu všetkých učebných zadaní, a to od najjednoduchších úloh, vyžadujúcich iba pamäťovú 

reprodukciu, až po zložité úlohy, ktoré si vyžadujú abstraktné myslenie [2]. Vo vyučovaní by 

učebné úlohy nemali byť použité náhodne, ale v určitom algoritme. Tento algoritmus by mal 

byť zložený z úloh usporiadaných od jednoduchých k zložitejším, resp. od úloh, ktoré si 

vyžadujú iba pamäťovú reprodukciu, k úlohám vyžadujúcim si tvorivosť a abstraktné 

myslenie. Učebné úlohy však musia byť podriadené a tvorené na základe učebných cieľov. 

Učebné úlohy by mali patriť k hlavným spätnoväzbovým prostriedkom [2]. 

Podľa [2] pre učebné úlohy vo vyučovacom procese by malo platiť nasledovné: 

1. Učebné úlohy by mali byť zaradené do celého vyučovacieho procesu, nielen na začiatok 

alebo koniec hodiny. Majú nielen vzdelávaciu ale aj formatívnu funkciu. 

2. Učebné úlohy nemôžu byť zaradené do vyučovania samostatne ale mali by byť jednou 

z jeho zložiek. 

3. Učebné úlohy by mali byť podávané vzostupne podľa náročnosti. Nemali by byť 

monotónne, mali by vyvolávať celú škálu rôznych odpovedí a poznávacích aktivít. 
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4. Učebné úlohy by nemali byť vytvárané náhodne, mali by mať vždy stanovený konkrétny 

cieľ. Súbory úloh by mali byť dostatočne veľké a otvorené aby ich učiteľ mohol 

prispôsobiť, konkrétnej situácii vo vyučovaní. 

5. Základnou podmienkou pre tvorbu učebných úloh je správne stanovenie učebného cieľa. 

Správne vytvorené učebné úlohy by mali zaistiť kvalitnú spätnú väzbu pre učiteľa aj 

žiakov. 

6. Tvorba učebných úloh je prejavom profesionality učiteľa. 

 

Cieľom výskumu je zmapovať reakcie žiakov na vybrané typy učebných úloh v 

prípade testovania ich vedomostí o chemických pojmoch, ktoré sú na rozdielnej úrovni 

abstraktnosti. Na základe zistení porovnať rozdiely v úspešnosti riešenia medzi chlapcami 

a dievčatami. V súlade s ŠVP pre predmet chémia sme vybrali také chemické pojmy, ktoré sú 

na rozdielnych úrovniach abstraktnosti a ktoré zároveň umožňujú tvorbu formou totožných, 

ale obsahovo rozdielnych učebných úloh. Na základe známych taxonómií (Tollingerovej 

taxonómia učebných úloh, Nemierkova taxonómia kognitívnych cieľov a taxonómia 

učebných úloh podľa Nurrenbernovej a Robinsona) sme vytvorili  také učebné úlohy, ktoré sa 

líšia len obsahom, ale zároveň testujú zvládnutie pojmov na rozdielnych úrovniach. Nakoniec sme 

uskutočnili  kvantitatívny výskum so zámerom otestovať reakcie žiakov na vytvorené učebné 

úlohy a porovnali úspešnosť v riešení medzi chlapcami a dievčatami. 

 

Materiál a metódy 

V našom výskume bol použitý vedomostný test vlastnej tvorby. Test pozostával z úloh 

zameraných na pojmy hmotnostný zlomok, koncentrácia a roztok. Pri výbere pojmov sme boli 

limitovaný dvoma faktormi: tým, že sme museli vybrať také pojmy aby sme vedeli vytvoriť 

rovnaké typy úloh čo sa týka formy a zároveň pojmy museli byť na rôznej úrovni 

abstraktnosti. Úlohy zamerané na pojem roztok boli v našom prípade doplňujúce, chceli sme 

len vedieť, či žiaci dokážu tento pojem definovať a či vedia uviesť príklad skôr, ako začnú 

rátať niektoré z úloh zameraných na koncentráciu roztokov alebo hmotnostný zlomok 

roztoku. V štatistickom hodnotení výsledkov z testu sme spracovali výsledky z 5 úloh 

zameraných na hmotnostný zlomok a z 5 úloh zameraných na koncentráciu. Keďže rozsah 

článku nám nedovoľuje podrobne popísať všetky úlohy a uviesť ich konkrétne znenia, 

pokúsime sa o to aspoň stručne. Prvá úloha zameraná na hmotnostný zlomok si vyžadovala 

iba reprodukciu poznatkov a to správne označiť definíciu hmotnostného zlomku. Druhá úloha 

zameraná na hmotnostný zlomok si vyžadovala použitie algoritmu v jednoduchom príklade na 
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výpočet hmotnostného zlomku. V tejto úlohe žiaci mali priamo v možnostiach aj odôvodnenie 

výsledku. Toto odôvodnenie sme v úlohe použili preto, aby sme zistili, či žiaci nevyberajú 

výsledok náhodne, ale vedia ako dospeli k správnemu výberu možnosti. Úlohu číslo 3 

môžeme rovnako ako úlohu 2 zaradiť medzi algoritmické, pretože pre správne dopracovanie 

sa k výsledku by mali žiaci použiť rovnaký postup ako pri úlohe č. 2. Rozdiel v úlohách je iba 

ten, že pri tejto úlohe nemajú žiaci žiadne odôvodnenie, čo môže byť pre niektorých žiakov 

výhoda, pre iných nevýhoda. Podľa taxonómie Nurrenbernovej a Robinsona môžeme úlohy 

č.4 a č.5 zaradiť medzi konceptuálne, pretože na ich riešenie žiakom nestačí použiť len 

zaužívaný algoritmus a dosadenie veličín do vzorca. Podľa [3] konceptuálne úlohy 

predstavujú formuláciu, ktorá dokáže vyvolať vnútorný konflikt v riešiteľovi a následné 

prehĺbenie pochopenia daného pojmu. Veľakrát sa to dosahuje netradičným spôsobom 

(pomocou obrázkov, schém, grafov), ktoré si vyžadujú nešpecifický transfer vedomostí. Táto 

úloha tiež zisťuje do akej hĺbky študent pochopil učivo. Nie je len o dosadení do vzorca ale aj 

o uvedomení vzťahov medzi pojmami. Posledná úloha zameraná na pojem hmotnostný 

zlomok je v princípe rovnaká ako predchádzajúca. Zaradenie úlohy do taxonómií je tiež 

rovnaké. Na túto úlohu však žiaci musia využiť vyššie myšlienkové operácie. Úlohy na pojem 

koncentrácia sú postavené na rovnakých princípoch ako spomínané úlohy na pojem 

hmotnostný zlomok. Rozdiel je v tom, že pri prvých troch úlohách na koncentráciu žiaci 

musia pracovať aj s premenami jednotiek a vybrať výsledok so správnou jednotkou. 

Samotný výskum prebiehal v mesiacoch december a január v školskom roku 

2012/2013, v mestách Bratislava a Trenčín. Vzhľadom na možnosti a podmienky výskumu 

sme pracovali s dostupnou vzorkou žiakov, takže naša výskumná vzorka nie je náhodne 

vybraná. V Trenčíne výskum prebiehal na gymnáziu Ľ. Štúra a v Bratislave na gymnáziu J. 

Hronca a gymnáziu Hubeného. Ako výskumnú vzorku sme vybrali triedy 1. ročníka 

štvorročného gymnázia, a triedy kvinty osemročného gymnázia. Vzorka bola vybraná na 

základe veku žiakov. Podľa Piageta ale aj jeho kritikov žiaci vo veku 14 – 15 rokov už majú 

dostatočne rozvinuté myslenie, aby boli schopní riešiť aj zložitejšie úlohy, ktoré si vyžadujú 

použitie formálneho myslenia. Všetky úlohy boli zostavené tak, že žiaci sa s pojmami 

v týchto úlohách stretli aspoň v deviatom ročníku  ZŠ. Celá vzorka pozostávala z 223 žiakov, 

z toho 112 chlapcov a 111 dievčat. Po skončení tejto časti výskumu sme prešli k samotnému 

vyhodnoteniu testov. 
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Výsledky a diskusia 

V nasledujúcich grafoch popíšeme jednotlivé výsledky dosiahnuté chlapcami 

a dievčatami.  

 

Graf č. 1 Porovnanie priemerov dosiahnutých bodov v súbore dievčat z úloh 1 - 3 zameraných na hmotnostný 
zlomok a koncentráciu 

 

 

 

Graf č. 1 nám vypovedá o dosiahnutých priemeroch u dievčat v prvých troch úlohách 

zameraných na pamäť a aplikáciu vedomostí. V grafe je možné vidieť, že úloha č. 1 bola 

riešená s rovnakou úspešnosťou aj na hmotnostný zlomok, aj na koncentráciu. V úlohe č. 2 sa 

nám vyskytol rozdiel, ktorý sa prejavil ako štatisticky významný. Rovnako v úlohe tri sme 

našli štatisticky významný rozdiel. Tieto rozdiely nám opäť poukazujú na to, že úlohy na 

pojem hmotnostný zlomok boli riešené s nižšou úspešnosťou ako úlohy zamerané na pojem 

koncentrácia. V úlohe č. 3 je dosiahnutý priemer najväčší z toho dôvodu, že maximálny počet 

bodov, ktorý mohli žiaci za túto úlohu získať  8 bodov, zatiaľ čo v prvých dvoch úlohách je 

maximálny možný počet získaných bodov 4. 
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Graf č. 2 Porovnanie priemerov dosiahnutých bodov v súbore dievčat z úloh s grafickými prvkami 
 

 

 

Graf č. 2 nám popisuje dosiahnuté priemery v úlohách s grafickými prvkami. Prvá 

sada úloh bola riešená takmer zhodne a v súbore sme nenašli žiadny štatisticky významný 

rozdiel. V druhej sade úloh je viditeľný rozdiel v priemeroch, z čoho môžeme usúdiť, že 

v úlohe na hmotnostný zlomok dosiahli dievčatá v priemere nižší bodový zisk ako v úlohe na 

koncentráciu. Tento rozdiel sa tiež prejavil ako štatisticky významný. 

V prípade chlapcov prvé tri úlohy boli riešené s takmer rovnakou úspešnosťou, týkalo sa to 

pojmov hmotnostný zlomok aj koncentrácia Rozdiely v priemeroch sa pohybovali v intervale 

0,03 – 0,14 bodu, boli teda takmer zanedbateľné. 

Úlohy s grafickými prvkami chlapci riešili rozdielne. V prvej sade grafických úloh 

bola lepšie riešená úloha na hmotnostný zlomok, nebol tu však zaznamenaný žiadny 

štatisticky významný rozdiel. V druhom prípade bola lepšie riešená úloha na koncentráciu 

s rozdielom 0,19 bodu. Tento výsledok bol zaznamenaný aj v celom súbore respondentov aj 

u dievčat s tým rozdielom, že v predchádzajúcich dvoch spomínaných príkladoch teda úlohy 

č.4 a č.5 sa tieto rozdiely v úspešnosti riešení prejavili aj ako štatisticky významné.  

 

Záver 

V prípade súboru dievčat boli všetky úlohy zamerané na koncentráciu riešené lepšie 

ako úlohy zamerané na hmotnostný zlomok, okrem prvej, ktorá bola riešená s rovnakou 

úspešnosťou. Ďalšie štatisticky významné rozdiely sa nachádzajú v úlohách č. 3 a č. 5. Tieto 

úlohy sú opäť riešené lepšie v prípade koncentrácie. Výsledky v súbore dievčat mali na 

celkové výsledky taký vplyv, že štatisticky významné rozdiely zo súboru dievčat sa premietli 
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aj do celého súboru respondentov. Prvé tri úlohy zamerané na hmotnostný zlomok 

a koncentráciu boli riešené rovnako alebo len so zanedbateľnými rozdielmi. V úlohách 

s grafickými prvkami sa v súbore chlapcov vyskytli rovnaké výsledky ako v celom súbore 

a v súbore dievčat. To znamená že úloha č. 4 zameraná na hmotnostný zlomok bola riešená 

lepšie ako úloha č. 4 zameraná na koncentráciu. Úloha č. 5 zameraná na hmotnostný zlomok 

bola riešená s nižšou úspešnosťou ako úloha č.5 zameraná na koncentráciu.  
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Abstrakt 

Mires are ecosystems accumulating high amount of organic matter with preserved micro- and 
macrofossils. Thus they can serve as natural archives allowing reconstruction of local vegetation and landscape 
development. Main aim of this study was to bring evidence of the whole Holocene history of mire birch 
woodland located on the ridge of the Malé Karpaty Mts (SW Slovakia) using pollen analysis. One peat core was 
sampled from the middle part containing the whole Holocene sequence. The local development of study site 
started with small lake in a terrain depression, which arose at the end of the Late Glacial (Middle Dryas). The 
Late Glacial landscape was mosaic of birch-pine forests on suitable places and Artemisia steppes. Early 
Holocene is characterized by steep decline of pine and increase of Corylus and other mesophilous trees 
(Quercus, Tilia, Ulmus, Fraxinus). Fagus started dominate in middle Holocene (about 5000 cal BP). The recent 
vegetation established only several hundred years ago (ca 500 cal. BP), when birch started dominate.  
 

Kľúčové slová: reconstrucion; pollen analysis; Late Glacial; Holocene 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rašeliniskové ekosystémy sú významnou súčasťou prírody. Majú veľký význam ako 

biotopy viacerých reliktných druhov rastlín a živočíchov. Okrem toho, sú tiež zdrojom 

informácií o minulosti, a to hlavne o zložení vegetácie minulých geologických období. Je to 

vďaka prítomnosti peľových zŕn uložených v rôznych vrstvách sedimentu.  

Peľové analýzy sa využívajú hlavne na sledovanie dlhodobých zmien v zložení 

ekosystémov, vrátane vzniku a vývoja kultúrnej krajiny. Kľúčovou periódou vo vývoji 

súčasnej prírody je obdobie neskorého glaciálu a ranného holocénu – najmladší kvartér. 

V každom období štvrtohôr vládli iné klimatické podmienky, ktoré výrazne vplývali na 

vegetáciu a prostredie.  

Rašelinisko PR Nad Šenkárkou leží na okraji hrebeňa Malých Karpát. Patrí k 

najzachovalejším maloplošným chráneným územiam Malých Karpát. Je to vrchoviskové 

rašelinisko a zároveň významný ekostabilizačný prvok, ktorý je významným stanovišťom pre 

rôzne druhy rastlín a živočíchov, viažucich sa na vodu a zamokrené prostredie. V organickom 

sedimente pod svojím povrchom navyše ukrýva veľké množstvo informácií o vývoji miestnej, 

ale aj vzdialenejšej vegetácie. Rašelinisko sa stále vyvíja a našťastie nikdy nebolo príliš 

narušené degradačnými faktormi (odvodnením, ťažbou atď.).  

Cieľom príspevku je zrekonštruovať vývoj vegetácie na rašelinisku a v jeho blízkom 

okolí od neskorého glaciálu až po súčasnosť.  
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Materiál a metódy 

Vzorky na laboratórne spracovanie boli odobraté pôdnym vrtákom. Pri spracovaní 

vzoriek sa dbalo na odstránenie všetkých anorganických a organických zvyškov (okrem 

peľových zŕn a spór). Bola použitá metóda s KOH a hexametafosforečnanom sodným [1]. 

Počítaných bolo najmenej 500 terestrických peľových zŕn. Boli určované pomocou 

dostupných kľúčov [2, 3, 4]. Určené objekty, ktoré sa podarilo identifikovať, boli zaradené do 

skupín: stromové peľové zrná (AP – arbor pollinum), nestromové peľové zrná (NAP – non 

arbor pollinum), spóry a neidentifikované ako Varia. Celková, teda totálna suma (TS), ktorá 

pozostávala zo súčtu AP a NAP (do tejto skupiny je zahrnutá aj skupina Varia) sa 

percentuálne vyhodnotila a získalo sa peľové spektrum. 

Vzorka z najhlbšej časti rašeliniska (85 cm) bola rádiokarbónovo datovaná. Datovanie 

bolo prevedené metódou AMS (Atomic Mass Spektrometry) v laboratóriách v Georgi (Center 

for Applied Isotope Studies, University of Georgia) v USA. Hodnoty získané 

z rádiokarbónového datovania nám poskytujú informácie o veku vzorky pred súčasnosťou 

(BP – pred rokom 1950). Tieto dáta je potom nevyhnutné skalibrovať. Kalibrácia bola 

vytvorená pomocou voľne dostupného programu OxCal v4.1.7 [5]. 

 

Výsledky a diskusia 

Datovanie dokázalo (Tab. 1), že najspodnejšia vrstva pochádza z obdobia 12 480 cal. 

yrs BP, teda 10 530 cal. pred n. l.. Toto obdobie spadá približne do obdobia neskorého 

glaciálu, konkrétne ide pravdepodobne o stredný dryas.  

 

Tab. 1 Výsledky rádiokarbónového datovania (BP – pred súčasnosťou, BC – pred naším letopočtom,  
AD – nášho letopočtu 

 

 

Peľový diagram (Obr. 1 a 2), ktorý bol zhotovený pomocou programu TILIA [6], bol 

vypracovaný so sumou AP + NAP = 100 %. Znázornené sú v ňom iba sporomorfy, 

vyskytujúce sa v peľovom spektre viackrát (viac ako trikrát). Tieto sporomorfy sú v diagrame 

zoradené podľa toho, kedy sa objavujú v peľovom spektre a sú združené do skupín podľa 

taxonomickej príslušnosti. 
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SE 1 - Neskorý glaciál (LG) 80 – 50 cm: 

Rašelinisko Nad Šenkárkou bolo v minulosti malým jazerom, ktoré sa nachádzalo 

v terénnej depresii na hrebeni terajších Malých Karpát. Začalo sedimentovať pravdepodobne 

v neskorom glaciáli, na prelome böllingu a stredného dryasu. Dokazuje to datovanie najhlbšej 

časti profilu, ktorého vek je cca 12 480 cal. yrs BP.  

Obr. 1: Peľový diagram zhotovený pomocou programu TILIA 

Obr. 2: Dokončenie peľového diagramu 

 

herbs 
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V rámci neskorého glaciálu boli dreviny na lokalite vo väčšom zastúpení ako byliny. 

Vo vypracovanom diagrame z drevín dominovali najmä Pinus sylvestris t. (44 %) a Betula 

alba t. (23,3 %). Väčšie zastúpenie mali na lokalite v čase sedimentácie ešte aj Corylus (1,7 

%) a Alnus (1 %). Zriedka sa vyskytovali Picea, Salix, Fagus a Quercus. Sporadicky sa 

objavovali aj Ulmus, Fraxinus a Carpinus. 

Z nedrevín výrazne dominovali zástupcovia čeľade Cyperaceae (6 %), tieto druhy 

považujeme za lokálne druhy. Ďalším výrazne zastúpeným druhom bola Artemisia (5,3 %) 

a čeľade Poaceae (2,5 %), Daucaceae (1,4 %). Okrem nich sa v menšej miere vyskytovali aj 

Filipendula, Chenopodiaceae, Asteraceae – Fenestratae, Rubiaceae, Ranunculaceae, 

Plantago major-media, Senecio t., Pleurospermum austriacum, Caryophyllaceae, Epilobium, 

Cirsium. 

 

SE 2 – Ranný holocén 50 – 35 cm: 

Nasledovanie ďalších zón je odvodené z peľového diagramu, keďže nebolo 

vypracovaných viac datovaní. Druhá zóna označená ako SE 2 znázorňuje obdobia preboreál 

(PB) až boreál (BO) a koniec obdobia už zasahuje do atlantiku (AT).  

Obdobie preboreálu je datované [7] do rokov od 8200 – 6800 pred n. l.. a boreálne 

obdobie do časového intervalu 6800 – 5500 pred n. l., toto obdobie je tiež nazývané obdobím 

liesky (Hazelzeit). 

Vo vypracovanom diagrame (Obr. 1 a 2) je v tomto období zaznamenaný prudký 

pokles krivky Pinus sylvestris t. (33,8 %) spolu s nárastom listnatých drevín a krov Corylus 

(4,6 %), Fagus (4,4 %), Alnus (2,9 %), Tilia (1,7 %), Ulmus (1,6 %) a Quercus (1,1 %). 

Zaujímavé sú hlavne dreviny zo skupiny Quercetum mixtum (Tilia, Ulmus, Quercus), ktoré 

rapídne stúpli a majú rovnomerne vyššiu krivku. Tento nárast indikuje zmiešané dubiny 

v najbližšom a aj širšom okolí lokality. Betula (23,3 %) si udržuje stálu zapojenú krivku počas 

celého obdobia. Takisto pozorujeme nárast hrabu.  

Z bylín a trávovitých druhov má stále najväčšiu krivku Cyperaceae (13,6 %), ďalšie 

hojne zastúpené sú Artemisia (3,8 %), Poaceaea (2,6 %), Filipendula (1,1 %). Peľové 

spektrum je ďalej doplnené o druhy s percentuálnym vyhodnotením pod 1 %: Daucaceae, 

Chenopodiaceae, Senecio, Asteraceae, Caryophyllaceae, Galium, Plantago lanceolata a iné.  
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SE 3 – Stredný holocén 35 – 15 cm: 

Táto časť profilu bola priradená do obdobia atlantika (AT). Atlantiku sa delí na dve 

časti: staršie atlantikum a mladšie atlantikum. Je vymedzené  do rokov 5500 – 2500 pred n. l. 

[7]. 

V tomto období už výrazne dominuje Fagus (26,5 %). Jeho expanzia začala začiatkom 

obdobia a krivka si drží stálu hodnotu počas celého obdobia. Indikuje to prevládajúce bučiny 

na lokalite a v jej okolí. Ďalšími výrazne dominantnými drevinami boli Betula (12,2 %) 

a Pinus (10,2 %). Súvislú krivku má Corylus (4,1 %). Hlavne na začiatku obdobia sú ešte 

časté dreviny Quercus, Tilia, Ulmus a Fraxinus. Do porastu postupne preniká aj Abies. 

Z peľových zŕn nedrevín dominujú Poaceae (6,1 %), dosť ustúpili Cyperaceae (1,64 

%). Okrajovo sa vyskytujú aj Chenopodiaceae (0,53 %), Filipendula (0,4 %). Zriedka by sa 

na lokalite alebo v jej okolí našli aj zástupcovia čeľadí Rosaceae, Apiaceae, Urtica, Galium, 

Rumex a iné. Plantago lanceolata (0,9 %) má v tomto období najhojnejšie zastúpenie, čo 

indikuje prítomnosť človeka. Spóry rašelinníka dosiahli v tomto období svoje maximum (20,6 

%) v celom peľovom diagrame. 

 

SE 4 – Mladý holocén 15 – 0 cm 

Najvrchnejšia časť profilu prislúcha obdobiu mladého holocénu, do ktorého spadajú 

obdobia subboreál (SB) a subatlantikum (SA). Subboreál spadá medzi roky 2500 – 500 pred 

n. l. a subatlantik  medzi roky 800 pred n. l. až po súčasnosť [7].   

V rámci štvrtej určenej zóny mala najväčšie percentuálne zastúpenie Betula (59,6 %), 

ktorej krivka prudko vzrástla a zároveň nám krivka Betula odráža aj jej súčasný stav na 

rašelinisku. Ďalšími hojne zastúpenými drevinami sú Pinus (10 %), Alnus (6,2 %) a Corylus 

(4,2 %), čo tiež odráža súčasný stav vegetácie na lokalite a v jej okolí. Fagus oproti minulému 

obdobiu prudko klesol (3 %), avšak jeho krivka má konštantné hodnoty po celé obdobie, čo 

tiež reflektuje jeho súčasný stav na lokalite, keďže sa na rašelinisku vyskytuje sporadicky.  

Z nedrevín prevažujú trávy Poaceae (3,9 %). Hojne sú zastúpené Ambrosia (1,8 %), 

ktorá má relatívne konštantnú krivku naprieč celým obdobím a Cyperaceae (1,52 %). Ďalšími 

prítomnými druhmi na lokalite sú Artemisia (1,1 %), zástupcovia čeľade Chenopodiaceae (1 

%), Urtica (0,7 %) a Filipendula (0,43 %). Peľové spektrum je doplnené o druhy Plantago 

lanceolata, Rumex, druhy čeľade Apiaceae, Solanum nigrum, Solanum dulcamara, Galium 

a iné.  
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Záver  

Rekonštrukciu vegetácie sledovaného územia môžeme uskutočniť viacerými 

spôsobmi. Jednou z nich je aj peľová analýza rašelinných sedimentov. Táto metóda je 

najvhodnejšia na rekonštrukcie terestrických ekosystémov a používa ju mnoho 

paleobotanikov na svete.  

Celkové zhrnutie vývoja na základe peľového diagramu nám hovorí o tom, že 

v každom vývojovom období prevládali dreviny nad nedrevinami. Išlo o zalesnené prostredie, 

najprv s prevahou borovicovo-brezových lesov, neskôr s prevahou zmiešaných dubohrabín. 

V posledných vývojových štádiách už na lokalite výrazne prevládal buk, ktorý v recentnom 

období opäť nahradila breza. Po celý čas sedimentácie bolo rašelinisko aktívne a relatívne 

neporušené zo strany človeka.  
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Abstrakt 

This study evaluates the sorption of iodine onto a selected soil sample. Hence iodine is an essential 
element it is important to predict it’s behavior in our soil types. Sorption is the main process which can limit 
iodine uptake from soil and entering the food chain. In this study, the sorption behavior of iodine is evaluated by 
the most common sorption models - Freundlich and Langmuir isotherms. Concentrations of iodine in the soil 
solution were obtained using an iodine ion selective electrode. 
 

Kľúčové slová: sorpcia; jód; pôda; izoterma 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jód je stopový prvok rozšírený v atmosfére, litosfére, hydrosfére a biosfére v rôznych 

koncentráciách [1]. Pre živočíchy je esenciálnym prvkom a odporúčaná denná dávka jódu pre 

človeka podľa WHO je približne 150 µg [2]. Je prijímaný predovšetkým potravou; a hlavnými 

zdrojmi jódu sú mliečne výrobky, vajcia, morské plody a riasy. V našich podmienkach môžu 

byť významným zdrojom jódu aj rastliny [3, 4]. 

Priemerný obsah celkového jódu v pôde je približne 3 mg.kg-1, z toho len 10 % tvoria 

jeho vodorozpustné formy. Dominantné rozpustné formy vo vlhkých kyslých pôdach sú 

jodidy, kým v suchých pôdach a oxidačných podmienkach sú dominantné jodičnany [5]. 

Keďže jód je dôležitým esenciálnym prvkom, poznanie sorpčných vlastností týchto 

mobilných foriem jódu v pôdach je nevyhnutné z hľadiska hodnotenia bioprístupnosti, keďže 

tieto rozpustné/mobilné formy jódu sú dostupné pre rastliny a v potravnom reťazci následne aj 

pre živočíchy a človeka. 

Cieľom práce bolo preto preskúmať sorpčné správanie jódu vo forme I- v pôde, mieru 

jeho viazania a následného uvoľňovania do pôdneho roztoku vo forme biologicky dostupnej 

pre organizmy. 

 

Materiál a metódy 

V experimente bola použitá modelová orná pôda z ručne vykopanej sondy z lokality 

okolo Senca. Základné pôdne charakteristiky sú uvedené v Tab. 1. Po odobratí bola pôda 

voľne vysušená pri laboratórnej teplote a preosiata cez sito (2 mm). Na zabránenie biologickej 
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aktivity a možnej asimilácie/biotransformácie jódu počas sorpčných experimentov sa pôda 

sterilizovala v autokláve pri 125 °C po dobu 15 minút. 

 

Tab. 1 Základné charakteristiky pôdy 

Typ Druh 
Hĺbka 

[cm] 

Piesok 

[%] 

Prach 

[%] 

Íl 

[%] 
pHH2O pHKCl  

Obsah 

humusu 

[%] 

Obsah 

Cox  

[%] 

Černozem Hlinitá 0-15 34,28 45,84 19,89 7,98 7,45 4,9 2,8 

 

Zásobné a kalibračné roztoky sa pripravili rozpustením KI p.a. (Centralchem, 

Bratislava) v redestilovanej vode s koncentráciou v rozsahu 10-6-10-5 mol.l-1. Roztoky so 

známou koncentráciou KI sa použili pre zostrojenie kalibračnej krivky (Obr. 1). Ako 

pozaďový elektrolyt pri sorpcii sa použil roztok 0,01 mol.l-1 NaNO3 (Centralchem, 

Bratislava). Meranie neznámej koncentrácie sa vykonávalo jodidovou ión selektívnou 

elektródou (Hanna, HI 4111, Hanna Instruments, USA). Pred analýzou sa do vzoriek vodných 

extraktov pridával štandardný roztok ISA pre halogenidové elektródy (Hanna ISA HI 

4000-00, Hanna Instruments, USA) v pomere 1:25. Na skúmanie sorpcie s využitím jodido-

selektívnej elektródy sa použila modifikovaná metodika podľa Shepparda [6]. 

 
Obr. 1 Kalibračná krivka pre jodidovú ión selektívnu elektródu 

 

Sorpčné vlastnosti pôd pre jodidy sa hodnotili nasledovne: navážka 5 g pôdnej vzorky 

v 35 ml 0,01 mol.l-1 roztoku NaNO3 sa nechalo trepať 24 h (Unimax 2010, Heidolph, 

Nemecko). Po 24 hodinách sa k jednotlivým vzorkám pridalo 5 ml zo zásobných roztokov KI 

s rôznymi koncentráciami tak, aby sa dosiahli koncentrácie I- v suspenziách v rozsahu 0,1 až 

1,2 mg.l-1. Nádobky sa po uzavretí opäť nechali trepať 24 hodín. Následnou centrifugáciou 

(MPW 340, Machanika Precyzyjna, Poľsko) pri 3500 rpm po dobu 15 minút došlo k separácii 
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fáz. Supernatant sa následne filtroval membránovým filtrom (0,45 µm) a vo filtráte sa 

stanovili koncentrácie jódidov ión selektívnou elektródou  interpoláciou získaných údajov z 

kalibračnej krivky. Vzorky sa pripravili v štyroch opakovaniach. 

 

Výsledky a diskusia 

Na nelineárnu regresnú analýzu experimentálnych údajov množstva sorbovaného 

jodidu na jednotkovú hmotnosť pôdnej vzorky S [mg.kg-1] v závislosti od rovnovážnej 

koncentrácie jodidov v roztoku C [mg.l-1] sme využili dva modely sorpčných izoteriem – 

Freundlichov [I.] a Langmuirov [II.] adsorpčný model: 

n
f CKS=  [I.] 

CK

CSK
S

L

L

+
=

1
max  [II.] 

kde Kf je Freundlichov sorpčný koeficient, ktorý vyjadruje sorpčnú kapacitu sorbentu 

v prípade jednotkovej rovnovážnej koncentrácie; n je sorpčný (Freundlichov) exponent, ktorý 

vyjadruje heterogenitu povrchu sorbentu; Smax [mg.kg-1] vyjadruje maximálne množstvo 

sorbátu, ktorý sa môže viazať na jednotku hmotnosti sorbentu a parameter KL súvisí s afinitou 

sorbátu na sorbent. 

 
Obr. 2 Freunflichova a Langmuirova sorpčná izoterma pre černozem 

 

Tab. 2 Parametre Freudlichovej a Langmuirovej izotermy pre sorpciu jodidu na černozem 
 

Model n K f Smax K L R2 

Freundlichov model 0,21 ± 0,01 0,91 ± 0,10 - - 0,75 

Langmuirov model - - 0,97 ± 0,01 12,6 ± 4,2 0,93 
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Dôležitým faktorom hodnotenia sorpčných vlastností je aj rozdeľovací koeficient KD, 

ktorý vyjadruje podiel medzi koncentráciou jodidov viazaných  pôdnou vzorkou 

a zostatkovou (rovnovážnou) koncentráciou jodidov v roztoku po sorpcii. Získané hodnoty 

rozdeľovacieho koeficientu KD po 24-hodinovej sorpcii sú pomerne nízke. Pohybujú sa 

v rozmedzí od 0,93 ( C0 = 10-5 mol.l-1 KI) do 6,21 (C0 = 10-6 mol.l-1 KI), pričom jeho hodnota 

s rastúcou počiatočnou koncentráciou KI v roztoku významne klesá. To pravdepodobne 

znamená, že maximálna sorpčná kapacita pôdy pre jodidy už bola dosiahnutá a nie je schopná 

viazať viac jodidu. To potvrdzuje aj parameter Smax, vyjadrený z Langmuirovej izotermy 

nelineárnou regresnou analýzou (Tab. 2), ktorého hodnota sa blíži k experimentálnym 

hodnotám sorpcie (Obr. 2). Zároveň táto izoterma na základe vypočítaných koeficientov 

determinácie opisuje experimentálne výsledky lepšie (R2 = 0,93) než Freundlichova izoterma 

(R2 = 0,75). Aj nízka hodnota parametra n potvrdzuje limitované množstvo, relatívne 

homogénnych, sorpčných pozícii v nami sledovanom experimentálnom koncentračnom 

rozsahu. Strmý počiatočný sklon izoteriem (Obr. 2) a hodnota Langmuirovej konštanty (KL) 

naznačujú, že hoci má pôda pomerne nízku sorpčnú kapacitu, vo veľmi zriedených roztokoch 

má k nej jodid pomerne vysokú afinitu. 

 
Obr. 3 Relatívny úbytok jodidov z roztoku po sorpcii 

 

Miera sorpcie vyjadrená v percentách na Obr. 3 tiež potvrdzuje vyššie opísaný trend. 

Najmenej, len 10,4 % jodidu obsiahnutého v roztoku sa sorbovalo na pôdu pri vzorke s C0 = 

10-5 mol.l-1 KI v roztoku, kým pri C0 = 10-6 mol.l-1 KI sa viazalo až 42,88 %. 

Nízke hodnoty KD sú porovnateľné s hodnotami, ktoré opísal Sheppard [6] po 24 

hodinovej sorpcii. Autor však naznačuje, že sorpcia jodidu na pôdu je veľmi pomalý proces, 

čo potvrdzujú aj ním obsiahnuté desaťnásobne vyššie hodnoty KD po 14-dňovej sorpcii. 
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Záver 

Na základe výsledkov nášho experimentu možno konštatovať, že jodid má pomerne 

vysokú afinitu k ornej pôde odobratej z lokality Senec, avšak sorpčná kapacita pôdy pre 

jodidy je veľmi nízka (približne 1 mg.kg-1). Relatívne najvyššie obsahy jodidu sa viazali pri 

najnižšej počiatočnej koncentrácie KI v roztoku a sorpciu jodidov vhodne opisovala 

Langmuirova izoterma. 
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Abstrakt 

This work is focused on the using of the column (dynamic) experiments by study of arsenic mobility 
from technosoils in Zemianske Kostoľany. This area is significantly contaminated by power plant ash, which 
contains high concentrations of arsenic and other potentially toxic elements (Hg, Zn, Cu, Pb). A huge disaster 
happened in 1965 (dam brake) and the whole area was contaminated. Approximately 3 million m3 of ash polluted 
cca 20 km2 agricultural soil. Total content of arsenic in the studied samples is in range  534 – 1139 ppm. During 
experiments with real water released from the sample ZKL-1 from a depth of 30 cm (= 3,52 % from Astot 534 
mg.kg-1), during the experiment with distilled water was obtained from a given sample of 5,71 %. We made 5-
day experiments with distilled water to monitor the dynamics of leaching of arsenic in the longer term. From the 
results obtained we can find that the most stronges extractant was distilled water. The obtained results indicate an 
increasing trend of released arsenic with leaching time.  

 
Kľúčové slová: arzén; kolónové experimenty; technozem; polietavý popol; Zemianske Kostoľany 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Študovaná lokalita Zemianske Kostoľany patrí z hľadiska znečistenia životného 

prostredia k najviac zaťažením oblastiam na Slovensku. Kontaminácia študovanej lokality 

siaha do roku 1965, kedy prišlo k pretrhnutiu 40 m vysokej hrádze Pôvodného odkaliska, pri 

ktorom sa do životného prostredia vylialo cca 3 milióny m3 popolového materiálu s vysokými 

koncentráciami potenciálne toxických stopových prvkov (hlavne arzénu). V rámci sanačných 

prác sa približne 1 m hrubá vrstva naplaveného popola (lokálne aj viac ako 2 m) prekryla 

približne 30 cm vrstvou zeminy [1]. Pre hodnotenie rizík vyplývajúcich zo znečistenia 

prostredia potenciálne stopovými toxickými prvkami je dôležité poznať procesy, od ktorých 

mobilizácia týchto prvkov závisí (vlastnosti prostredia, fyzikálno-chemické vlastnosti, 

minerálne zloženie popolov, sedimentov a pôd) a charakterizovať dynamiku uvoľňovania 

kontaminantov z pevných fáz do roztokov.  

Aby sme mohli pochopiť podmienky vylúhovania prvkov z technozemí s obsahom 

popola je dôležité vedieť, že popol je heterogénny materiál, v ktorom sú nerovnomerne 

distribuované rôzne prvky [2]. Je primárne zložený z amorfných aluminosilikátových zložiek 

s nižším zastúpením Fe-bohatých zložiek, niektorých kryštalických fáz a malého množstva 

nespáleného uhlia [3]. Miera vylúhovateľnosti potenciálne toxických prvkov súvisí s ich 

koncentráciou v uhlí a popoloch, závisí od podmienok spaľovania uhlia, od procesov 
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sorpcie/desorpcie, od oxidačno-redukčných a dominantne od pH podmienok prostredia [2]. 

Silvetti et al. (2014) uvádzajú, že mobilita stopových prvkov obzvlášť závisí od nasledovných 

vlastnosti pôdy: pôdne pH, štruktúrne zloženie pôdy, druh a množstvo prítomných 

oxyhydroxidov, obsah organickej hmoty, obsah uhličitanov, fosforečnanov a ílov, ktoré sú 

hlavné pôdne zložky zodpovedné za sorpciu toxických kovov a metaloidov [4] . 

 Cieľom realizácie kolónových (dynamických) experimentov použitím povrchovej 

(reálnej) vody z Lelovského potoka (odobratá pod Pôvodným odkaliskom) a destilovanej vody 

bolo posúdiť schopnosť arzénu uvoľňovať sa do životného prostredia. 

 

Materiál a metódy 

Odber vzoriek technozemí použitých v kolónových experimentoch sa odoberali 

z území pozdĺž nivnej terasy rieky Nitra, kde bolo Pôvodné odkalisko Zemianske Kostoľany 

počas havárie v roku 1965 vyliaté a prekryté nehomogénnou zeminou. Z pôdnej sondy sa 

odoberali dve vzorky – ZK5 a ZKL, každá z hĺbky 30 a 60 cm. Okrem odberu pôdnych 

vzoriek bola odobratá vzorka povrchovej vody z Lelovského potoka, ktorá drenuje nivnú 

terasu s pochovaným popolovým materiálom, za účelom realizácie kolónových experimentov, 

celkovom objeme 20 l. Po terénnom odbere boli vzorky premiestnené do laboratória 

a spracované štandardným spôsobom (sušenie, homogenizácia a sitovanie na frakciu <2 mm).   

Cieľom realizácie kolónových dynamických experimentov bolo posúdiť dynamiku 

vylúhovania a potenciálnu mobilitu As z pevných fáz vzoriek. Kolónové experimenty boli 

vykonané v štyroch sklenených kolónach s vnútorným priemerom 2,5 cm a dĺžkou 25 cm. Do 

každej kolóny bolo pridaných 73 g vzorky, hmotnosť navážky zodpovedala maximálnemu 

naplneniu sklenených kolón. Vstupnú a výstupnú časť kolón ohraničila vrstva kremičitého 

piesku (cca 1 cm) a filtračný papier s veľkosťou pórov 16 µm. Pomocou peristaltického 

čerpadla ISMATEC IPC 12 pretekal kolónami lúhovací roztok (povrchová voda Lelovského 

potoka vytekajúca z odkaliska a destilovaná voda, ako štandardne používaný roztok 

v extrakčných experimentoch) smerom zdola nahor prietokom 0,2 ml.min-1 po dobu 5 dní. 

Výluhy boli odoberané v intervaloch (hodina): 1, 1*, 4, 8, 16, 24, 72, 120. Prvý odber (1) sa 

uskutočnil po hodine od začiatku vylúhovania – od doby kedy lúhovací roztok prešiel celou 

kolónou, druhý odber (1*) predstavuje výluh po hodine od prvého odberu, 4 – po 4 hodinách 

od odberu 1*, 8 – po 8 hodinách od odberu 4, 16 – po 16 hodinách od odberu 8, 24 – po 24 

hodinách od odberu 16, 72 – 3 dni, 120 – 5 dní. Po odobratí boli výluhy vákuovo filtrované 

cez membránové filtre PRAGOPOR (0,40 µm) a boli v nich stanovené základné fyzikálno- 
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chemické parametre (hodnota pH a EC). Najdlhšie experimenty (5-dňové) sa realizovali iba 

s destilovanou vodou bez odberných intervaloch (výluhy boli odoberané na konci 

experimentu). V získaných výluhoch boli odmerané hodnoty pH, EC a Eh.  

 

Výsledky a diskusia 

Skúmané substráty tvoria heterogénnu zmes pôdy a popola, ktoré podľa novej 

klasifikácie pôd radíme k technozemí iniciálnej, lebo vrstva popola, je človekom vytvorený 

materiál a nielen pokrýva pôvodnú pôdu, ale ju aj intoxikuje (ústne podanie Doc. Bedrna, 

DrSc.). Celkové analýzy vzoriek pôdno-popolového materiálu použitých na kolónové 

experimenty potvrdzujú stav, že predmetná lokalita je silne kontaminovaná potenciálne 

toxickými prvkami, hlavne arzénom, u ktorého sa zistilo výrazné prekročenie limitnú hodnotu 

25 mg.kg-1 pre pôdny druh – piesačnato-hlinitá až hlinitá [5]. Vo vzorkách boli zaznamenané 

aj zvýšené koncentrácie ortuti, ktorej najvyššia prípustná hodnota je 0,5 mg.kg-1 (Tab. 1) [6].   

 

Tab. 1 Celkové obsahy vybraných prvkov vo vzorkách  

 Prvky 

označenie 
vzorky 

hĺbka 
(cm) 

mg.kg-1 hm. % 

As Hg Pb Zn Cu Fe Ca Al Na K 
ZKL-1 0-30 534 0,76 35,1 72 35,1 3,28 2,24 2,55 0,05 0,29 
ZKL-2 30-60 749 0,65 47,8 57 47,8 3,85 3,00 2,82 0,07 0,27 
ZK5-1 0-30 1139 0,58 42,1 66 42,1 4,09 3,7, 3,45 0,12 0,33 
ZK5-2 30-60 1100 0,97 48,5 49 48,5 3,91 3,66 3,18 0,09 0,27 

 

Výsledky chemickej analýzy povrchovej vody Lelovského potoka poukazujú na 

karbonatogénny typ vody, povrchovú vodu charakterizuje chemické zloženie s prevahou 

katiónov Ca2+ a Mg2+, resp aniónmi v zastúpení HCO3
- > SO4

2-. Obsah potenciálne toxických 

stopových prvkov je zanedbateľný, pretože v žiadnom parametri neprekračuje hygienické 

limity podľa [7], z čoho vyplýva, že voda Lelovského potoka drenujúca študovanú lokalitu nie 

je kontaminovaná popolmi [8]. 

Tab. 2 uvádza hodnoty vylúhovaného arzénu a celkový percentuálny podiel 

vylúhovaného arzénu (%) vo vzorkách počas 3- a 5-dňových experimentoch s povrchovou 

(reálnou) vodou z Lelovského potoka a s destilovanou vodou.   
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Tab. 2 Celkové obsahy vylúhovaného As (mg.kg-1) a celkový percentuálny podiel vylúhovaného As (%) počas 3- 

a 5-dňových experimentov  

R
eá

ln
a 

vo
da

 Celkové množstvo As (mg.kg-1) vo 
výluhu (3 d) 

18,78 16,40 15,23 13,87 

Súčet (%) uvoľneného As vo výluhu (3 d) 3,52 2,19 1,34 1,26 

D
es

til
ov

an
á 

vo
da

 

Celkové množstvo As (mg.kg-1) vo 
výluhu (3 d) 

30,47 23,94 33,69 15,96 

Súčet (%) uvoľneného As vo výluhu (3 d) 5,71 3,19 2,95 1,45 

Celkové množstvo As (mg.kg-1) vo 
výluhu (5 d) 

42,58 50,06 48,28 46,03 

Súčet (%) uvoľneného As vo výluhu (5 d) 7,97 6,68 4,24 4,18 

 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že počas 5-dňových experimentov sa uvoľnilo väčšie 

množstvo arzénu v porovnaním s 3-dňovými experimentmi, čo potvrdzuje zvyšujúci sa trend 

vylúhovateľnosti As a nedochádza k ustáleniu lúhovania (obr. 1). Obr. 1 tiež poukazuje na 

fakt, že destilovaná voda je silnejším extrakčným činidlom ako reálna voda z Lelovského 

potoka.  

 

 
Obr. 1 Priemerné obsahy As (mg.kg-1) vo výluhu 

 

Arzén je metaloid veľmi citlivý na oxidačno-redukčné podmienky [9] a jeho mobilita 

je silne závislá od hodnoty pH [2]: As (V) prednostne sa viaže na hydratované oxidy 
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v rozmedzí pH 4 – 7 , naopak As (III) sa sorbuje pri hodnote pH 7 až 10 [10], pričom 

dosiahne aj maximálnu rozpustnosť [2]. Obr. 2 a) obsahuje závislosť vylúhovaných podielov 

As od hodnoty pH počas kolónových experimentov s reálnou vodou z Lelovského potoka a 

Obr. 2 b) s destilovanou vodou. Experiment s reálnou vodou dokumentuje nárast 

vylúhovaného podielu As s nárastom hodnoty pH v danom výluhu, naopak z výsledkov 

získaných počas dynamických testov s destilovanou vodou vyplýva skutočnosť opačného 

trendu pri vzťahu vylúhovaných podielov As v destilovanej vode (negatívny trend) a v reálnej 

vode. 

 
Obr. 2 a), b)  Závislosť vylúhovaného množstva arzénu (mg.kg-1) od hodnoty pH počas experimentu s reálnou 

vodou z Lelovského potoka a s destilovanou vodou 
 

Záver 

Zo získaných výsledkov realizovaných dynamických experimentov môžeme zistiť, že 

oveľa silnejším extrakčným činidlom bola destilovaná voda. Najviac arzénu počas 

kolónových experimentov s reálnou vodou uvoľnilo zo vzorky ZKL-1 z hĺbky 30 cm (z 

celkového obsahu Astot= 534 mg.kg-1 sa vylúhovaním uvoľnilo 3,52 %), počas experimentu 

s destilovanou vodou sa získalo z danej vzorky 5,71 % As. Z výskumu môžeme konštatovať, 

že s časom vylúhovateľnosť As stále stúpala a nedochádzalo ku ustáleniu lúhovania.  
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Sezónne rozdiely v hodnotách pôdnej respirácie hrobových miest na 
vybraných cintorínoch mesta Bratislava 
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Abstrakt 

The samples of grave topsoil from four different cemeteries on the territory of Bratislava city were taken 
during the year 2013. The basal and potential respiratory activity of soil, pH and soil moisture content were 
determinated for every composite sample. The low soil water content during the summer months had significant 
negative effect on soil respiration at all surveyed sites. Index of the soil organic matter stability (potential 
respiration/basal respiration) which reflects the ability of the soil microorganisms to mineralise easily 
decomposable substrate was higher in winter periode. It was due to the absence of vegetal cover during a periode 
of dormancy and lack of available organic substrate. In such a way soil microorganisms released more energy to 
sustain its physiological functions, what has led to an increase in values of the potential respiratory activity. 
 

Kľúčové slová: microbial soil respiration; cemetery; index of the soil organic mater stability 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôdy cintorínov predstavujú pôdy vznikajúce ľudskou činnosťou na cintorínoch 

a pohrebiskách. Sú charakteristické špecifickým usporiadaním horizontov v pôdnom profile 

a taktiež svojimi fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami [1]. Biologická 

aktivita takýchto pôd závisí od jej schopnosti zásobiť mikroorganizmy uhlíkom, dusíkom 

a ostatnými biogénnymi prvkami. Najmä nárast množstva organickej hmoty v pôde môže 

viesť k zvýšeniu aktivity pôdnych mikroorganizmov a zintenzívniť tak proces mineralizácie, 

pri ktorom dochádza k postupnému rozkladu organických látok na jednoduché anorganické 

látky, ktoré sa v priebehu tohto procesu postupne uvoľňujú do pôdy vo forme iónov.  Naopak, 

ochudobnením pôd o vrchnú organickú vrstvu, v dôsledku údržby hrobových miest, je 

ovplyvnená aj schopnosť pôdy zadržiavať pôdnu vlhkosť, čo citlivo vnímajú najmä pôdne 

mikroorganizmy. V spojitosti s meniacou sa vlhkosťou pôdy v priebehu roka, môžeme 

pozorovať zmeny v aktivite pôdnych mikroorganizmov vo vrchnom horizonte takýchto pôd.  

Našim cieľom bolo zistiť ako, a či sa vôbec mení pôdna respirácia v priebehu roka 

a aké faktory na jej zmenu vplývajú najviac. 

 

Materiál a metódy 

Odber vzoriek sme uskutočnili v priebehu roka 2013, na štyroch sledovaných 
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lokalitách – Ružinovský cintorín (= Cintorín Vrakuňa), Mikulášsky cintorín, Ondrejský 

cintorín a Cintorín Slávičie údolie. Z každej lokality sme odobrali vzorku z ôsmych 

odberových miest (každá o objeme 1,60 dm3) z povrchového A horizontu do hĺbky 10 cm. 

Vzorky boli následne prenesené do laboratória a po preosiatí cez 2 mm sito uchované v chlade 

pri teplote 4 ⁰C až do vykonania mikrobiologických analýz. Vo vzorkách pôdy sme 

potenciometricky určili hodnoty aktívnej (pH H2O) a výmennej (pH KCl) pôdnej reakcie. 

Aktuálnu pôdnu vlhkosť v objemových percentách sme stanovili in situ prenosným 

vlhkomerom typu HH2. Bazálnu a potenciálnu produkciu oxidu uhličitého mikroorganizmami 

v priebehu 24 hodín sme stanovili podľa Isermeyerovej metódy [2]. 

 

Stručná charakteristika lokalít: 

Cintorín Sv. Mikuláša (MIC)  sa rozprestiera na príkrom svahu medzi Bratislavským 

hradom a korytom Dunaja. Špecifický je tým, že neprešiel parkovou úpravou, a teda si 

zachováva historický ráz. Prvé záznamy o jeho existencii pochádzajú zo začiatku 13. storočia, 

pochovávať sa tu však prestalo už v 50-tych rokoch minulého storočia. 

Cintorín Ružinov (CIR)  počtom hrobových miest je najväčším miestom odpočinku 

zosnulých v hlavnom meste, ktorý je stále v prevádzke. Prešiel kompletnou parkovou úpravou 

a súkromná firma tu vykonáva pravidelný zber lístia a kosbu. 

Ondrejský cintorín (ONC)  je historický cintorín nachádzajúci sa v mestskej 

časti Staré mesto. Patrí k najstarším bratislavským cintorínom. Založený bol v roku 1784 a 

pochovávalo sa na ňom až do päťdesiatych rokov 20. storočia. V rokoch 1976 – 1980 sa 

uskutočnila rekonštrukcia cintorína, ktorej cieľom bolo premeniť cintorín na mestský park. 

Cintorín Slávičie údolie je s rozlohou 18,5 ha najväčším cintorínom v Bratislave. Bol 

založený v roku 1912 a pôvodne bol určený pre chudobných. Nachádza sa v mestskej 

časti Karlova Ves. Na cintoríne sa dodnes aktívne pochováva. 

 

Výsledky a diskusia 

Z nameraných hodnôt CO₂ je očividné, že zásadný vplyv na biologickú aktivitu 

pôdnych mikroorganizmov má pôdna vlhkosť. Jednoznačne najnižšie hodnoty na všetkých 

lokalitách boli zaznamenané v letných mesiacoch (jún, júl), kedy dlhodobo nepršalo, a  

vlhkosť pôdy na všetkých lokalitách nepresiahla hodnotu 7 %. Na lokalite Mikulášsky cintorín 

nebola vyššia ako 1,5 %. Pomerne vysoké hodnoty pôdnej respirácie boli počas celého roka 

zaznamenané na lokalitách Ondrejský cintorín a Cintorín Slávičie údolie. Naopak veľmi nízku 
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biologickú aktivitu pôdy sme namerali na lokalite Mikulášsky cintorín, a to najmä v letných 

mesiacoch. Vzácne vyrovnané hodnoty pôdnej respirácie sme stanovili na lokalite Ružinovský 

cintorín, ktoré sa v priebehu roka výrazne nemenili (Obr. 1). Na  hodnoty toho parametra 

pôdneho mikrobiálneho spoločenstva nemá pravdepodobne zásadný vplyv druh vysadených 

drevín a v tomto prípade ani hodnota pôdnej reakcie, ktorá bola na všetkých lokalitách 

vyhodnotená ako slabo alkalická. Vysadené dreviny ovplyvňujú mikrobiologickú aktivitu 

v pôdach cintorínov často len do tej miery, že vrhajú tieň a zabraňujú tak prílišnému 

prehrievaniu pôdy. To sa prejavilo v extrémne suchom júny, kedy sa na nezatienenej lokalite 

Mikulášsky cintorín pôda prehrievala a nadmerne vysušovala, čo sa dokázateľne negatívne 

prejavilo v hodnotách mikrobiálnej respirácie. Tento fakt len potvrdzuje náš predpoklad, že 

nízka vlhkosť pôdy je jednou z hlavných príčin zníženej mikrobiálnej aktivity v takýchto 

pôdach.  

 

 

 
Obr. 1 Hodnoty pôdnej respirácie v chladnom a teplom období roka (mg CO₂/kg vzorky/24 hod.) 

 

Negatívny vplyv nízkej vlhkosti substrátu a absencie opadanky na aktivitu pôdnych 

mikroorganizmov v zimných mesiacoch sa prejavil, už v roku 2012 na lokalitách Mikulášsky 

cintorín a Cintorín Ružinov. Bazálna produkcia oxidu uhličitého bola o niečo vyššia 

na lokalite CIR, po pridaní glukózy ako rýchleho zdroja dostupnej energie pre 

mikroorganizmy však veľmi stúpla. Podobný priebeh sme mohli sledovať aj na lokalite MIC 

Tento fakt a zároveň veľmi vysoké hodnoty indexu substrátovej dostupnosti na oboch 

lokalitách, ale najmä na lokalite MIC naznačovali, že tento typ pôd neponúka pre organizmy 

veľa dostupných ľahko rozložiteľných organických látok, a preto je tu znížená mikrobiálna 
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aktivita. Zároveň sme skonštatovali, že to vypovedá o mimoriadnej nestabilite pôdneho 

spoločenstva [3]. 

Hodnoty indexu substrátovej dostupnosti v roku 2013 boli takmer na všetkých 

skúmaných plochách vyššie v zimnom období, čo naznačuje mierne zhoršenie podmienok pre 

pôdne mikroorganizmy, vzhľadom k obmedzenej dostupnosti ľahko využiteľných 

organických látok. Najmarkantnejší rozdiel sme zaznamenali na lokalitách ONC a CSU, na 

lokalitách MIC a CIR boli tieto hodnoty počas roka vyrovnané (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2 Zmeny hodnôt indexu substrátovej dostupnosti počas sezóny (rok 2013) 
 

Záver 

Počas roka 2013 sme sledovali zmeny v hodnotách pôdnej respirácie na štyroch 

vybraných Bratislavských cintorínoch. Bazálna aj potenciálna produkcia oxidu uhličitého 

mikroorganizmami sa zdá byť počas roka na všetkých sledovaných plochách vyrovnaná až na 

mierne výkyvy najmä počas suchých letných mesiacov. V lete jej hodnoty negatívne 

ovplyvňuje nedostatočná vlhkosť a vysoké teploty, v dôsledku ktorých je pôda intenzívne 

presúšaná. V období vegetačného kľudu znižuje hodnoty pôdnej respirácie absencia vegetácie, 

pôda nie je schopná dostatočne zásobiť mikroorganizmy ľahko dostupnými organickými 

látkami, v dôsledku čoho, navyše v spojení s nízkou teplotou substrátu, sa znižuje ich 

fyziologická aktivita. Z hodnôt potenciálnej a bazálnej respirácie substrátu bola stanovená 

hodnota indexu substrátovej dostupnosti, ktorá môže byť zaujímavá z hľadiska posúdenia 

stability a účinnosti využívania dostupných organických látok mikroorganizmami, a tým aj 

náchylnosti, resp. odolnosti takýchto pôd voči degradácií. 
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Abstrakt 

Non-native plant species are part of our environment. The introduction of these species is huge conditioned 

by anthropogenic activities, such as the urban environment is characterized by. During the field surveys of 

selected town Nitra (Chrenová, Mikova Ves, Zobor), we studied the frequency of non-native tree species in the 

contact zone. Overall, we found out the presence of 10 alien species, observed in this area. Our results show 

dominant presence of the species Rhus typhina, followed by the Robinia pseudoacacia and Ailanthus altissima. 

Individual plants were tied largely to the surrounding of built-up areas, often growns directly in front of houses, 

or as a part of urban green.  

 

Kľúčové slová: invázne druhy; kontaktná oblasť; mesto Nitra 

 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nepôvodné druhy rastlín už niekoľko desiatok rokov tvoria neoddeliteľnú súčasť našej 

domácej vegetácie. Mnohé z nich však predstavujú vážnu globálnu hrozbu, majú značné 

ekologické dopady a spôsobujú hospodárstvu ekonomické straty [1,2,3,4]. Cieľom príspevku 

bolo zhodnotiť výskyt nepôvodných druhov drevín vo vybranej časti kontaktnej zóny mesta 

Nitra. Tá zahŕňala územie mestských častí Chrenová, Mikova Ves a Zobor. Územie sídla 

a okolitých časti extravilánu bolo vybrané z dôvodu, že sídlo ako antropogénny prvok krajiny 

má v porovnaní s okolitou krajinou výrazne vyšší počet rastlinných druhov [5], zvyšujúci sa  

v jeho okrajových častiach, kde dochádza k obohacovaniu aj o druhy voľnej krajiny [6]. 

 

Materiál a metódy  

Mapovanie výskytu nepôvodných druhov drevín bolo vykonané počas vegetačného 

obdobia roku 2013 v rámci vybranej časti kontaktného územia mesta Nitra (Obr. 1). Územie 

predstavuje 600 metrov široký pás, tiahnuci sa po obvode hranice mestských častí patriacich 

do sídelných častí mesta Nitra. Zasahuje do sídelnej časti územia aj do voľnej krajiny na 

základe priebehu hranice sídla, vždy do vzdialenosti 300 metrov [7]. 
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Výskyt druhov sme zaznamenávali prieskumom územia a inventarizáciou nepôvodných 

taxónov priamo v teréne. Identifikované druhy sme hodnotili aj vo vzťahu k pôvodnosti resp. 

narušenosti biotopu a nepôvodnosti taxónov podľa práce [8]. Veľkosť a počet jedincov sme 

zapisovali v zmysle Evidenčného listu mapovania inváznych druhov rastlín, kde na základe 

početnosti je možné rozdeliť zistené hodnoty do skupín: J-jedinec, SJ-skupina jedincov,  

MS-malé skupiny, VZP-veľký zapojený porast. Abundancia lokalít výskytov nepôvodných 

druhov bola transformovaná v zmysle práce [9]: 1 = 1–4 lokalít, 2 = 5–14 lokalít, 3 = 15–49 

lokalít, 4 = 50–499 lokalít. Nomenklatúra taxónov bola zjednotená podľa práce [10]. Hodnotil  

sa výskyt druhov [11]: urbanizované a technické areály, lesné areály a poloprírodné areály, 

poľnohospodárske areály, vodné toky a plochy. Taktiež sa určil pôvod porastu (splanený, 

pestovaný, neznámy pôvod). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 1 Skúmané územie v rámci kontaktnej zóny mesta Nitra 

 

Výsledky a diskusia 

Terénnym prieskumom skúmaného územia mestkých častí Chrenová, Mikova Ves  

a Zobor, vymedzené hranicou kontaktnej zóny, sme celkovo určili v zmysle práce [8] 

prítomnosť 10 nepôvodných druhov drevín. Z inváznych taxónov sme určili : agát biely 

(Robinia pseudoacacia), javorovec jaseňolistý (Acer negundo), pajaseň žliazkatý (Ailanthus 

altissima). Prechodne zavlečené taxóny v území zastupovali: cypruštek lawsonov 

(Chamaecyparis lawsoniana), ľaliovník tulipánolistý (Liriodendron tulipifera), sumách 
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pálkový (Rhus typhina). Zo skupiny naturalizovaných taxónov boli prítomné: hlošina 

úzkolistá (Elaeagnus angustifolia), kustovnica cudzia (Lycium barbarum), mahónia 

cezmínolistá (Mahonia aquifolium), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum).  

Toto druhové spektrum patrilo do 9 čeľadí: (1) Anacardiaceae, (1) Berberidaceae,  

(1) Cupressaceae, (1) Elaeagnaceae, (1) Fabaceae, (1) Magnoliaceae, (2) Sapindaceae,  

(1) Simaroubaceae,  (1) Solanaceae. Z 10 identifikovaných nepôvodných taxónov drevín 

najväčšie zastúpenie dosahovali invázne a  naturalizované (oba po 4). 

Celkovo sme v území zistili 106 lokalít výskytu nepôvodných druhov drevín. Z hľadiska 

abundancie  lokalít výskytu v území jednoznačne dominuje Rhus typhina. U spomínaného 

druhu sme zaznamenali taktiež najväčší počet jedincov v oblasti Mikovej Vsi.  Druh vytváral 

v mnohých prípadoch okrem početných skupín jedincov aj veľké zapojené porasty na 

viacerých plochách. Nasledovaný je druhom Robinia pseudoacacia tvoriacim rozsiahly porast 

v oblasti vrchu Zobor pri vysielači (Obr. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Abundancia lokalít výskytu nepôvodných druhov drevín v skúmanom území  

 

Na porovnanie podobné druhové zloženie na území mesta Zvolen poukazuje práca [12], 

kde v centrálnej  mestskej časti a okolitej zástavbe zistili prítomnosť 1338 jedincov inváznych 

drevín. V prípade tejto práce dominuje Acer negundo a Robinia pseudoacacia. V našom 

prípade však k uvedeným druhom patril aj početne zastúpený Rhus typhina (súčasť mestskej 

zelene) a Ailanthus altissima, tvoriaci rozsiahle porasty najmä na opustených a zanedbaných 

plochách. Druh Acer negundo dominoval najmä v ruderálnej vegetácie pri obci Mikova Ves. 

Na rozsiahlej ploche vytváral veľké zapojené porasty, inak bol jeho výskyt sporadický, zväčša 

v podobe malých skupín jedincov. Zaznamenali sme ho prevažne ako súčasť vegetácie okolia 

technických objektov. Obdobné výsledky druhového zloženia ako uvádzame, predstavuje z 
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územia obce Badín práca [13]. Podobné zloženie nepôvodných druhov rastlín, taktiež 

z územia mesta Nitra (sídlisko Chrenová, centrálna mestská zóna, železničná trať, časť rieky 

Nitry a hradný vrch) prinášajú výsledky práce [14]. Autorka v práci taktiež poukazuje na 

dominantné postavenie druhov Ailanthus altissima a Robinia pseudoacacia. 

Ako už bolo spomínané pri mapovaní výskytu nepôvodných druhov drevín sa určovala 

ich prítomnosť v rámci urbanizovaných a technických areálov, poľnohospodárskych, lesných 

a poloprírodných areálov, vodných tokov a plôch. Z hľadiska zistených lokalít výskytu boli 

identifikované druhy najčastejšie lokalizované v urbanizovaných a technických plochách 

(Obr. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Podiel (%) umiestnenia nepôvodných druhov drevín v skúmanom území 

 

Z obr. 3 môžeme vyhodnotiť, že výskyt nepôvodných druhov drevín v skúmanom území 

bol pomerne jednoznačne viazaný na plochy späté s antropogénnou činnosťou (77 %). 

V týchto plochách sme identifikovali prevažne druhy: Ailanthus altissima, Acer negundo  

a Rhus typhina. Mnohé jedince spomínaných taxónov z hľadiska pôvodu v území boli 

súčasťou mestskej zelene. Zaznamenali sme dokonca, najmä v prípade Rhus typhina, ich 

pestovanie a údržbu v rámci predzáhradok rodinných domov (Obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Podiel (%)  pôvodu cudzích druhov drevín v skúmanom území 
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Výrazný bol aj splanený výskyt mnohých jedincov zaznamenaný najmä u troch 

dominujúcich nepôvodných druhov drevín v skúmanom území (obr. 5). Tento výskyt jedincov 

pripisujeme charakteru biotopov, v ktorých sa nachádzali ich materské dreviny.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Nepôvodné druhy drevín dominujúce v skúmanom území (Foto: Gális, 2013) 

A – Robinia pseudoacacia, B – Rhus typhina,  C -  Ailanthus altissima 

 

Záver 

Skúmané územie kontaktnej zóny mesta Nitra vytvára vhodné podmienky na výskyt 

nepôvodných druhov drevín. Na základe výsledkov práce, môžeme konštatovať dominanciu 

druhu Rhus typhina. Jeho rozsiahle porasty jedincov a skupín jedincov, najmä v oblasti 

Mikovej Vsi, predstavujú riziko z hľadiska budúcej disperzie. Pomerne značne je v území 

zastúpený druh Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Ailanthus altisiima. V mnohých 

prípadoch sme zaznamenali pestovanie nepôvodných drevín v predzáhradkách rodinných 

domov, príp. mestskej zelene. Dominuje však splanený výskyt v okolí technických objektov, 

zanedbaných častiach zelene. Skúmané územie predstavuje silne urbanizované prostredie. To 

umožňuje v prípade nepôvodných druhov drevín ich introdukciu, naturalizáciu a následnú 

disperziu smerom von do okolitej krajiny. 
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Abstrakt 

This work presents distribution of mercury in soils (both forest and garden) and selected plant species 
(naturally occuring and culture) in mercury-contaminated region of anthropogenic origin in central-eastern 
Slovakia. Total content of mercury in all samples was determined directly using CV AAS. To estimate 
bioavailable pool of mercury in studied soils, DGT technique was applied. In studied vegetable species (carrot, 
parsley, parsnip and beetroot) we also assessed distribution of mercury in their root which was cut across into ca. 
1 cm thick slices, then dried under laboratory conditions and directly analysed by CV AAS. Obtained results 
indicate that despite of high total mercury content in studied soils (up to 33,96 mg.kg-1), mercury concentrations 
detected in studied plant species are quite low and especially in vegetable species do not exceed maximal allowed 
mercury concentration for edibles (0,05 mg.kg-1) and fodder crops (0,1 mg.kg-1). Only in parsley root was 
observed statistically significant tendency of increasing mercury content from basal part towards hypocotyl. 
 

Kľúčové slová: mercury; bioavailability; soil; plants; DGT 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ortuť je známy neesenciálny a vysokotoxický prvok, ktorý je síce pomerne zriedkavý, 

avšak za určitých podmienok sa môže mobilizovať a uvoľňovať do potravinového reťazca 

a následne sa akumulovať v biote, kde sa jeho zvýšená koncentrácia prejavuje narúšaním 

dôležitých fyziologických a biochemických procesov v bunkách živých organizmov. Preto je 

štúdium správania sa ortuti v ekosystémoch, systém pôda-rastlina nevynímajúc, častým 

predmetom vedeckého výskumu [1, 2, 3]. Dôležitým parametrom indikácie rizika 

potenciálneho vstupu a akumulácie ortuti v systéme pôda-rastlina je obsah bioprístupnej 

frakcie ortuti v pôde. Kvantifikácia bioprístupnej frakcie ortuti v pôdach je veľmi zložitá a na 

jej stanovenie alebo odhad sú aplikované viaceré analytické postupy [4, 5, 6]. 

Cieľom tohto príspevku je štúdium distribúcie a správania sa ortuti v pôdach (lesná aj 

záhradná) a vybraných rastlinných druhoch (divorastúce aj kultúrne) v lokalite Rudňany-Poráč 

(cca 10 km JV od Spišskej Novej Vsi), ktorá je významne kontaminovaná týmto prvkom 

vďaka bývalej ťažbe a spracovaniu ortuťovej rudy v tejto lokalite. 
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Materiál a metódy 

Vzorky kultúrnych rastlín (jačmeň siaty – Hordeum vulgare L., mrkva obyčajná – 

Daucus carota L., kŕmna repa – Beta vulgaris var. vulgaris, paštrnák siaty – Pastinaca sativa 

L., petržlen záhradný – Petroselinum crispum) a záhradných pôd boli odobraté v intraviláne 

obce Poráč z dvoch susedných pozemkov (lokalita 1 – len jačmeň siaty, lokalita 2). Vzorky 

záhradných pôd sme odoberali z ich vrchnej časti (cca 5–20 cm) a nechali sme ich voľne 

vysušiť v laboratórnych podmienkach. 

Z kultúrnych rastlín sme odobrali v prípade jačmeňa jeho nadzemnú časť (steblo + 

klas), pričom spodnú časť stebiel (cca 10 cm) sme neanalyzovali, nakoľko tieto časti 

prirodzene ostávajú po zbere na poliach ako tzv. „strnisko“. V prípade študovaných druhov 

koreňovej zeleniny sme odoberali celý koreň (pre každý druh jeden kus), z ktorého sme 

odstránili povrchovú vrstvu, dôkladne sme ho umyli v destilovanej vode a priečne sme ho 

pokrájali na cca 1 cm hrubé kolieska, ktoré sme nechali voľne sušiť v laboratórnych 

podmienkach. 

Vzorky divorastúcich rastlín (12 druhov) a lesnej pôdy pochádzali z vrcholovej časti 

masívu Spálené Stožky (lokalita 3), ktorý sa rozprestiera nad bývalou pražiarňou a úpravňou 

ortuťových rúd pri obci Rudňany (GPS koordináty: 48,895957 N; 20,656092 E). Vzorky 

lesnej pôdy sme odoberali z jej vrchnej časti (cca 5–10 cm), ktorú sme nechali voľne sušiť 

v laboratórnych podmienkach. 

Z rastlín sme odobrali nadzemné časti (v prípade drevín koncové vetvičky s listami, 

resp. s ihličím), ktoré sme taktiež nechali voľne sušiť v laboratórnych podmienkach a po 

vysušení sme ich zhomogenizovali kvapalným N2. 

Celkový obsah ortuti v pôdnych aj rastlinných vzorkách sme stanovili priamo 

pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním studených pár ortuti CV AAS pri 

vlnovej dĺžke 254 nm (AMA-254, Altec, Česká republika, medza stanovenia 0,05 ng Hg). 

Obsah potenciálne bioprístupnej frakcie ortuti sme stanovili pomocou techniky 

difúzneho gradientu DGT (Diffusive Gradients in Thin-films) [5]. Táto technika je založená na 

difúzii sledovanej látky (najčastejšie kovových iónov) cez definovanú vrstvu 

iónopermeabilného hydrogélu (tzv. difúzny gél alebo vrstva) a následnej akumulácii danej 

látky v sorbente. Sorbent je umiestnený v ďalšej vrstve gélu, ktorá sa označuje ako sorpčná 

vrstva alebo sorpčný gél. Oba typy gélov (difúzny aj sorpčný) sú polyakrylamidové gély a na 

ich výrobu sa používa patentovaný sieťovitý materiál na báze agarózy. V sorpčnom géle je pri 

sledovaní kovov umiestnený selektívny sorbent, napr. Chelex-100 [5, 6]. 
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Správnosť stanovenia celkového obsahu ortuti v pôde a rastlinách sme uspokojivo 

overili analýzou certifikovaného referenčného materiálu GBW07604 (Poplar leaves – listy 

topoľa) s certifikovanou hodnotou ortuti 0,026 ± 0,003 mg.kg-1 (nami stanovená hodnota 

0,026 ± 0,001 mg.kg-1), certifikovaného referenčného materiálu P-ACHK (Green algae – 

Chlorella Kessleri) s informatívnou hodnotou ortuti 0,024 ± 0,006 mg.kg-1 (nami stanovená 

hodnota 0,027 ± 0,003 mg.kg-1) a certifikovaného referenčného materiálu SO-4 (A-horizont 

černozeme) s certifikovanou hodnotou ortuti 0,030 ± 0,006 mg.kg-1 (nami stanovená hodnota 

0,027 ± 0,001 mg.kg-1). 

V študovaných pôdach sme stanovili podľa zaužívaných metodík aktívnu a výmennú 

pôdnu reakciu, zrnitosť, obsah organického uhlíka, celkovú koncentráciu ortuti a pomocou 

techniky DGT koncentráciu potenciálne bioprístupnej ortuti (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Vybrané pedogeochemické charakteristiky študovaných pôd 
 

 pHH2O pHKCl zrnitosť Cox (%) 
Hgtotal  

(mg.kg-1) 
HgDGT  

(mg.kg-1) 

Lokalita 1 7,67 7,1 hlinitá 4,48 33,96 0,047 

Lokalita 2 6,48 6,13 
prachovito-

hlinitá 
3,05 6,88 0,036 

Lokalita 3 6,38 6,14 hlinitá 8,24 20,18 0,068 

 

Výsledky a diskusia 

Z výsledkov vyplýva, že celkový obsah ortuti v zrne jačmeňa siateho z oboch lokalít (1 

aj 2) je takmer totožný (0,003 mg.kg-1 Hg), kým celkový obsah ortuti v steble bol vyšší pri 

jačmeni z lokality 2 (lokalita 1 – 0,005 mg.kg-1 Hg, lokalita 2 – 0,007 mg.kg-1 Hg), pričom 

všetky uvedené hodnoty sú oveľa nižšie ako je najvyššie prípustné množstvo ortuti pre 

krmoviny (0,1 mg.kg-1) (Obr. 1) [7]. 
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Obr. 1 Celkový obsah Hg v steble a zrne jačmeňa siateho z lokality 1 a 2 (mg.kg-1) 

Celkové koncentrácie ortuti v koreni koreňovej zeleniny z lokality 2 boli prevažne 
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nižšie ako je najvyššie prípustné množstvo ortuti pre zeleninu, ktoré určuje Potravinový kódex 

SR (0,05 mg.kg-1) [8]. Iba pri mrkve bol tento limit prekročený (0,052 mg.kg-1 Hg). 

Z hľadiska distribúcie ortuti v jednotlivých častiach koreňa bol zistený iba pri petržlene 

záhradnom štatisticky významný trend narastajúcej koncentrácie ortuti od bazálnej časti 

koreňa smerom k hypokotylu (Obr. 2). 
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Obr. 2 Distribúcia celkového obsahu Hg v koreni koreňovej zeleniny z lokality 2 (mg.kg-1) 

 

V nadzemných častiach divorastúcich rastlín pochádzajúcich z lokality 3 boli podobne 

ako pri kultúrnych rastlinách z lokalít 1 a 2 zistené relatívne nízke celkové koncentrácie ortuti. 

Výrazne vyššie hodnoty oproti zvyšným boli zistené len pri jahode obyčajnej (Fragaria vesca) 

– 0,73 mg.kg-1 a púpave lekárskej (Taraxacum officinale) – 0,24 mg.kg-1 (Obr.3). 
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Obr. 3 Celkový obsah Hg v nadzemných častiach divorastúcich rastlín z lokality 3 (mg.kg-1) 

 

Záver 

Nami získané výsledky poukazujú na skutočnosť, že aj napriek vysokému celkovému 

obsahu ortuti v pôdach záujmovej lokality (maximálna koncentrácia 33,96 mg.kg-1), obsah 

ortuti v študovaných divorastúcich aj kultúrnych rastlinách je relatívne nízky, čomu 
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zodpovedá aj technikou DGT stanovený nízky podiel potenciálne bioprístupnej ortuti 

v študovaných pôdach (0,14 až 0,52 % celkového obsahu ortuti). Celková koncentrácia ortuti 

v koreni koreňovej zeleniny, ktorá je bežne používaná v danej oblasti na konzumáciu, iba 

v prípade mrkvy obyčajnej nepatrne prekračovala najvyššie prípustné množstvo ortuti pre 

zeleninu, ktoré určuje Potravinový kódex SR. V prípade divorastúcich rastlín sme najvyššie 

obsahy ortuti zistili v nadzemných častiach jahody obyčajnej a púpavy lekárskej, ktoré sú aj 

inými autormi považované za hyperakumulátory potenciálne toxických stopových prvkov [9]. 
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Abstract 

In this work we focused on selenium(VI) bioaccumulation and biovolatilization by fungal Aspergillus 
clavatus strain. After 14-day cultivation under laboratory conditions the selenium concentration in grown fungal 
biomass and spent culture medium was measured using ICP OES. Maximum accumulation capacity of fungus 
was 0.4 mg of selenium. Significant biovolatilization efficiency occurred mainly in the higher initial selenium 
concentrations and was approximately 0.3 mg of total selenium. Up to 0.04 mg of selenium precipitated in spent 
medium probably through processes of bioreduction as elemental selenium. Higher concentrations of Se(VI) also 
considerably affected the production of acidic metabolites of fungus and weight of grown biomass. 

 
Key words: filamentous fungi; bioaccumulation; biovolatilization, selenium 

 

Introduction and formulation of objectives 

 Selenium is an essential trace element. As a constituent of selenoproteins, selenium 

has important role in human health. However, high doses of this element can be toxic and 

have an adverse effect on immune and neuro-psychological functions [1].  

Generally, selenium concentration in soils is low and considered deficient. However, 

in some regions the elevated concentrations of selenium present the serious environmental 

problem. In these areas the biological transformation of selenium, which is widely studied as 

an important factor of global biogeochemical cycles of various elements [2], may alter the 

mobility of this element and thus its toxicity and bioavailability for organisms [3]. Therefore, 

the aim of this paper is to study the changes in Se(VI) mobility influenced by the major 

contributors to soil biomass, microscopic filamentous fungi. 

 

Materials and methods 

The fungus Aspergillus clavatus was obtained from the Mycological Laboratory 

mycological collection at Slovak Medical University (doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH). 

The colonies were cultured and maintained on SAB agar slants at 25 ° C. 

For bioaccumulation and biovolatilization experiments Erlenmeyer flasks (100 mL) 

with 50 mL of SAB broth culture medium supplemented with Se(VI) (5, 25, 50, 75 and 100 

mg.L-1) were inoculated with conidia collected from mycelia surface of 7-day-old filamentous 

fungus. Each concentration was carried out and analysed in three replicate runs; and the 
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control was selenium free. 

Erlenmeyer flasks were then kept under laboratory conditions (darkness, 25 ° C). After 

14-day cultivation the grown mycelia were separated from the culture medium and dried to 

constant weight. The spent culture medium was then filtered using a membrane filter (pore 

size of 0.45 mm). 

Dried biomass and filters were then decomposed in autoclave at 160° C for 4 hours 

with the addition of 5 ml of 65% HNO3. In filtrates and solutions after biomass and membrane 

filters decomposition the concentration of total selenium was analyzed using optical emission 

spectroscopy with inductively coupled plasma (ICP OES). Amount of volatilized selenium 

was calculated as the difference between the content of total selenium before cultivation and 

its sum in the biomass (bioaccumulation), membrane filters and culture medium after 

cultivation. 

The experiments which studied the changes of pH and biomass weight during the 

cultivation were carried in Erlenmeyer flasks with selenium-free 50mL SAB broth nutrient 

medium, which was inoculated by 7-days old conidia of A. clavatus and left under laboratory 

conditions. The values of pH were measured in designated times and biomass was collected 

after that, dried and weighted. 

 
Fig. 1 Bioaccumulation and biovolatilization of Se(VI) by filamentous fungus A. clavatus 

 

Results and discussion 

 Results from bioaccumulation and biovolatilization experiments presented in Fig. 1 

suggest that the highest amount of accumulated selenium was almost 0.4 mg (approximately 

32% of initial Se(VI) content in culture medium). Higher initial concentration of Se(VI) in 
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culture medium slightly decreased average amount of bioaccumulated selenium, which was 

associated with weight decrease. Therefore we assumed that a maximum accumulation 

capacity level of fungus was achieved. Amount of biovolatilized selenium occurs with higher 

initial concentration, 0.36 mg was the highest amount of volatilized Se(VI) (14% of initial 

Se(VI) content). Amount of selenium precipitated in spent medium was approximately same 

for all experimental selenium initial concentrations. Precipitation of Se(VI) occurs probably 

due to processes of bioreduction. 

  
Fig. 2 Changes of pH and dry weight of biomass during the cultivation of A. clavatus with selenium-free nutrient 

medium 
 

Accumulation and transformation of selenium was studied in many different 

microorganisms. Cyanobacteria Synechocystis sp. was capable accumulated only around 10% 

of initial content of Se(VI), but almost 34% of Se(IV) [4]. Kagami et al. were studied the 

volatilization under aerobic conditions by Pseudomonas stutzeri and assumed, that 

accumulation is only temporary step. According to their experiments, after 96-h incubation, 

76% of Se(VI) was volatilized a rest remained in the solid and aqueous phases [5]. 

The changes of pH and biomass weight during the cultivation of A. clavatus are 

presented in Fig. 2. The pH values of nutrient medium changed during the cultivation 

significantly. After first few days it decreased radically and after that the slow increase of 

medium’s pH occurred. The weight of biomass reflected the changes of medium’s pH 

reversely, suggesting the acidic conditions facilitated the fungal growth. On the seventh day of 

cultivation the growth maximum was reached. After that the fungus probably depleted the 

dextrose (as a sole carbon nutrient) in culture medium and the strategy of acquiring the 

nutrients has changed, explaining the sudden increase of pH. 

ENVIRONMENTALISTIKA

1600



The weight of grown biomass was significantly affected by initial Se(VI) 

concentration. Dry weight of biomass decreased almost linearly with increasing initial 

selenium concentration (Fig. 3). The value of IC50 determined by probit analysis was 56.5 

mg/L.  

 
Fig. 3 Dry weight of biomass of A. clavatus after 14-days cultivation with different initial concentration of 

Se(VI) 
 

Conclusion 

 The results of this study implies that filamentous fungus A. clavatus is capable of 

efficient accumulation and volatilization of selenium, supplemented in culture medium as 

Se(VI) oxoanions, when cultivated under laboratory conditions. The highest amount of 

volatilized selenium was 0.36 mg. The applied fungus is relative tolerant to Se(VI) up to 

concentration 56.5 mg.L-1, when the 50 % reduction in biomass weight was determined after 

14-day cultivation. However, the fungal growth was triggered by pH decrease in first five day 

of cultivation and maximum biomass weight was determined on the seventh day of 

cultivation. 
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Abstrakt 
This work deals with ecological impacts of roads within the Environmental Impact Assessment. It tries 

to sumarise foreign guidelines for assessment of ecological impacts, presented criteria for evaluation and 
characterized ecological framework of Environmental Impact Assessment for roads projects in Slovakia. The 
greatest potential for implementation of this issue was attached to Guidelines for Assessment of Plans and 
Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites. The total amount of road constructions assessed in Slovakia 
was evaluated in this contribution. The increasing trend in the assessment of highways and primary highways 
constructions was found. Some application of Apropriate Assessment of road constructions were found within 
this statistical data. In this documentation ecological impact evaluation was checked. Mostly the habitat 
interference, mortality, impacts on migration, disturbance and fragmentation were taken into consideration.  

 
Kľúčové slová: ekologické vplyvy ciest; posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA); NATURA 2000; 

primerané posudzovanie 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Podľa [1], prílohy č. 8 podliehajú procesu posudzovania diaľnice a rýchlostné cesty 

vrátane objektov bez limitu a cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty 

I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane od 10 km stavebnej dĺžky a od 5 km do 10 

km stavebnej dĺžky. 

V  procese posudzovania vplyvov líniových stavieb, ako sú cesty, na životné 

prostredie so zameraním sa na ekologickú zložku by mali byť zosumarizované údaje o 

biotopoch ako je charakteristika fytocenóz a zoocenóz, fytogeografické a zoogeografické 

členenie, charakteristika vegetácie (typy), biotopov (homogenita, rozsah, biodiverzita, 

bioindikátory, genofondové plochy), výskyt chránených a ohrozených druhov a biotopov 

(kategorizácia) a migračné koridory. Ďalej by mali byť identifikované vplyvy na dotknuté 

územie, do ktorého bude navrhovaná činnosť vsadená. Neskôr nasleduje ich vyhodnotenie 

z hľadiska významnosti [2]. 

Pre realizáciu projektov dopravnej infraštruktúry s možným dopadom na lokality 

NATURA 2000 na Slovensku sú rozhodujúce znenia článkov 6(3) a 6(4) Smernice 

o biotopoch. V nej sa hovorí, že akýkoľvek projekt, ktorý by mohol mať významný vplyv na 

územie NATURA 2000 má byť predmetom primeraného hodnotenia (z angl Appropriate 

Assessment, AA) vplyvov z hľadiska cieľov ochrany lokality [3].  
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V plánovacej fáze a vo fáze výstavby ciest je dôležité porozumieť a identifikovať  

ekologické vplyvy spojené s projektom [4]. Rozoznávame päť hlavných kategórií primárnych 

ekologických vplyvov, a to strata habitatov, disturbancia, koridory, mortalita, bariéry [5,6,7].  

Cieľom práce je venovať sa problematike hodnotenia ekologických vplyvov ciest 

v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment, 

EIA) na Slovensku. Hovorí o metodických postupoch používaných na hodnotenie 

ekologických vplyvov v zahraničí, o kritériách hodnotenia a ďalej sa zameriava na 

posudzovanie vplyvov cestných stavieb na Slovensku. Venuje sa celkovo posudzovaniu 

cestných stavieb (jednotlivých typov ciest) na Slovensku podľa [8] a [1]. V rámci týchto 

posudzovaných cestných stavieb identifikuje tie, v ktorých bolo aplikované hodnotenie 

vplyvov na územia NATURA 2000 a kde sa snaží vyhodnotiť, aké ekologické vplyvy ciest 

boli identifikované a najviac zohľadňované v jednotlivých štúdiách. 

 
Materiál a metódy  

 Na základe štúdia literatúry o hodnotení ekologických vplyvov v procese EIA sa 

v príspevku uvádzajú metodické postupy a kritériá hodnotenia využiteľné pri problematike 

hodnotenia ekologických vplyvov. V príspevku sa uvádza celkové posudzovanie rôznych 

typov cestných stavieb na Slovensku pred a po prijatí zákona NR SR 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov. Identifikovali sa cestné stavby, kde 

bolo uplatnené primerané posudzovanie a v rámci nich sa zosumarizovali jednotlivé 

hodnotené ekologické vplyvy ciest. Použitým zdrojom dát bolo webové sídlo MŽP 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  [9]. 

 
Výsledky a diskusia 

Problematika hodnotenia ekologických vplyvov v rámci EIA je rozpracovaná 

v niekoľkých zahraničných metodických postupoch (tab. 1). Priamo hodnotením 

ekologických vplyvov ciest sa zaoberá metodická príručka Guidelines for Assessment of 

Ecological Impacts of National Roads schemes [10]. Kritériá pre hodnotenie druhov 

a ekosystémov, ktoré je možné využiť pri hodnotení ekologických vplyvov sú načrtnuté 

v tabuľke 2. 
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Tab. 1: Metodické postupy pre hodnotenie ekologických vplyvov v rámci EIA 

 
Tabuľka 2: Kritériá hodnotenia ekosystémov a ich zložiek pre hodnotenie ekologických  vplyvov [15, 16, 17] 

 

Podľa obr. 1 je zrejmé, že množstvo posudzovaní vplyvov cestných stavieb na životné 

prostredie na Slovensku sa zvyšuje najmä v prípade výstavby diaľnic a rýchlostných 

komunikácií. Je preto aktuálne venovať sa hodnoteniu ekologických vplyvov ciest ako aj 

Metodický postup autor 
Ekologické hodnotenie vplyvov (Ecological Impact Assessment, EcIA) [11] 
Metodický postup pre hodnotenie biologických vplyvov [12] 
Hodnotenie činností významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000   [13] 
Integrované posudzovanie vplyvov na biodiverzitu (Integrated Biodiversity Impact 
Assessment, IBIA) 

[14] 

Kritérium hodnotenia Charakteristika 
Riziko vyhynutia vyvarovanie sa vyhynutiu druhov  
Životaschopnosť populácií vyhodnotenie veľkosti a redukcie populácie, ale aj vyhodnotenie rizík redukcie 

populácií s ohľadom na dlhodobé prežívanie druhov 
Minimum životaschopných 
populácií 

je založené na predpoklade, že druhy majú minimálnu veľkosť populácií, pod 
ktorou sa väčšinou objavuje vyhynutie spôsobené ekologickými a genetickými 
faktormi  

Metapopulačné prístupy 
 

pochopenie populačnej dynamiky, kedy plánovaný projekt ovplyvní stupeň 
redukcie a izolácie populácie tak, že sa výraznejšie zvýši riziko vyhynutia 

Zníženie genetickej 
diverzity  

zníženie genetickej diverzity nie je znakom len malých populácií, ale aj 
izolácie spojenej s fragmentáciou habitatov  

Efektívna  
veľkosť populácie  
 

počet jednotlivcov v ideálnej populácii, ktorý by podstúpil rovnaké množstvo 
genetickej výmeny, náhodným spojením gamét, ako aktuálna populácia, 
o ktorej sa uvažuje  

Minimálna  
veľkosť habitatov 

ak sú známe minimálne veľkosti habitatov je možné interpretovať záber pôdy 
a vyhodnotiť dôsledky redukcie veľkosti habitatov pre druhy 

Domáci okrsok okrsky alebo oblasti mobility druhov v rámci krajiny  
Schopnosť a vhodnosť 
 

schopnosť habitatu je napr. definovaná ako schopnosť habitatu poskytovať 
druhom ich životné rekvizity a optimálne prírodné podmienky bez ohľadu na 
súčasné podmienky. Vhodnosť habitatu je schopnosť poskytovať druhom ich 
životné rekvizity v súčasných podmienkach  

Vzácnosť 
 

vzácnosť oblastí, druhov, biotopov a habitatov je relevantná pre ekologické 
hodnotenie vplyvov, pretože vzácne entity sú oveľa náchylnejšie a sú menej 
chránené proti vplyvom plánovaných projektov.  

Pružnosť schopnosť ekosystémov absorbovať zmeny a stále pretrvávať 

Zraniteľnosť/citlivosť 
 

zraniteľnosť aj stabilita môžu byť merané prostredníctvom stupňov zmeny 
v abundancii a skladbe druhov po narušení  

Stabilita 
 

stabilita je schopnosť ekosystému udržiavať rovnováhu v prítomnosti 
odchýlok  

Diverzita/komplexita diverzita môže odkazovať na diverzitu spoločenstiev, habitatov alebo druhov  
Nahraditeľnosť nahraditeĺnosť druhov, habitatov alebo ekosystémov je kľúčovým faktorom 

v hodnotení nepriaznivých vplyvov  

Ohrozenie ekosystémy a ich komponenty môžu mať vnútorné charakteristiky, ktoré ich 
robia zraniteľnými  

Prirodzenosť 
 

termín prirodzenosť vyplýva z uznania určitého prirodzeného stavu. 
Prirodzenosť odkazuje na stupeň ovplyvnenia spoločenstva alebo habitatu 
ľudskou činnosťou. 

Typickosť 
 
 
Plocha 

typickosť hodnotí stupeň, ktorým je habitat alebo spoločenstvo dobrým 
príkladom tých, ktoré sú alebo boli charakteristické pre danú oblasť a mohli by 
byť považované za dôležité 
vzťah medzi plochou a druhmi je funkciou počtu druhov na určitej ploche  
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jednotlivým kritériám, ktoré by mohli byť aplikovateľné v procese posudzovania vplyvov 

ciest na Slovensku.  

 

Obr. č.1: Posudzovanie vplyvov ciest na Slovensku v rokoch 1994-2014, porovnanie posudzovaných cestných 
stavieb v období pred a po prijatí platnosti zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
Jedinou metodikou, ktorá je na Slovensku zatiaľ čiastočne zohľadňovaná je 

Hodnotenie činností významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000  - tzv. 

„naturovské hodnotenie alebo primerané posudzovanie“. Z požiadaviek EÚ však vyplýva, že 

každá krajina si za implementovanie primeraného posudzovania do legislatívy zodpovedá 

samostatne. Čo žiaľ v našom prípade znamená, že sa zatiaľ nepodarilo v slovenskej 

legislatíve posudzovania vplyvov na životné prostredie tento krok úplne presadiť. Požiadavka 

na „primerané hodnotenie“ by mala byť súčasťou EIA, však zákon nešpecifikuje samostatnú 

formu a štruktúru hodnotenia ako ani spôsobilosť osôb a nestanovuje kritériá a limity pre 

hodnotenie významnosti vplyvov. 

V prípade posudzovania vplyvov cestných stavieb na územia patriace do siete 

NATURA 2000 na Slovensku boli posudzované niektoré diaľničné úseky a úseky 

rýchlostných ciest (tab. č. 3). Na základe štúdie primeraných posudzovaní, ktoré boli 

realizované na Slovensku sa identifikovalo niekoľko ekologických vplyvov ciest, ktoré boli 

hodnotené. Medzi najčastejšie zohľadňované vplyvy patrili zásah do biotopu, mortalita, vplyv 

na migračné cesty, rušenie pri stavbe a prevádzke a fragmentácia populácií. Medzi ostatné 

zohľadňované vplyvy patrili – šírenie inváznych a synantropných druhov, výrub lesných 

a krovinových spoločenstiev v okolí vodných tokov, vplyv na hniezdenie a potravné biotopy, 

záber hniezdnych biotopov, ovplyvnenie lovného teritória a zásah do potravného biotopu. 

Spomenuté primerané hodnotenia využívali kvalitatívne hodnotenie vplyvov a neboli 

definované presné kritériá hodnotenia. Iba v prípade R8 Nitra - križovatka R2 bolo 

hodnotenie založené na ornitologickom výskume, kde boli stanovené kritériá a váhy pre 
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hodnotenie vplyvov na jednotlivé druhy, ktoré boli predmetom ochrany a na základe 

kvalitatívnej analýzy boli vyhodnotené aj ďalšie ekologické vplyvy.                                         

 
Tab. 3: Projekty posudzované (EIA) podľa [8] a podľa [1], v ktorých bolo aplikované hodnotenie vplyvov na 
územia NATURA 2000  

 
Záver 

Budúci výskum v oblasti ekologických vplyvov ciest je jedna z oblastí, ktorej sa 

odporúča venovať v procese EIA, najmä z dôvodu detailnejšieho obsahu biologickej 

a ekologickej zložky ako aj zamerania sa na hodnotenie ekologických vplyvov cestných 

stavieb. Existuje mnoho príkladov posudzovania cestných stavieb a rôzne medzinárodné 

organizácie načrtli problematiku posudzovania ich vplyvov na životné prostredie, však 

hodnotenie ekologických vplyvov je väčšinou menej rozpracované ako ostatné aspekty 

v procese EIA [18]. Výzvou pre ekologický výskum je zlepšenie manažovania analýzy 

vplyvov s cieľom podporiť dobrú prax v dokumentácii o hodnotení vplyvov a posilniť otázku 

zohľadňovania ekologických problémov v procese rozhodovania [19]. Hoci existujú príklady 

hodnotenia ekologických vplyvov ciest na Slovensku (pre územia NATURA 2000) je ich 

nepatrné množstvo a neexistuje spoločná metodika pre ich hodnotenie. Preto je vhodné ďalej 

sa venovať metódam a kritériám pre hodnotenie ekologických vplyvov ciest.  

Zapracovanie  kritérií hodnotenia ekosystémov a ich zložiek do procesu EIA, ktoré sú 

uvedené v tabuľke 2 je jednou z možností hodnotenia vplyvov ciest na územia NATURA 

2000 ako aj hodnotenia ekologických vplyvov ciest všeobecne. 
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Abstrakt 

This work represents the geochemical study results of the soil samples from the site Čučma focused to 
define the soil contamination range around abandoned Sb-deposit. The total contents of contaminants in soils of 
studied locality Čučma refer to the character of the soils significantly affected by the weathering processes of 
base rock and associated mining activities. All collected and analyzed soil substrates exceed background 
concentrations of Sb and As in soils of Slovakia. We performed simple extraction methods using destilled water 
and 1M NH4NO3 solution to estimate the mobility and bioavailability of studied elements. These methods 
simulate the leaching of trace elemenst from soil to environment in laboratory conditions. Low mobilizable 
proportions of hazardous elements reflect their binding to stable and less soluble secondary mineral phases that 
are present in the soil substrate. Part of the study is the identification of mineral phases contained in soils, that 
control mobility of selected contaminants in soil enviroment. 
 
Kľúčové slová: kontaminácia pôd; antimón; arzén; opustené Sb-ložisko; Čučma 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Medzi významné zdroje znečistenia životného prostredia ťažkými kovmi a toxickými 

prvkami patrí banská a úpravárenská činnosť, ktorá zanecháva po sebe staré banské diela, 

haldy a odkaliská. Tieto ovplyvňujú svoje okolie vďaka uvoľňovaniu nahromadených prvkov 

a prispievajú ku kontaminácii prírodného prostredia. Opustené banské diela sú skúmané za 

účelom zistiť aktuálne a možné environmentálne riziko pre životné prostredie a navrhnúť 

prípadné nápravné postupy. 

Najväčšími zdrojmi kontaminácie životného prostredia na študovanej lokalite sú 

banské vody a odpad po ťažbe a spracovávaní rudy. Na spracovávanie rudy sa využívala 

flotácia a odpad z tohto procesu bol deponovaný na odkalisko v areáli závodu Rudné bane s 

plochou približne 3 km2 [1]. Odkalisko nebolo izolované od podložia, čiže je potenciálnym 

zdrojom kontaminácie povrchových a podzemných vôd v okolí. Dekompozícia arzenopyritu 

a antimonitu uvoľňuje potenciálne toxické prvky ako As a Sb do pórových vôd odkaliska 

a odtiaľ do okolitého životného prostredia [2]. 

Cieľom tohto príspevku je štúdium pôdnych vzoriek z lokality Čučma za účelom 

definovania rozsahu znečistenia pôd prvkami As a Sb v okolí opusteného Sb-ložiska, so 

zameraním na hodnotenie uvoľňovania kontaminantov z pevných fáz pôd a ich prestup do 
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rastlín. Súčasťou štúdie je identifikácia minerálnych fáz v pôdach, ktoré kontrolujú mobilitu 

vybraných kontaminantov v pôdnom prostredí. 

 

Materiál a metódy 

Pre účely tejto štúdie boli vzorky pôd odobrané v okolí opusteného Sb-ložiska Čučma 

pôdnym vrtákom z hĺbky 0 – 15 cm (A-horizont) a z hĺbky 15 – 30 cm (B-horizont), podľa 

lokálnych podmienok pôdneho profilu (Obr. 1). Vzorky pôd boli spracované štandardnými 

metodickými postupmi v laboratóriu Katedry geochémie PRIF UK v Bratislave 

(homogenizované, drvené v porcelánovej miske a sitované na site s veľkosťou oka 2 mm).  

 

Obr. 1  Schématická mapa odberov vzoriek pôd 

 
Chemické analýzy pôdnych vzoriek (frakcia ≤ 2 mm) boli realizované v 

akreditovaných laboratóriách ACME Analytical Laboratories Ltd., Vancouver (Canada) 

metódami ICP-ES, resp. ICP-MS. Hodnoty aktívnej pôdnej reakcie (pHH2O) skúmaných 

vzoriek boli stanovované vo vodnej suspenzii v pomere 1:2,5, v ktorej bola meraná aj 

elektrická vodivosť (EC). Výmenná pôdna reakcia (pHKCl) bola zisťovaná meraním hodnôt 

pH v suspenzii pôdy a 1M KCl v pomere 1:2,5 [3]. Na meranie hodnôt pH a elektrickej 

vodivosti bol použitý pH meter typu WTW pH 340i. 

Pre potreby mineralogického štúdia pôdnych vzoriek boli vybrané vzorky rozdrvené v 

achátovej miske a presitované na frakciu ˂ 0,16 mm. Vzorky boli následne mleté s Al2O3 

(vnútorný štandard) na špeciálnom mlyne (McCrone Micronizing Mill, KLG PriF UK) na 
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výslednú frakciu 20 µm [4]. Získané vzorky boli zaslané na RTG difrakčnú analýzu (VVCE 

SOLIPHA, KMaP, PriF UK).  

Pre hodnotenie mobility stopových prvkov boli použité extrakčné postupy, ktoré 

simulujú uvoľňovanie prvkov v prostredí destilovanej vody a kyslých roztokov (NH4NO3). 

Pre potreby stanovenia extrahovateľného podielu prvku v destilovanej vode boli navážené 2 g 

vzorky pôdy ≤ 2 mm frakcie a zaliate 20 ml destilovanej vody v pomere 1:10. Pri extrakcii 

NH4NO3 bolo navážených 10 g vzorky pôdy a zaliate 25 ml 1M roztoku NH4NO3 v pomere 

1:2,5. Získané suspenzie boli premiešavané na laboratórnom multirotátore (2 hod.). Po 

ukončení extrakcie sa roztok odstredil a bol prefiltrovaný cez 0,45 µm membránový filter, 

nakoniec sa extrakty stabilizovali pridaním 2% HNO3 [5]. Z hľadiska zabezpečenia 

homogenity výsledkov sa všetky extrakcie robili duplicitne. Chemické analýzy získaných 

výluhov boli stanovené v laboratóriách Katedry environmentálnej ekológie PriF UK na 

prístroji EcaFlow 150 GLP (Istran, s.r.o., BA) metódou prietokovej rozpúšťacej 

chronopotenciometrie. 

 

Výsledky a diskusia 

Najvyššia koncentrácia Sb bola zistená vo vzorke CUP-11, kde dosahovala v A-

horizonte maximálnu hodnotu až 142 322 mg.kg-1. Najvyššia koncentrácia As dosahovala 

2 253 mg.kg-1 (CUP-3A) a najnižšia 16 mg.kg-1 (CUP-8A). Najnižšia zistená koncentrácia Sb 

mala hodnotu len 6,9 mg.kg-1 (vzorka CUP-8A). Vysoké hodnoty EC pre vzorky z lokality 

CUP-11 poukazujú na vysoký obsah anorganických solí v pôdnom substráte. 

Stanovené celkové obsahy rizikových kontaminantov (As, Sb) v študovaných pôdach 

(Tab.1) poukazujú na charakter pôd významne ovplyvnených procesmi zvetrávania 

materských hornín a súvisiacou banskou činnosťou. Na Slovensku momentálne nie je 

stanovená limitná hodnota pre Sb v pôdach. Študované vzorky môžeme porovnať 

s pozaďovými koncentráciami v pôdach Slovenska, ktoré podľa Geochemického atlasu SR [6] 

dosahujú hodnotu 0,7 mg.kg-1 Sb v A-horizonte alebo s nemeckými limitnými normami pre 

Sb v pôdach (5 mg.kg-1) [7]. Všetky odobrané a analyzované pôdne substráty vysoko 

prekračujú pozaďové koncentrácie As a Sb v pôdach Slovenska, ktoré pre As dosahujú 

hodnotu 7,2 mg.kg-1 (A-hor.). Pozadie Sb predstavuje hodnotu 0,7 mg.kg-1 (A-hor.) [6].  
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Tab. 1 Koncentrácie vybraných rizikových prvkov v pôdach (mg.kg-1) a hodnoty pôdnej reakcie (žltou 
farbou sú vyznačené najvyššie hodnoty, resp. najkyslejšia pôdna reakcia) 

 

Vzorka pH H 2O pH KCl  
EC 

(µS/cm) 
As Sb 

mg.kg-1 
CUP-2 5,41 4,45 109 32 12 
CUP-3A 6,91 6,30 391 2 253 756 
CUP-3B 7,74 7,42 254 763 2 013 
CUP-4 6,71 6,02 110 185 484 
CUP-6A 6,23 5,43 108 134 1 180 
CUP-6B 6,63 5,78 70 110 882 
CUP-7 5,58 4,67 78 469 4 106 
CUP-8A 5,83 4,50 64 16 7 
CUP-8B 5,95 4,72 66 19 13 
CUP-10 7,34 6,98 237 98 297 
CUP-11A 2,84 2,06 718 557 142 322 
CUP-11B 2,82 2,24 711 498 121 061 
CUP-13 7,17 6,80 169 43 78 
CUP-14 4,07 3,31 126 171 1 644 

 
Nepufračné soľné roztoky ako NH4NO3 sú používané častejšie na extrakciu 

vymeniteľných kovov ako destilovaná voda [8], [5], [9]. Aj na Slovensku sa používajú limity 

v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. [10] pre kritické hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu 

poľnohospodárska pôda a rastlina založené na koncentráciách prvkov vo výluhoch 1M 

NH4NO3. Limitnú koncentráciu 0,4 mg.kg-1 As vo výluhu NH4NO3 prevyšujú tri vzorky 

(CUP-3B, 11A, 11B). Stanovené mobilizovateľné podiely poukazujú na rozdielne minerálne 

fázy, na ktoré sú sledované kontaminanty naviazané, pričom jedna fáza podlieha väčšej 

rozpustnosti vodou a druhá dusičnanom, pričom roztok NH4NO3 je slabšie lúhovadlo.  

 

Tab. 2 Obsahy As a Sb (celkové, vo výluhoch v mg.kg-1) a mobilizovateľný podiel As a Sb v pôdach 
(%) (žltou farbou sú vyznačené najvyššie hodnoty) 

 

Vzorka 
Obsah As (mg.kg-1) 

Mobilizovateľný 
podiel As (%) 

Obsah Sb (mg.kg-1) 
Mobilizovateľný 

podiel Sb (%) celkový 
v 

H2O 
v 

NH4NO3 
celkový v H2O 

v 
NH4NO3 

CUP-2 32,0 0,39 0,09 1,219 12,2 0,09 0,34 0,746 
CUP-3A 2 253,0 5,92 0,31 0,263 755,5 3,97 0,99 0,525 
CUP-3B 763,0 5,29 0,76 0,694 2 013,0 15,56 11,72 0,774 
CUP-4 185,0 1,36 0,18 0,733 484,3 6,11 2,95 1,261 
CUP-6A 134,0 0,63 0,11 0,470 1 180,0 2,88 0,66 0,244 
CUP-6B 110,0 0,61 0,28 0,558 882,0 2,48 0,76 0,281 
CUP-7 469,0 1,32 0,18 0,281 4 106,0 9,00 2,95 0,219 
CUP-8A 16,0 0,43 0,10 2,675 6,9 0,10 0,26 1,420 
CUP-8B 19,0 0,30 0,09 1,595 13,4 0,10 0,25 0,716 
CUP-10 98,0 0,61 0,12 0,626 297,3 1,19 0,48 0,400 
CUP-11A 557,0 3,19 0,70 0,572 142 322,0 198,18 26,38 0,139 
CUP-11B 498,0 3,51 1,08 0,705 121 061,0 181,06 34,94 0,150 
CUP-13 43,0 0,69 0,12 1,593 78,2 0,96 0,42 1,226 
CUP-14 171,0 0,76 0,07 0,444 1 644,0 4,03 1,05 0,245 
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Antimón vo vzorkách CUP-2, 8A, 8B pravdepodobne vystupuje v menej stabilnej 

forme, ktorá ľahšie prechádza do roztoku, naproti tomu As sa vyskytuje v stabilnejšej forme. 

Najvyššie percento mobilizovateľného Sb (1,42 %) je zo vzorky CUP-8A napriek tomu, že 

má najnižší celkový obsah Sb (6,9 mg.kg-1). To isté platí aj pre As s najvyšším percentom 

mobilizovateľného (2,68 %) podielu zo vzorky CUP-8A, ktorá obsahuje najnižšiu 

koncentráciu As v pôde (16 mg.kg-1). Potenciálne mobilizovateľný podiel pri ostatných 

vzorkách dosahuje veľmi nízke hodnoty (Tab. 2). 

Na základe vyhodnotenie RTG záznamov možno konštatovať, že hlavnými 

minerálnymi fázami sú kremeň, kalcit, albit, muskovit, biotit a illit, ako bežné minerálne fázy 

pôd. Z rudných minerálov bol vo vzorkách pôd najčastejšie identifikovaný tetraedrit - 

(Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13 a zriedkavo chalkopyrit (CUP-11B). V študovaných vzorkách pôd sú 

často prítomné amorfné minerálne fázy. Do tejto skupiny možno zaradiť amorfné Fe 

oxyhydroxidy. Zvýšené obsahy Fe vo vrchných horizontoch pôd na lokalite Čučma popisujú 

aj autori štúdie o opustených Sb-ložiskách [2], [11]. Dôležitým zistením z hodnotenia RTG 

difrakčných záznamov je identifikácia sekundárnych Sb minerálnych fáz (romeit Ca2Sb2O7 

a cervantit Sb2O4), ktoré sú produktami zvetrávania Sb rúd [12].  

 

Záver 

Na základe celkových obsahov kontaminantov v pôdnych vzorkách možno 

konštatovať, že študované pôdy sú kontaminované As a Sb v dôsledku banskej činnosti a 

zvetrávania. Všetky vzorky prekračujú pozaďové koncentrácie Sb v pôdach Slovenska [6] a 

nemeckú limitnú normu pre Sb v pôdach [7]. Intenzívne procesy zvetrávania indikujú aj 

sekundárne minerálne fázy Sb v pôdach, najmä v najviac kontaminovanej pôde (CUP-11), 

kde boli identifikované fázy ako romeit (Ca2Sb2O7) a cervantit (Sb2O4). Výsledky 

extrakčných experimentov s použitím destilovanej vody a roztoku (1 M) NH4NO3, ktoré 

simulujú uvoľňovanie stopových prvkov z pôd do životného prostredia však poukazujú na 

nízke potenciálne mobilizovateľné podiely As a Sb v laboratórnych podmienkach. Najvyšší 

mobilizovateľný podiel pre Sb bol zo vzorky CUP-8A (1,42 %), napriek tomu, že má najnižší 

celkový obsah Sb (6,9 mg.kg-1), ako aj pre As (2,68 %). Pre identifikáciu environmentálnych 

rizík na lokalite opusteného Sb ložiska Čučma sú dôležité stanovené nízke mobilizovateľné 

podiely rizikových prvkov, ktoré odrážajú ich väzbu na stabilné a menej rozpustné 

sekundárne minerálne fázy, ktoré sú prítomné v pôdnom substráte. 
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Abstrakt 

The global distribution of the common dandelion (Taraxacum officinale) along with its ability to 
tolerate a wide range of environmental conditions, make this species a notably attractive candidate to evaluate for 
its value as a biological monitor of environmental metal contamination. In this study, plants growing on 
“serpentine” soils in NE Slovakia were studied in order to assess the levels of Cr in plant roots and shoots in 
relation to soil, and to investigate the accumulation ability. Dandelion accumulates relatively high amounts of Cr 
in shoots and roots. There was a significant positive correlation between content of Cr in soil and roots. 
Nevertheless factors affecting metal absorption from the soil by dandelions are complex. The results show that 
the common dandelion can be a potential bio-indicator of geogenic contamination by Cr, especially in relation to 
Cr content in roots. Our results suggest that quality assurance and monitoring of Cr is needed for plants intended 
for human use and consumption. Medicinal plants should be picked in areas free of any contamination sources. 
 

Kľúčové slová: Taraxacum officinale; chróm; geogénna kontaminácia; bioindikátor; akumulácia 

 

Úvod 

Pre „serpentinické“ pôdy vyskytujúce sa v oblasti centrálno-karpatského paleogénu 

a magurskej časti flyšového pásma východného Slovenska sú typické vysoké koncentrácie Ni 

a zvýšené obsahy Fe, Mn, Co, V, Cu a Mo. V porovnaní so spomínanými prvkami presahuje 

limitné koncentrácie pre pôdy SR predovšetkým Cr, ktorého A hodnota je 130 mg.kg-1 [1]. 

Obsahy Cr v týchto geogénne kontaminovaných pôdach sa pohybujú v rozmedzí 60 – 1190 

mg.kg-1 [2]. 

Zvýšené obsahy potenciálne toxických stopových prvkov (PTSP) vo flyšovej oblasti sa 

prejavili taktiež v biote, ktorá tu rastie. Ich mobilné formy v pôde sú bioprístupné pre rastliny, 

ktoré ich poberajú v rôznej miere v závislosti od druhu, ako aj pôdnych podmienok. Výsledky 

Geochemického Atlasu [3] a neskoršie štúdie rastlín rastúcich na „serpentinických“ pôdach 

Slovenska [4] potvrdili vyššiu koncentráciu Cr, Ni, ako aj niektorých ďalších prvkov v listoch 

a ihličí lesných drevín flyšovej oblasti v porovnaní s ich obsahmi udávanými viacerými 

autormi pre tieto druhy na Slovensku, ako aj vo svete. 

V súvislosti s pôdami kontaminovanými PTSP sa ako vhodná rastlina s 

bioindikačnými vlastnosťami zvykne uvádzať púpava lekárska (Taraxacum officinale). 

Viaceré štúdie potvrdili zvýšené obsahy PTSP v púpave rastúcej v blízkosti cestných 
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komunikácií, priemyselných fabrík, lomov, alebo mestských aglomerácií [5, 6, 7]. Niektoré 

práce potvrdili jeho pravdepodobný bioindikačný význam taktiež v spojitosti s koncentráciou 

Cr v životnom prostredí [7]. 

V tejto práci sa zaoberáme špeciálne obsahmi Cr v púpave lekárskej. Chemickými 

analýzami nadzemných častí a koreňov rastlín rastúcich na geogénne kontaminovaných 

pôdach flyšového pásma východného Slovenska zisťujeme ich celkové koncentrácie Cr. 

Vzájomným porovnaním obsahov objasňujeme do akej miery sa Cr akumuluje v koreňoch a 

nadzemnej časti rastliny. Skrz získané údaje zisťujeme vhodnosť použitia druhu Taraxacum 

officinale ako bioindikátora pre posudzovanie geogénne zvýšených obsahov chrómu v pôdach 

a upozorňujeme na možné zdravotné riziko spojené s jeho zberom na kontaminovaných 

pôdach. 

 

Materiál a metódy 

Pôdne a rastlinné vzorky boli odoberané v 2 oblastiach spadajúcich do rozdielnych 

geologických celkov. Prvá leží v centrálno-karpatskej paleogénnej panve. Táto oblasť sa 

tiahne v smere SZ od poľských hraníc na JV. V oblasti Kapušian je prerušená vulkanickým 

pohorím Slanské vrchy a ďalej pokračuje od Hanušoviec nad Topľou smerom k Vranovu nad 

Topľou. Druhá, menšia oblasť, sa nachádza ďalej smerom na východ v magurskej časti 

flyšového pásma. Leží na severe pri poľských hraniciach v pohorí Busov a Ondavskej 

vrchovine a pokračuje smerom na J až k Stropkovu. 

Zmesné vzorky humusových horizontov pôd boli odoberané z hĺbky 5 – 20 cm. 

Vzorky boli sušené pri laboratórnej teplote až do úplného vysušenia, mierne podrvené 

v achátovej miske a sitované za sucha na získanie frakcie pod 2 mm. Listy, resp. (nadzemné 

časti) a korene druhu Taraxacum officinale boli zberané v období máj – júl. Časti rastliny, 

špeciálne korene, boli dôkladne umyté pod prúdom vodovodnej vody a následne prepláchnuté 

destilovanou vodou. Následne boli vzorky vysušené v sušičke pri 40°C a pomleté. Pôdne 

i rastlinné vzorky boli analyzované v laboratóriách ACME- Analytical Laboratories Ltd., 

Vancouver, Kanada metódou ICP-ES, resp. ICP-MS. Hodnota detekčného limitu bola 

koncentrácia 0,002 % Cr2O3 v pôdnych vzorkách a 0,1 mg.kg-1 Cr v sušine rastlinných 

vzoriek. Aktívna hodnota pôdnej reakcie (pH H2O) vzoriek bola stanovená potenciometricky 

v laboratóriu Katedry geochémie PRIF UK Bratislava podľa záväznej metodiky [8]. 
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Výsledky a diskusia 

Koncentrácie chrómu vo vzorkách púpavy lekárskej rastúcej na „serpentinických“ 

pôdach SV Slovenska sú výrazne vyššie ako v rastlinách z nekontaminovaných území. Až 36 

zo 49 vzoriek Taraxacum officinale obsahovalo viac než 0,6 mg.kg-1 Cr v sušine, čo je 

referenčná hodnota udávaná pre tento druh [9]. Vysoké obsahy chrómu, ktoré sú v týchto 

pôdach zdedené od materských hornín, sa do istej miery vplyvom rozličných faktorov stávajú 

mobilnými a bioprístupnými pre rastliny. Keďže sa celkové koncentrácie Cr v skúmaných 

pôdach pohybujú rádovo v stovkách mg.kg-1 a obsahy Cr v púpave nepresiahli hodnotu 5 

mg.kg-1 sušiny, nemožno radiť tento druh medzi akumulátory tohto prvku. Pomer 

koncentrácie prvku v rastline a pôde je značne nízky a pohybuje sa v rozmedzí 0,0008 – 0,04 

v listoch aj koreňoch skúmaných rastlín (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Obsahy Cr (mg.kg-1 sušiny) v nadzemných častiach (N) a koreňoch (K) Taraxacum officinale (T) 
rastúcich na „serpentinických“ pôdach (P) SV Slovenska 

 

lokalita rastlinná časť pH pôdy 
Cr 

P T T/P N/K 

Vyšný Tvarožec 
K 

5,14 123,16 
3,20 0,03 

0,38 
N 1,20 0,01 

Stebník 
K 

5,41 177,89 
4,10 0,02 

0,54 
N 2,20 0,01 

Varadka 
K 

5,02 171,05 
2,80 0,02 

0,96 
N 2,70 0,02 

Baňa 
K 

5,41 232,63 
4,20 0,02 

0,38 
N 1,60 0,01 

Beloveža 
K 

6,62 143,68 
2,70 0,02 

0,41 
N 1,10 0,01 

 

I napriek všeobecne lepšej schopnosti chrómu akumulovať sa v koreňoch rastlín než 

v nadzemných častiach, množstvo štúdií zo sveta uvádza vyššie obsahy Cr v listoch 

Taraxacum officinale ako v koreňoch na kontaminovaných územiach. Prvou príčinou je 

atmosférický spád, a teda zachytenie polutantu na listoch púpavy. Druhá menej objasnená 

príčina sa týka formy prvku v pôde. Skutočnosť, že rastliny na antropogénne znečistených 

pôdach prijímali vyššie množstvá PTSP ako na geogénne kontaminovaných, potvrdili viacerí 

autori [10, 11]. Do akej miery je však táto skutočnosť významná z pohľadu translokácie Cr 

z koreňa do nadzemnej časti rastliny, nie je úplne známe. Z našich výsledkov štatistického 

zhodnotenia obsahov Cr v jednotlivých vzorkách púpavy vidieť, že chróm má vyššiu 
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tendenciu akumulácie v koreňoch ako v nadzemnej časti rastliny (Obr. 1). O tom svedčia aj 

hodnoty pomerov nadzemných častí a koreňov rastlín, kde ani jedna vzorka nepresahovala 

hodnotu 1 (Tab. 1). 

 

 

 
Obr. 1 Rozsah koncentrácie Cr v (K) koreňoch (n = 7) a (N) nadzemných častiach (n = 42) skúmaných 

vzoriek Taraxacum officinale (sivá prerušovaná čiara znázorňuje líniu pre obsah 0,6 mg.kg-1 Cr ako referenčnej 
hodnoty) 

 

Zhodnotenie celkových koncentrácií prvkov v pôde a rastline potvrdilo významnú 

koreláciu medzi obsahom Cr v pôde a koreňoch Taraxacum officinale (Obr. 2). Korelácia 

medzi obsahmi Cr v pôde a nadzemných častiach rastliny už nebola štatisticky významná. 

Ako bioindikátor je teda púpavu lekársku v našom prípade vhodnejšie považovať z hľadiska 

jej obsahov Cr v koreňoch ako nadzemných častiach rastliny. Pri posudzovaní obsahov Cr 

v rastline však treba brať do úvahy nielen celkovú koncentráciu prvku v pôde, ale obzvlášť 

pôdne vlastnosti (pH, celkový podiel Fe a Mn oxihydroxidov, pôdnu zrnitosť, obsah 

organickej hmoty a ďalšie), ktoré zohrávajú významnú úlohu pri mobilizácii a príjme Cr 

rastlinou [12]. 
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Obr. 2 Vzťah medzi celkovým obsahom Cr v pôde a sušine koreňa Taraxacum officinale (r – Pearsonov 

korelačný koeficient) 
 

Záver 

Geogénne zvýšené obsahy Cr v oblastiach SV Slovenska, kde na povrch vystupujú 

flyšové horniny centrálno-karpatského paleogénu a magurského flyšového pásma, sa vplyvom 

rozličných faktorov dostávajú z pôdy do koreňov, ako aj nadzemných častí púpavy lekárskej. 

Tento druh akumuluje 0,2 – 4,6 mg.kg-1 Cr v sušine, čo presahuje referenčné hodnoty 

koncentrácie pre tento prvok v púpave. Korene skúmaných vzoriek indikovali vyššie 

koncentrácie Cr (medián = 2,8 mg.kg-1 sušiny) ako ich nadzemné časti (medián = 1,6 mg.kg-1 

sušiny), avšak v niektorých prípadoch boli takmer rovnaké. Je zjavné, že druh Taraxacum 

officinale je možné považovať za potenciálneho bioindikátora i v prípade geogénne 

kontaminovaných pôd chrómom, obzvlášť pokiaľ sa budú posudzovať koncentrácie Cr 

v koreňoch tejto rastliny. Zvýšené obsahy chrómu v púpave lekárskej rastúcej na 

„serpentinických“ pôdach môžu byť významné predovšetkým zo zdravotného hľadiska, keďže 

sa jedná o druh zbieraný pre svoje medicínske účely. 

 

Poďakovanie 

Ďakujem doc. RNDr. A. Ďuržovi, CSc. a doc. RNDr. J. Čurlíkovi, CSc. za rady a 

pomoc pri písaní tohto príspevku. Táto práca vznikla v rámci projektov Agentúry na podporu 

ENVIRONMENTALISTIKA

1619



výskumu a vývoja č. APVV-0231-07: „Biogeochemické aspekty transférov potenciálne 

toxických stopových prvkov vo flyšových pôdach východného Slovenska a ich environmentálne 

dôsledky“ a grantom UK/412/2013 riešených na Katedre geochémie PriF UK. 

 

Zoznam použitej literatúry 

 [1] Rozhodnutie MP SR č. 531/1994-540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých 

látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok 

[2] Čurlík J., Ďurža O., Jurkovič Ľ. et al. (2011) Mineralia Slovaca, 43, p. 365 

[3] Maňkovská B. (1996) Geochemický atlas Slovenskej republiky. Časť I: Lesná biomasa, 

MŽP SR, Bratislava, p. 44 

[4] Ďurža O., Čurlík J., Kolesár M. et al. (2012) Acta Envir. Univ. Comenianae 

(Bratislava), 20(2), p. 25 

[5] Kabata-Pendias A., Dudka S. (1991) Environ. Geochem. Hlth., 13(2), p. 108 

[6] Winter S., Wappelhorst O., Markert B. (2000) Umweltwissenschaften und Schadstoff-

Forschung, 12(6), p. 311 

[7] Keane B., Collier M.H., Shann J.R. et al. (2001) Sci. Total Environ., 281, p. 63 

[8] Fiala K., Kobza J., Matúšková Ľ. et al. (1999) Záväzné metódy rozborov pôd. ČMS – 

pôda, VÚPOP, Bratislava, p. 142 

 [9] Kabata-Pendias A., Krakowiak A. (1997) Useful phytoindicator (dandelion) for trace 

metals pollution. 5 th Intern. Conf. Proc. Transport, Fate and Effects of Silver in the 

Environ. Red.: A.W. Andren, T.W. Bober, Madison, Wisc., p. 145 

[10] Czarnovska K., Milevska A. (2000) Pol. J. Environ. Stud., 9(2), p. 125 

[11] Hussain I., Khan L. (2010) Int. J. Pharmacogn., 2(1), p. 15 

[12] Bini C., Wahsha M., Fontana S. et al. (2012) J. Geochem. Explor., 123, p. 101 

ENVIRONMENTALISTIKA

1620



Erózno-akumulačné procesy na oraných pôdach sprašových pahorkatín 
 

Marianna Kollárová1, Darina Maťová2 
 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,  Katedra pedológie,  
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; kollarovam@fns.uniba.sk 

2 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,  Katedra botaniky,  
Révová 39, 811 02 Bratislava 1, Slovensko 

 
 

Abstrakt 

Soil erosion is disturbing soil structure and soil particles are further transported down the hill. Loess 
soils are particularly susceptible to erosive-depositary processes. On hilly areas used for agriculture is transported 
large amount of soil yearlydue to the erosion caused by rain water and tillage. Consequently, the transport of fine 
soil particles, nutrients, minerals and often soil from part or all of soil horizons is accumulated in concaves and 
bottom of the slopes.  This work describes the changes in soil horizons along transects down the hill. 
 

Kľúčové slová: erózia; orbová erózia; spraš; pahorkatina 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Erózia pôdy je proces mechanického rozrušovania pôdy pohybujúcou sa vodou, 

vetrom ale aj inými deštrukčnými činiteľmi. Pri rozrušovaní dochádza k transportu 

a akumulácií uvoľnených pôdnych častíc [1]. 

K eróznym procesom dochádza pôsobením exogénnych činiteľov na pôdu a súčasným 

protipôsobením jej endogénnych vlastností. Najväčšie zastúpenie degradácie pôdy vo svete 

má vodná erózia, ktorá tvorí 56%, veterná 28%, 12% chemická a 4% fyzikálna degradácia [2]. 

Orbová erózia má podľa Fulajtára a Janského [3] špecifické postavenie, radia ju medzi 

priamu antopogénnu eróziu. Orbou sú pôdne hrudy nadvihované pluhom a po prevrátení 

padajú na iné, nie na pôvodné miesto. Pôsobením gravitácie a kinetickej energie, ktorú im 

udelí radlica pluhu, dopadnú o kúsok ďalej. Ak orba prebieha na svahu, pôdne častice sú 

presúvané najmä smerom dolu svahom. Orbou je pôda premiešavaná do hĺbky 30 cm a ak je 

veľké množstvo vrchnej časti pôdy oderodovanej, dochádza k obnaženiu materskej horniny, 

v našom prípade spraše. Smetanová vo svojich prácach [4],[5],[6] tieto plochy nazýva 

svetlými fľakmi. 

Cieľom tohto príspevku je už na relatívne malom množstve vzoriek preukázať zmenu 

pôdnych typov, druhov a vlastností, pod vplyvom pôsobenia dlhodobej erózie z orby.  
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Materiál a metódy 

Vybrané územie, na ktorom je výskum realizovaný, je obec Bielovce. Je situovaná na 

juhu Levického okresu, od Levíc vzdialená 28 km a od Šiah 25 km. Obec sa nachádza na 

Ipeľskej pahorkatine s nadmorskou výškou do 230 m n. m. Orané pahorkatinné plochy sa 

vyznačujú výskytom množstva lineárnych eróznych tvarov, sú náchylné na vodnú a orbovú 

eróziu.  

Pre účely výskumu eróznych procesov na pôdach vytvorených zo sprašových 

sedimentov, sme vybrali poľnohospodárske územie s rozlohou približne 60 hektárov. Pole je 

zo všetkých strán ohraničené. Z južnej strany tvorí hranicu železničná trať, zo západnej 

a severnej strany je to asfaltová cesta využívaná najmä obhospodarujúcimi poľnohospodármi 

a z východnej strany je to v hornej časti údolnica, ktorá sa po približne 500 metroch mení na 

výmoľ dlhý približne 350 metrov, je zarastený Agátom bielym (Robinia pseudoacacia). 

Prepojenie medzi výmoľom a železničnou traťou tvorí poľná cesta s dĺžkou približne 200 

metrov. Svah je orientovaný JV- VJV. Podľa mapového serveru GUDŠ [7] je podložie 

vybraného územia tvorené v hornej časti svahu tufitickými pieskovcami a konglomerátmi 

pyroxénnych andezitov charakteristické prítomnosťou nevulkanického materiálu, v strednej 

časti svahu sa nachádzajú tufitické pieskovce pyroxénnych andezitov so zrnami veľkosti 0,5-3 

mm a v zóne akumulácie sú tufitické pieskovce intermediálnych andezitov a spraše. Naše 

doterajšie terénne práce ukázali, že podložie je väčšinou prekryté sprašovým súvrstvím. 

Spraš je sedimentárna hornina pochádza z pleistocénu. Je to polygenetický sediment, 

obsahuje 20-60% prachových častíc, ktorých rozmer je pre naše územie 0,05-0,01 mm. 

Textúra je prevažne všesmerná, prípadne lístkovitá, štrukúra [8]. Na sprašiach vznikajú naše 

najúrodnejšie pôdy, ale zároveň spraše, ako mäkké sedimenty ľahko podliehajú vodnej erózii, 

preto sú často najmä na svahoch rozbrázdené. Sú náchylné na rýchlu tvorbu eróznych foriem 

ako ryhy a výmole. Spraš je priepustná a vznikajú v nej vznikajú zvislé trhliny, ktoré sa akoby 

zakonzervujú a tým je v nich možné skúmať strmé až zvislé stráne výmoľov [9]. 

Pre preukázanie erózno-akumulačných procesov bol zvolený postup odberov pôdnych 

vzoriek v transekte. Vzorky boli odobrané na troch miestach S1-S3 sú vyznačené na obrázku 

1. Pôdna sonda S1 sa nachádza na konvexe svahu vo výške 214 m n. m. a sklonom 4%, pôdna 

sonda S2 je umiestnená na svahu so sklonom 12,8% a v nadmorskej výške 153 m n. m. 

a pôdna sonda S3 bola vyvŕtaná v úvaline v nadmorskej výške 131 m n. m., kde je sklon 5%. 

Prevýšenie reliéfu v rámci týchto troch odberov je približne 83 metrov. 

ENVIRONMENTALISTIKA

1622



 
Obr. 1 Lokalizácia vybraných pôdnych sond   

 

Výsledky a diskusia 

Vzorky pôdnych sond boli odoberané po 20 cm do hĺbky 120 cm a po vysušení 

a preosiatí boli laboratórne analyzované. Zhodnotené boli tieto parametre: pôdna reakcia, 

množstvo organického uhlíka a humusu a zrnitostné zloženie. Pre vizualizáciu pôdnych 

horizontov slúži obrázok 2. Na ľavej strane sú podrvené a preosiate vzorky a na pravej iba 

vysušené, čiže v pôvodnej štruktúre. Rozdiely vo farbe jednotlivých horizontov sú viditeľné 

už na prvý pohľad. 

 

Obr. 2 Pôdne horizonty sond:  S1- HMa, S2- RMa a S3- ČMa prekrytá 

 

Pomocou vizuálnych a laboratórnych metód sme charakterizovali skúmané pôdne 

typy. Pôdna sonda S1 znázorňuje hnedozem kultizemnú (HMa), nachádzajúca sa na svahu so 

sklonom 4%, má kultizemný ornicový horizont Akp do 20 cm, od 20-40cm sa nachádza Bt 

horizont, je obohatený vymývaným ílom a koloidnými zložkami povrchovou vodou, vytvárajú 

na povrchu pôdnych agregátov viditeľné povlaky. Bt horizont postupne prechádza v hĺbke 40 

cm do B/C horizontu, ktorý je svetlejší a pod ním sa nachádza ešte svetlejší C horizont od 
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60cm, ktorý je už tvorený materskou horninou- sprašou. V profile sa vyskytujú aj zhluky 

vyzrážaného uhličitanu vápanatého, tzv. cicváre alebo konkrécie. 

Pôdnu sondu S2 sme charakterizovali ako regozem kultizemnú (RMa). Ornicový Akp 

horizont siaha do hĺbky 20 cm a v porovnaní s S1 je svetlejší. Pod ním, v hĺbke 20-40 cm sa 

vytvoril tenký prechodný horizont A/C a pod ním už v hĺbke 30-40 cm sa nachádza C horizont 

tvorený materskou horninou, sprašou. Na miestach, kde je z ornicového horizontu 

transportované ešte väčšie množstvo pôdy ako pri tejto sonde, dochádza pri orbe už 

k primiešavaniu spraše. Pôdna sonda S2 obsahuje vyzrážané konkrécie. Lokalita je značne 

narušená eróznymi procesmi, načo má značný vplyv 12,8%-tný sklon a pôsobenie vonkajších 

činiteľov ako je pravidelná orba, zrážky a vietor.  

Pôdna sonda S3, umiestnená na úpätí svahu so sklonom 5%, bola klasifikovaná ako 

černozem kultizemná prekrytá (ČMa). Kultizemný ornicový horizont Akp siaha do hĺbky 40 

cm. Predpokladáme, že pôvodná černozem sa začína až od 40 cm, vrchných 40 cm sú 

akumulované nánosy z vyšších miest svahu, tzv. „koluvizeme“. Tento pôdny typ sa 

nenachádza zatiaľ v klasifikácií pôd Slovenka, ale v českej klasifikácií áno. Približne od 40 

cm do 80 cm je molický horizont Am a od 80 do 120 je prechodný horizont A/C medzi A a 

substrátom. Do väčších hĺbok sme sa pedologickým vtrákom nedostali, čiže spraš sa nachádza 

v ešte väčších hĺbkach. 

Odberné miesta pôdnych  sond S1-S3 boli od seba vzdialené 714 metrov. Už pri týchto 

troch sondách usporiadaných do transektu boli preukázané erózno-akumulačné javy. Pre 

jednoznačnejšie vykreslenie zmien pôdnych typov bol zhotovený obrázok 3. 

 
Obr. 3 Transekt s prejavom erózno-akumulačnej činnosti 
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Záver 

 Na vymedzenom území, na 714 metrovom transekte, sme určili tri rôzne pôdne typy. 

Na konvexnom svahu sme pôdny profil definovali ako hnedozem kultizemnú, o 552 m nižšie 

po svahu sa charakter pôdneho typu viditeľne zmenil na erodovanú regozem kultizemnú. 

O približne 160 metrov nižšie, na úpätí svahu sa v zóne ukladania materiálu nachádza 

černozem kultizemná, s výrazným akumulačným prekryvom. V závere tohto príspevku je 

možné konštatovať, že erózno-akumulačné procesy na zvolenom svahu prebiehajú.  

 
Poďakovanie 

Táto práca bola finančne podporovaná grantom Univerzity Komenského GUK 
201/2013. 
 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Zachar D. (1970) Erózia pôdy. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, p. 528 

[2] Oldeman L. R., Hakkeling R. T. A., Sombroek W. G. (1990) World map of the status of 

human-induced soil degradation: an explanatory note. ISRIC, Wageningen, The 

Netherlands 

[3] Fulajtár E., Janský L. (2001) Vodná erózia a protierózna ochrana. Bratislava, 

 VÚPOP, p. 307 

[4] Smetanová A. (2008a) Landform Analysis, 9, p. 45 

[5] Smetanová  A. (2008b) 15th Internat. Congress of ISCO: Proceedings Volume, 

Budapest: Geographical Research Institute HAS, p 4 

[6] Smetanová A. (2009) Geographical Journal 61 (3), p 215 

[7] www.geology.sk [Citované: 14.november 2013]  

˂http://mapserver.geology.sk/gm50js/˃ 

[8] Košťálik J. (1999) Spraše a fosílne pôdy východného Slovenska, ich genéza, 

chronostratigrafia a využitie. Práce katedry geografie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity P. J. Šafárika  v Košiciach. 1.vydanie, p. 191 

[9] Bizubová M., Škvarček A. (2003) Geomorfológia. Učebný text. Univerzita 

Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, 4.nezmenené vydanie, p. 228 

ENVIRONMENTALISTIKA

1625



Vplyv fyzikálno-chemických parametrov lotických vôd a veternej smršte 
v roku 2004 na výskyt nálevníkov (Ciliophora) vo Vysokých Tatrách 

Katarína Kovanová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská 
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; kkovanova@gmail.com 

 

Abstrakt 

Between 2009 and 2010, a research on an abundance of ciliated protozoa (Ciliophora) was carried out in 12 
streams of High Tatras to obtain information on the variability of mountain streams species and the potential 
impact of storm damage. In addition to the occurrence and species composition of ciliated protozoa, physico-
chemical parameters of rivers were measured, provided that they could have been changed as a result of wind 
storms, which could consequently lead to a change in species diversity of aquatic microorganisms. A total of 79 
species of ciliated protozoa were determined, of which 13 species were recorded substantial correlation with the 
chemical composition of streams. 

 

Kľúčové slová: nálevníky; Cilliophora; Vysoké Tatry; veterná kalamita; horské toky 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Charakter lotických vôd v alpínskych oblastiach je do značnej miery ovplyvnený vodami 

rôzneho pôvodu (atmosférické zrážky, podzemná voda, prameň) a pôvodu hlavných prítokov. 

[5] Tieto zdroje vytvárajú charakteristickú sezónnu črtu a odtok s rôznymi fyzikálnymi 

vlastnosťami, napr. teplota, obsah suspendovaných pevných častíc a taktiež chemická kvalita. 

Vplyv týchto faktorov sa silne prejavuje na faune tokov [3]. 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na reakcie štruktúry populácie nálevníkov na abiotické 

faktory reprezentované geologickým prostredím a na antropogénne vplyvy pomocou 

štatistického vyhodnotenia vybraných biologických a geochemických údajov. 

 

Materiál a metódy 

V rámci Grantového Projektu VEGA 2/0059/09 bolo v rokoch 2009 a 2010 študované 

druhové zloženie a frekvencia výskytu nálevníkov v horských tokoch na 16 lokalitách 12 

tokoch Vysokých Tatier. Odber vzoriek bol vykonaný minimálne raz v ročných obdobiach 

jar, leto a jeseň. Na každej odberovej lokalite boli sledované 2 substráty – detrit a mach 

(prevládajúce torentilné úseky). 

Vzorky boli odoberané do termosiek o objeme 0,5 l a boli spracované za živa, ihneď po 

prinesení do laboratória, maximálne do 18 hodín po odbere. Vzorky pre kvantitatívne 
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vyhodnocovania boli odoberané mikropipetou. V každej kvapke boli determinované 

a spočítané všetky nálevníky. [7] 

Fyzikálno-chemické vlastnosti vôd, ktoré boli stanovované in situ sú pH a merná elektrická 

vodivosť za použitia prenosného zariadenia WTW pH/cond 340i, ďalej koncentrácia 

rozpusteného kyslíka sa merala pomocou prenosného multimetra Hach Lange HQ4D multi. 

Acidita a alkalinita (KNK4,5 a ZNK8,3) sa stanovili titráciou.   

Ďalšie vzorky boli následne odobrané a filtrované cez mikrofilter s priemerom oka 0,45 µm, 

ktoré sa v krátkom čase po odbere podrobili kolorimetrickej analýze pre zistenie chemického 

zloženia posudzovaných tokov. Sledované parametre sú: Ca2+, Mg2+, Si-SiO2, Fe2+, Al3+, P-

PO4
3-, N-NO3

-, S-SO4
2- a CHSK. Na kalorimetrickú analýzu bol použitý prenosný kolorimeter 

Spectroquant ® Multy podľa metód výrobcu, firmy Merck KGaA. 

 

Prírodné podmienky a charakteristika lokalít 

Bolo vybraných niekoľko skupín tokov, s rozličnými charakteristikami [6]:  

a) extrémne biotopy – paranivál: Zelený potok v doline Zeleného plesa, Tichý potok,  

b) prirodzené toky s odlišným teplotným režimom: Tomanov a Javorov potok, 

c) toky v území postihnutom veternou kalamitou o rôznej vodnatosti: Belá, Biely Váh, 

Poprad, Batizovský potok, Hromadná Voda, Velický potok, Slavkovský potok,  

d) nenarušené toky – referenčné voči tokom postihnutým veternou kalamitou ¬ Veľký 

Šum, Poprad a Tichý potok. 

 

Zelený potok – je typický vysokohorský tok, jeho zdrojom sú prítoky z Medenej doliny 

a Veľkej zmrzlej doliny. Prítok z Medenej kotliny vyteká z posledného ľadovca na Slovensku, 

ktorý pokrýva cca 2-3 ha povrchu a jeho hrúbka nepresahuje 18 m [4]. Odbery sa konali 

v nadmorskej výške v intervale 1550 – 1660 m n.m., teda nad pásmom kosodreviny. Pôdny 

pokryv je slabo vyvinutý, prevládajúcim pôdnym typom je regozem so strmými svahmi a 

suťoviskami. Horninové prostredie je reprezentované granodioritmi tatranského typu 

s ojedinelým výskytom pegmatitových žíl a soderitového zrudnenia.  

Potoky komplexu Tichej doliny – odlišujú sa najmä prítomnosťou karbonátových hornín 

v najsevernejšej časti povodia, čo výrazne ovplyvňuje chemické zloženie vody, obzvlášť 

v najvyššie položených monitorovacích bodoch Tichého potoka, Tomanovho potoka 

a Javorovho potoka. Karbonatogénny charakter vôd sa postupne vytráca, až po sútok 

s Kôprovým potokom, kde nastáva pokles celkovej mineralizácie a karbonatogénny charakter 
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sa tu stáva nebadateľným. V povodí prevládajú granodiority tatranského typu, v hornom 

úseku Tichého potoka sa okrem spomínaných vápencov vyskytujú aj spodnotriasové 

kremence. Od dolného úseku Tichého potoka spadajú menované toky do územia postihnutého 

kalamitou v roku 2004. Monitorované lokality spadajú do nadmorskej výšky v intervale 980 – 

1300 m n.m. 

Veľký Šum – bol vybraný ako referenčný tok s odberovým miestom v nadmorskej výške 

1257 m n.m., keďže ide o lokalitu neovplyvnenú veternou smršťou nachádzajúcou sa v pásme 

lesa. V povodí sa často objavujú mokrade. Geologická stavba je taktiež zastúpená 

granodioritmi tatranského typu. 

Batizovský potok, Belá, Biely Váh, Hromadná voda, a Velický potok pretekajú územím 

zastihnuté kalamitou, navyše Slavkovský potok bol po kalamite postihnutý aj rozsiahlym 

požiarom. Geologická stavba je podmienená granodioritmi tatranského typu a tonalitmi. 

Zoznam tokov s príslušnými fyzikálno-chemickými parametrami sú uvedené v tab.1.  

Tab.1 Fyzikálno-chemické parametre skúmaných profilov 

čislo lokality názov lokality a b c d pH HCO3
-

Si-SiO2 NO3
-

CHSK Ƙ

1 Bat 1036 2138 6,06 12 7,05 6,37 2,16 2,68 5,88 17,19

2 Belá 944 1842 101,82 1,9 7,69 27,17 2,59 1,92 3,33 59

3 Biel 1227 1912 6,15 6,9 7,1 4,88 2,87 1,65 4,67 20,44

4 Hro 1066 1708 4,97 18,2 7,05 9,56 4,14 2,7 8,67 25,07

5 Jav 1300 1437 2,45 0 8,16 109,39 0,63 2,21 2,5 26,5

6 Pop 1219 1942 21,49 1,3 6,95 9,15 1,88 0,53 5,75 183,33

7 Sla 1047 1992 4,25 6,2 7,24 9,15 3,45 2,88 17,83 30,57

8 Tic1 1172 1842 22,38 0 7,99 49,71 1,53 1,21 4,33 89

9 Tic2 1057 1842 34,11 0 8,02 35,38 1,98 2,66 2,5 74

10 Tom1 1371 1590 2,53 0

11 Tom2 1292 1590 3,40 0 7,81 51,73 1,55 2,21 8,17 91,67

12 Tom3 1186 1590 6,03 0 8,3 90,42 0,98 1,39 3,33 153,67

13 Vel 986 2084 8,00 5.6 7,08 6,65 2,53 2,8 3,88 19,17

14 VeŠ 1257 2217 3,34 0 7,01 10,37 4,23 3,36 11,33 28,37

15 Zel1 1616 2133 1,85 0 6,98 8,85 0,68 0,53 4,25 22,5

16 Zel2 1550 2133 2,80 0 6,71 9,76 0,7 2,5 24  

a - nadmorská výška profilu (m n.m.); b - nadmorská výška prameňa (m n.m.); c - plocha povodia – priemer 
(km2); d - plocha zasiahnutá kalamitou (%); všetky ostatné parametre okrem pH sú uvádzané v mg.l-1 

 

Výsledky a diskusia 

Značnú pozitívnu koreláciu s kalamitou sme zaznamenali u druhoch Antheholosticha 

intermedia a Pseudochilodonopsis polyvacuolata a negatívnu koreláciu s druhom Oxytricha 
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similis. [2] taktiež naznačil ich existenciu v rámci špecifického oligosapróbneho spoločenstva  

živiacich sa malými riasami a/alebo baktériami.  

P. polyvacuolata z radu Cyrtophorida sa vyskytuje v pomerne čistých horských dobre 

presvetlených vodách, je riasožravý a viaže sa na prítomnosť rozsievok. Celkovo bolo 

nájdených 45 jedincov tohto druhu, z toho všetky v dvoch horských tokoch postihnutých 

kalamitou, a to v Batizovskom a Velickom potoku.  

A. intermedia z radu Hypotrichida je prirodzene rozšírený sladkovodný druh, je dravý, živí sa 

heterotrofnými bičíkovcami a vláknitými cyanobaktériami, meňavkami a niektorými 

nálevníkmi  [1]. Bol nájdený v hojných počtoch v tokoch ovplyvnených veternou smršťou, 

najmä v rieke Poprad avšak, zopár jedincov sa našlo aj v referenčnom potoku Veľký Šum. 

Na druhej strane, celkovo bolo determinovaných 60 jedincov druhu Oxytricha similis z radu 

Hypotrichida, ktoré sa vyskytovali vo Veľkom Šume, Zelenom potoku a v úsekoch Tichého 

potoka, ktoré patria medzi nepostihnuté stanovištia.   

Najfrekventovanejšie identifikované sú malé euryékne druhy ako Aspidisca lynceus 

a Cinetochilum margaritaceum a z väčších Frontonia angusta, Glaucoma scintillans, 

Litonotus alpestris [7, 8]. 

Zaujímavý je výskyt Loxophyllum meleagris, ktorý bol identifikovaný v malých počtoch na 

tokoch Belá, Biely Váh, Hromadná voda Poprad, Slavkovský potok, Velický potok a Veľký 

Šum. Ide o veľký dravý druh s pomerne vysokými nárokmi na potravu. [7, 8] 

 

  
Obr.1 Počet jedincov nájdených v oblastiach zasiahnutých veternou kalamitou a mimo nej 
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Narušený vegetačný pokryv zapríčinený veternou kalamitou sa prejavuje zvýšeným 

povrchovým odtokom, čo na jednej strane spôsobuje narušenie korýt tokov, ako aj zvýšené 

množstvo organického materiálu z pôdy, čo sa prejavuje zvýšenými koncentráciami 

dusičnanov, CHSK, fosforečnanov, organického uhlíka, ako aj transportovanej a bentickej 

organickej hmoty a transportovanej anorganickej hmoty.  [6] 
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Obr.2 Matica bodových grafov – druhová diverzita, hydrogénuhličitany, veterná kalamita, dusičnany, 
kremičitany 

Na obr.2 sú znázornené vzájomné kolinearity skúmaných chemických parametrov, druhovej 

diverzity a kalamity. Môžeme si všimnúť výraznú kolinearitu kalamity a hydrogéuhličitanov, 

ako miernu kolinearitu druhovej diverzity s dusičnanmi a kremičitanmi. 

 

Záver 

Zmeny vo fyzikálno-chemických parametrov lotických vôd spôsobujú migráciu živočíchov, 

čo v kombinácii s reliktami pôvodných populácií spôsobuje lokálne zvýšenú biodiverzitu. [6] 

Na základe výsledkov korelačnej analýzy a bodových grafov môžem konštatovať, že 

predpokladaný vzájomný vzťah medzi veternou smršťou, chemickým zložením tokov 

a druhovou diverzitou existuje, a je dôležitým faktorom pre posúdenie vývoja ekosystémov. 

Z podrobnejšie skúmaných 13 druhov nálevníkov, z ktorých Antheholosticha intermedia 

a Pseudochilodonopsis polyvacuolata preukázali preferovaný výskyt na lokalitách 

ovplyvnených veternou kalamitou. Na základe vyhodnotenia dostupných vzoriek sa Oxytricha 

similis javí ako druh, ktorý uprednostňuje neporušené prirodzené alpínske habitaty. Avšak, 
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pokladám za nevyhnutné vykonať rozsiahlejšie štúdiá na túto tému, kde môžu byť 

rozhodujúcimi faktormi dlhodobé sledovanie druhového zloženia a fyzikálno-chemických 

parametrov tokov, zohľadňujúc pri tom stav pred a po veternej kalamite.  
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Abstrakt 

The pollution of urban soils by potentially toxic elements (PTEs) is one of the fastest growing types of 
environmental pollution due to vehicle emissions, industrial discharges and other activities. A total 79 samples of 
urban soils from playgrounds and city parks were collected from urban areas in Bratislava city, the capital of 
Slovakia. The soil samples were analysed for occurrence of seven PTEs in accredited laboratory, namely Cu, Zn, 
Cd, As, Hg, Pb and Fe. According to the contamination factor (Cf) of each PTEs, the overall levels of PTE 
pollution were not especially high, but there was clearly contaminated sites concentrated mainly in the District 
I and Distict III. The enrichment factor (Ef) of PTEs indicated that urban soils in Bratislava city were classified 
as having from low to moderate enrichment. 
 

Kľúčové slová: urbánne pôdy; kontaminácia; potenciálne toxické prvky 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Obsah potenciálne toxických prvkov (PTP) v pôde sa mení v závislosti od zloženia 

materských hornín a od stupňa antropogénnej kontaminácie. Za kontamináciu pôdy sa 

považuje stav, keď je pozorovaná zvýšená koncentrácia niektorých PTP, ale nie je preukázané 

ich negatívne pôsobenie, prípadne sa ani nemusí prejaviť [1]. Na hodnotenie prirodzených 

obsahov PTP v pôde sa väčšinou používa bazálny geochemický obsah. Je však dôležité 

poznať, či sú vyššie obsahy odrazom prirodzenej geochemickej variability zloženia alebo 

povrchového antropogénneho obohatenia [2]. Povrchové obohatenie pôdy PTP sa určuje na 

základe pomeru obsahov PTP medzi povrchovými a podpovrchovými horizontmi na tom 

istom mieste. Medzi najpoužívanejšie metódy pre hodnotenie pôdnej kontaminácie patria 

faktor obohatenia (Ef) a kontaminačný faktor (Cf). 

Hlavným cieľom štúdie bolo zhodnotenie obohatenia urbánnych pôd Bratislavy 

potenciálne toxickými prvkami a pomocou kontaminačného faktora zhodnotiť mieru 

kontaminácie urbánnych pôd. 

 

Materiál a metódy 

 Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky sa nachádza na juhozápade krajiny. 

Územie Bratislavy je tvorené tromi fyzicko-geografickými oblasťami, a to Malými Karpatami, 
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Záhorskou a Podunajskou nížinu. Pre oblasť Bratislavy je typická mierne teplá klíma 

s priemernou ročnou teplotou 10,3°C a priemerným ročným úhrnom zrážok 500-650 mm. 

 Vzorky pôd z materských škôlok a mestských parkov boli odobraté z rôznych častí 

Bratislavy (obvod I – V.). Najmenší obvod I. tvorí centrum mesta s historickým jadrom. 

Východne od centra mesta sa nachádza najpriemyselnejšia oblasť mesta, obvod II. 

Severovýchodnú časť mesta – obvod III., reprezentujú priemyselné a obchodné centrá. 

Prímestské obvody IV. a V. sú využívané hlavne ako rezidenčné oblasti. Celkovo pre štúdium 

bolo použitých 79 pôdnych vzoriek. Odberové miesta sú zaznačené na obr. 1.  

 
Obr. 1 Mapa odberových miest 

 

 Po odstránení trávnatého pokryvu bolo odobratých približne 10 cm povrchovej pôdy. 

Pred analýzou sa vzorky vysušili pri izbovej teplote a následne preosiali cez sito s veľkosťou 

oka 2 mm. Pôdne vzorky sa analyzovali pre prítomnosť Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Fe a As 

v akreditovaných laboratóriách EL spol. s r.o. v Spišskej Novej Vsi. 

 Na hodnotenie pôdnej kontaminácie boli použité faktor obohatenia a kontaminačný 

faktor. Faktor obohatenia (Ef) je vyjadrený vzťahom [I.]: 

refn

refn

BB

CC
Ef =  [I.] 

                       

kde Cn je obsah študovaného prvku v študovanej pôde, Cref je obsah referenčného prvku 

v študovanej pôde, Bn je fónový obsah študovaného prvku v sledovanom prostredí, Bref je 
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fónový obsah referenčného prvku v sledovanom prostredí [3]. Za referenčný sa zvyčajne 

používa prvok s nízkou variabilitou v prostredí alebo prvky s vyššími obsahmi, pričom nesmú 

vykazovať antagonistický či synergický vzťah ku stanovenému prvku. Najčastejšie sa za 

referenčné prvky vyberajú Al, Mn, Fe a Sc. V predkladanej štúdii bol ako referenčný prvok 

použitý Fe. Podľa faktora obohatenia sa vyčleňujú nasledovné triedy kontaminácie: 

Ef < 2 ochudobnenie až minimálne obohatenie, 

Ef 2-5 stredné obohatenie, 

Ef 5-20 výrazné obohatenie, 

Ef 20-40 veľmi silné obohatenie, 

Ef > 40 extrémne obohatenie. 

 Kontaminačný faktor (Cf) sa vypočíta ako pomer koncentrácie prvku Cr v študovanej 

pôde k fónovej koncentrácii prvku Crf v pôde [II.]. 

rf

r

C

C
Cf =  [II.] 

Kontaminačný faktor nadobúda hodnoty: 

Cf < 1 slabá kontaminácia 

1 ≤ Cf < 3 mierna kontaminácia 

3 ≤ Cf ≤ 6 významná kontaminácia 

Cf > 6 veľmi vysoká kontaminácia [4]. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky výpočtov kontaminačného faktora (Cf) a faktora obohatenia (Ef) pre 

jednotlivé obvody Bratislavy sú uvedené v tab. 1. Priemerné hodnoty kontaminačného faktora 

(Cf) indikujú slabú až miernu kontamináciu urbánnych pôd, pričom vyššie hodnoty Cf boli 

zaznamenané pre obvod I. - najstaršiu mestskú časť a obvod III. – priemyselnú mestskú časť. 

V obvode III. je indikovaná veľmi vysoká kontaminácia Hg, nakoľko 10 pôdnych vzoriek 

prekročilo hodnotu kontaminačného faktora Cf > 6 v rozpätí hodnôt 6,3 – 25,2.  

Podľa výsledkov faktora obohatenia (Ef) je zrejmé, že urbánne pôdy Bratislavy sú 

antropogénne obohatené. Priemerné hodnoty faktora obohatenia (Ef) sa nachádzajú v triede 

pre stredné obohatenie Ef 2-5, pričom vyššie hodnoty Ef sú pre obvod I. a obvod IV. Zistený 

výsledok súvisí s vyššími koncentráciami PTP v urbánnych pôdach a zároveň s vyšším 

obsahom Fe v pôdach pre jednotlivé obvody, nakoľko PTP sa ochotne sorbujú na oxidy 

a oxihydroxidy Fe. 
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 V rámci Bratislavy boli hodnoty Cf a Ef vyššie pre obvod I., v ktorom boli zároveň aj 

najvyššie celkové obsahy PTP v pôdach. Historické a funkčné využívanie mesta sa javí ako 

dôležitý faktor v postupnom znižovaní koncentrácií PTP v pôdach vo väčšej vzdialenosti od 

centra mesta. Mierna kontaminácia Pb, Zn, Cd pre všetky obvody súvisí s vplyvom dopravy. 

Olovo bolo v minulosti používané ako antidetonačná prísada v benzíne, no napriek tomu že 

používanie olovnatého benzínu bolo zakázané v roku 1990, rezíduá Pb pretrvávajú v pôdach 

dodnes, nakoľko Pb je relatívne nemobilné. Zinok môže pochádzať z opotrebovaných 

pneumatík a mazacích olejov. Podobne aj v prípade Cd sú zdrojom opotrebované pneumatiky 

a Cd vzniká ako vedľajší produkt pri spaľovaní palív [5].  

 Povrchovú kontamináciu urbánnych pôd Bratislavy potenciálne toxickými prvkami v 

blízkosti dopravných komunikácií vo svojich štúdiách zaznamenali aj Sobocká a kol. a 

Krčmová a kol., pričom najvyššie koncentrácie PTP boli namerané v oblasti centra mesta a v 

obvodoch II. a III. [6, 7]. 

 
Tab. 1 Minimálne (Min), maximálne (Max) a priemerné (Av) hodnoty faktoru obohatenia (Ef) a kontaminačného 

faktoru (Cf) pre jednotlivé PTP podľa obvodov Bratislavy 
 

 Obvod I  
Počet vzoriek 15 

Obvod II  
Počet vzoriek 16 

Obvod III  
Počet vzoriek 23 

Obvod IV  
Počet vzoriek 9 

Obvod V  
Počet vzoriek 16 

 Min Max Av Min Max Av Min Max Av Min Max Av Min Max Av 

CfCu 0,7 3,1 1,6 0,5 1,3 0,9 0,5 5,4 1,6 0,5 3,5 1,0 0,8 1,5 1,2 

CfZn 1,1 10,2 2,5 0,8 3,8 1,5 0,7 4,0 1,8 0,5 1,6 0,8 0,8 1,9 1,3 

CfPb  0,7 7,0 1,8 0,8 3,3 1,4 0,4 2,4 1,0 0,9 2,5 1,4 0,8 2,3 1,2 

CfHg  0,7 4,8 1,8 0,3 2,6 0,9 0,3 25,2 6,4 0,5 1,7 1,1 1,0 7,5 2,3 

CfAs  0,6 1,8 1,1 0,4 1,2 0,8 0,6 2,2 1,1 0,4 1,3 0,8 0,7 1,4 1,1 

CfCd  1,0 8,4 2,7 0,6 3,7 2,1 1,5 3,5 2,1 1,0 2,3 1,4 0,6 3,6 2,4 

EfCu  1,4 6,25 2,6 1,2 2,3 1,7 0,4 9,9 2,6 1,2 8,7 3,1 1,0 2,4 1,9 

EfZn  1,6 15,6 4,2 1,6 5,2 2,8 0,9 7,8 3,1 1,2 3,9 2,9 1,5 3,1 2,0 

EfPb  1,3 11,0 3,1 1,5 6,3 2,7 0,3 4,4 1,7 1,6 9,8 5,0 1,0 3,8 2,0 

EfHg  1,1 8,2 3,2 0,7 2,4 1,7 0,1 4,5 1,8 1,9 5,9 3,7 1,6 12,6 3,7 

EfAs  1,0 2,9 1,8 1,2 2,1 1,5 0,5 4,0 1,9 1,3 3,3 2,5 0,7 2,1 1,8 

EfCd  1,4 11,8 4,5 2,0 5,9 4,1 1,1 6,1 3,5 2,6 7,9 4,8 1,1 5,9 3,8 

 
 

Záver 

Na základe výsledkov štúdie sa poukázalo, že pôdy v centre mesta, ako najstaršieho 

územia z hľadiska funkčného využívania mesta, pôdy v okolí dopravných ťahov 

a priemyselných závodov sú antropogénne obohatené a majú miernu až významnú 

kontamináciu potenciálne toxickými prvkami. Bratislava je pokladaná za najviac znečistený 
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región v štáte, pričom hlavné zdroje znečistenia sú chemický a petrochemický priemysel 

a doprava. V rámci miest je potrebné venovať pozornosť najmä územiam, ktoré sú zraniteľné 

z hľadiska ochrany ľudského zdravia a zachovania kvality životného prostredia, ku ktorým 

patria rezidenčné územia, mestské parky a detské ihriská.  

 

Poďakovanie 

Práca bola podporená projektmi VEGA 1/0492/11, VEGA 1/0038/14 a grantom 

UK/476/2013. 

 

Zoznam použitej literatúry 

 [1] Sheppard S.C., Gaudet C., Sheppard M.I., Cureton P.M., Wong M.P. (1992) Can. J. 

Soil. Sci. 72, p. 359 

[2] Čurlík J. (2011) Potenciálne toxické stopové prvky a ich distribúcia v pôdach 

Slovenska. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, p. 462 

[3] Loska K., Cebula J., Pelczar J., Wiechuł A.D., Kwapulinski J. (1997) Water Air Soil 

Poll. 93, p. 347 

[4] Mmolawa K.B., Likuku A.S., Gaboutloeloe G.K. (2011) Afr. J. Env. Sci. Tech. 5 (3), p. 

186 

[5] Xia X., Zhao Y., Zhang P. (2010) J. Hazard. Mater. 181, p. 640 

[6] Sobocká J., Jaďuďa M., Ružeková-Poltárska K., Šurina B. (2007) Urbánne pôdy 

(Príklad Bratislavy). Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, p. 174 

[7]     Krčmová K., Robertson D., Cvečková V., Rapant S. (2009) J. Soils Sed. 9, p. 304 

 

 

ENVIRONMENTALISTIKA

1636



Nedostatok železa v rastlinách vyvolaný Cd a Zn 
 

Alexandra Lešková1, Ricardo F.H. Giehl2, Agáta Fargašová1, Nicolaus von Wirén2 
 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej 
ekológie, Mlynská dolina B-2, 84215, Bratislava 4, Slovenská republika; 

leskovaa@fns.uniba.sk 
2Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Department of Plant 

Physiology and Cell Biology, Correnstrasse 3, 06466, Gatersleben, Spolková republika 
Nemecko 

 
 

Abstrakt 

Exposition of Arabidopsis thaliana to excess cadmium and zinc caused iron deficiency in plants, which 
could partially explain the chlorosis of the leaves. Both heavy metals induced the iron acquisition machinery, 
namely iron mobilization and uptake. Zinc treatment caused a stronger induction of those compared to cadmium 
treatment, although both treatments resulted in comparable extent of chlorosis. It indicates that even though both 
heavy metals are taken up by the same iron transporter, the more restricted intake of cadmium is due to higher 
toxicity of cadmium compared to zinc. 
 

Kľúčové slová: ťažké kovy; nedostatok železa; mobilizácia, príjem 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rastliny získavajú železo prostredníctvom Stratégií I a II. Stratégia I je iniciovaná 

uvoľnením H+ iónov do prostredia. Zníženie pH prostredia stimuluje expresiu génu FERRIC 

REDUCTION OXIDASE 2 (FRO2), ktorý kóduje proteín zodpovedný za redukciu Fe(III) 

(nedostupná forma) na Fe(II) (dostupná forma). Rastliny v takýchto podmienkach zvýšia 

expresiu génu IRON-REGULATED TRANSPORTER 1 (IRT1), ktorý kóduje transportér Fe(II) 

[1, 2]. 

Stratégia II (využívaná čeľaďou Poaceae) spočíva v uvoľnení rastlinných 

fytosiderofórov. V takomto prípade sa zvýši expresia génu YELLOW STRIPE 1-LIKE (YSL1), 

ktorý kóduje transportér Fe(III)-fytosiderofórnych chelátov [1, 3]. 

Oba transportéry železa však prenášajú aj niektoré ťažké kovy (Ni, Zn, Mn, Cd, Co) 

[2, 4], čo znamená, že konkurujú príjmu železa. Ťažké kovy môžu tak obmedziť dostupnosť 

tejto živiny, súťažením v jej príjme aj transporte v rastline, prípadne ju nahradzujú 

v štruktúrach biomolekúl. 

Cieľom práce bolo preto preskúmať, či ťažké kovy záujmu (Cd, Zn) spôsobujú 

nedostatok železa v modelovom druhu rastliny - Arabidopsis thaliana, ktorá využíva 

Stratégiu I na získavanie železa. 
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Materiál a metódy 

Druh Arabidopsis thaliana L. odroda Columbia-0 sme kultivovali v ½ Murashige a 

Skoog (MS) médiu (pH 5,6 ± 0,1) solidifikovanom s 1 % Difco agarom v štvorcových 

plastových miskách [5]. Rastliny sme predkultivovali sedem dní pri 22 °C vo vertikálnej 

polohe s desať hodinovým svetelným intervalom. Semenáčiky rastlín sme následne 

premiestnili do kultivačných kontajnerov s rovnakým zložením média (kontrola) alebo do 

média bez pridaného železa (pozitívna kontrola), alebo obohatené o indikované koncentrácie 

zlúčenín ťažkých kovov (CdCl2.H2O; ZnSO4.7H2O) na dobu troch, šiestich a deviatich dní. 

Koncentráciu ťažkých kovov a železa v rastlinných častiach sme kvantifikovali 

prostredníctvom ICP-OES. Chlorofyly sa z naváženej čerstvej biomasy listovej ružice 

extrahovali dva dni v dimetylformamide v tme pri teplote 4° C. Na základe absorbancie 

chlorofylov pri vlnových dĺžkach 647 a 664 nm sme stanovili ich koncentráciu v biomase 

podľa vzťahu Porra a kol. [6]. 

Transkripty FRO2 a IRT1 sme v biomase kvantifikovali prostredníctvom Real-time 

PCR. Celkové RNA sme zo zamrazenej čerstvej biomasy koreňov izolovali extrakciou v 

TRIzole [7]. Jednovláknové DNA (cDNA) sa z celkovej RNA syntetizovala reverznou 

transkripciou mRNA za využitia Maxima First Strand cDNA Synthesis Kitu a oligo (dT)18 

primeru (Thermo Scientific, Nemecko). Real-time PCR reakcia zmesi cDNA s mastermixom 

iQ™ SYBR® Green Supermix #170-8880 (BIO-RAD, Nemecko), sterilnej vody a gén-

špecifických primerov prebehla v 45 cykloch. Relatívne génová expresia bola kvantifikovaná 

na základe vzorcov: 

 

Relatívna expresia = 2-∆∆C
t [I.] 

∆∆Ct = ∆Ct vzorka* - ∆Ct kalibrátor (kontrolná podmienka) [II.] 

∆Ct vzorka = Ct gén záujmu - Ct referenčný gén [III.] 

∆Ct kalibrátor = Ct gén záujmu - Ct referenčný gén [IV.] 

 
*vzorka znamená podmienku, keď rastliny rástli buď v nedostatku železa, alebo boli vystavené zvyšujúcim sa 

koncentráciám ťažkých kovov 

 

Za významnú indukciu génovej expresie sme považovali hodnotu relatívnej expresie ≥ 

2 (dvojnásobná nadregulácia oproti kontrole). 

 

Výsledky a diskusia 

 Koncentrácia Fe vo výhonkoch je často využívaným parametrom pre hodnotenie stavu 
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Fe v rastlinách. Minimálna koncentrácia Fe, ktorá je nevyhnutná pre správny vývin rastlín je 

50 µg.g-1 v sušine výhonkov [8]. V rastlinách, ktoré boli vystavené médiu bez prídavku železa 

klesla jeho koncentrácia pod túto hodnotu už od šiesteho dňa kultivácie (v Obr. 1 indikované 

ako „-Fe“). V rastlinách, ktoré rástli v prítomnosti Cd, sa štatisticky významne znížil obsah 

železa na úroveň približne 50 µg Fe g-1 výhonkov až v posledný deň experimentu (deviaty 

deň) (Obr. 1). V experimente so zvyšujúcimi sa koncentráciami Zn klesali s rastúcim časom 

koncentrácie Fe vo výhonkoch až na úroveň porovnateľnú s hodnotami obsahov v rastlinách 

vystavených Cd (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Koncentrácie Fe vo výhonkoch v  kontrolných podmienkach, podmienkach nedostatku Fe 

(„-Fe“) a zvyšujúcich sa koncentráciáciách Cd a Zn 
 

Obsah chlorofylov v rastlinách je závislý od prítomnosti Fe, keďže tento kov je 

kofaktorom mnohých enzýmov katalyzujúcich ich syntézu. Preto sa nedostatok Fe často 

prejavuje v podobe chlorózy listov. Obsah chlorofylov sa vo výhonkoch vystavením 

nedostatku Fe znížil. Rovnaký efekt sa prejavil aj vystavením zvyšujúcim sa koncentráciám 

Cd alebo Zn (Ob. 2). V posledný deň experimentu poklesli obsahy chlorofylov v rastlinách 

rastúcich v nadbytku Cd a dvoch najvyšších koncentráciách Zn na úroveň obsahov v 

rastlinách, ktoré rástli bez prítomnosti Fe.  
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Obr. 2 Obsah chlorofylov vo výhonkoch v kontrolných podmienkach, podmienkach nedostatku Fe 

(„-Fe“) a zvyšujúcich sa koncentráciách Cd a Zn 
 

Nízky obsah Fe vo výhonkoch vyvolal zníženú syntézu chlorofylov v rastlinách 

vystavených či nedostatku Fe alebo Cd a Zn. Zaujímavé však je, že i keď pokles koncentrácie 

Fe v nadbytku Cd a Zn nebol natoľko významný ako v prípade rastlín rastúcich bez pridaného 

obsahu Fe, obsah chlorofylov poklesol do porovnateľnej miery. To naznačuje, že chloróza 

listov v prítomnosti Cd alebo Zn bola len z časti zapríčinená nedostatkom Fe vo výhonkoch. 

Príčinu tohto javu môžeme nájsť v špecifických účinkoch toxikantov na fotosyntetické 

procesy. Cd totiž spôsobuje irreverzibilnú inaktiváciu proteínov zohrávajúcich dôležitú úlohu 

vo fotosystéme II, preto chloróza listov v nadbytku Cd môže súvisieť aj s inhibíciou 

fotosyntetických procesov [7, 9].  

 

 
 

Obr. 3 Relatívna expresia a) FRO2 a b) IRT1 v kontrolných podmienkach, podmienkach nedostatku Fe 
(„-Fe“) a zvyšujúcich sa koncentráciách Cd a Zn 

 

Ďalej nás zaujímalo, či ťažké kovy záujmu ovplyvňujú mobilizáciu a/alebo príjem Fe 

na základe kvantifikácie transkriptov génov, ktoré sú zodpovedné za tieto procesy (FRO2 a 

IRT1). Expresie génov boli normalizované na kontrolu pre daný časový bod, preto sa tieto 
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hodnoty vždy rovnajú jednej, a na Obr. 3 sa neuvádzajú. 

Vystavením rastlín nedostatku Fe sa expresia FRO2 aj IRT1 mnohonásobne zvýšila, a 

mala klesajúci trend v čase (Obr. 3). Vystavením rastlín zvyšujúcim sa koncentráciám Zn sa 

expresia FRO2 aj IRT1 významne zvýšila, i keď do menšej miery ako v prípade nedostatku 

Fe, okrem posledného časového bodu, kedy bola expresia oboch génov porovnateľná alebo 

dokonca mierne zvýšená. Expresie uvedených génov v podmienkach rastúcich koncentrácií 

Cd sa síce zvýšili (viac ako dvojnásobne), ale do najnižšej miery v porovnaní s ostatnými 

podmienkami. 

Na základe zistených experimentálnych údajov sa dá usúdiť, že typická reakcia rastlín 

na nedostatok Fe sa podobala reakcii rastlín vystavených toxickým koncentráciám Zn aj Cd. 

Po kvantitatívnej stránke kultivácia rastlín v nedostatku Fe vyvolala intenzívnejšiu odpoveď. 

Zinok však vyvolal silnejšiu reakciu ako Cd. Poukazuje to na to, že kým rastliny investujú 

viac do získavania Fe na úkor možného toxického účinku Zn, získavanie Fe sa obmedzuje 

v rastlinách vystavených Cd napriek postupnému zintenzívneniu nedostatku Fe. Obmedzenie 

mobilizácie a príjmu Fe v rastlinách rastúcich v prítomnosti Cd je pravdepodobne stratégia 

obmedzujúca vzájomný príjem Cd, ktorý je oveľa toxickejší ako Zn. 

 

Záver 

Cd a Zn vyvolávajú nedostatok Fe, čo čiastočne vysvetľuje chlorózu listov. Oba prvky 

indukujú procesy rastlín získavania Fe, ktoré spočívajú vo zvýšení efektivity mobilizácie Fe 

a jeho príjmu. V porovnaní s Cd, uvedené procesy sú intenzívnejšie v rastlinách vystavených 

Zn. Táto štúdia poukazuje na to, že i keď rastliny nevyvinuli selektívne transportéry na príjem 

živín, snažia sa regulovať ich aktivitu, aby predišli možným dôsledkom toxicity 

konkurenčných partnerov.  
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Abstrakt 

Presented study focuses on the bioleaching of antimony by metabolites of filamentous fungus. As model 
organism Aspergillus niger has been used. Ions of antimony Sb (III) were pre-adsorbed on oxides and hydroxides 
of iron and subsequently incubated in the presence of the filamentous fungus for 14 days. Antimony content was 
determined by F-AAS in solution, solid phase and biomass. 
 

Kľúčové slová: biolúhovane; Aspergillus niger; antimón; oxyhydroxidy želeža; FeO(OH) 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Antimón (Sb) ako toxický prvok je považovaný za globálny kontaminant a Európska 

únia a US Environmental Protection Agency (US EPA) ho zaradili do zoznamu prioritných 

znečisťujúcich látok [1, 2]. Limitná hodnota antimónu v pitnej vode je u nás stanovená na 

0,005 mg. l-1 [3], limit pre povrchové vody a pôdy nie je našou legislatívou určený. Priemerný 

obsah antimónu v litosfére je 0,2 mg.kg-1, na území Slovenska je stredná hodnota obsahu 

antimónu v pôde 0,7 mg.kg-1 pre A horizont a 0,5 mg.kg-1 pre C horizont [4]. 

Antimón môže existovať v rôznych oxidačných stupňoch (-III, 0, +III, +V), z ktorých 

sa v prírode najčastejšie vyskytuje oxidačný stupeň +III a +V [5, 6]. V prírode ho môžeme 

nájsť viazaný v rôznych formách, najčastejšie ako minerál antimonit, menej viazaný 

v mineráloch tetraedrit, boulangerit, jamesonit, stefanit. Na Slovensku sa vyskytuje najmä 

v asociácii s Sb-S zrudnením v ložiskách v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Čučma, 

Poproč), Nízkych Tatrách (Medzibrod, Dúbrava) a Malých Karpatoch (Pezinok - Kolársky 

vrch, Pernek - Križnica) [7, 8]. 

V súčasnosti sú skúmané rôzne spôsoby ako účinne odstrániť antimón zo znečistených 

oblastí. Ako jedna z možností sa ukazuje biolúhovanie rôznymi skupinami organizmov, ako 

sú napr. mikroskopické vláknité huby, kvasinky alebo baktérie. Spomedzi mikroskopických 

vláknitých húb sa ako modelové druhy používajú Aspergillus niger a Penicillium spp., ktoré 

sú pre schopnosť biolúhovania pomerne dobre preštudované [9]. Mechanizmus biolúhovania 

mikroskopickými vláknitými hubami súvisí predovšetkým s produkciou organických kyselín 
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a následným znižovaním pH okolitého prostredia. V prostredí s nízkym pH sa zvyšuje 

rozpustnosť väčšiny zlúčenín kovov, čo spolu s chelatačným účinkom produkovaných kyselín 

umožňuje mikroskopickým vláknitým hubám prežívať aj v prostredí s nízkym obsahom 

esenciálnych prvkov alebo v prípade, že sú tieto prvky v ťažko rozpustných formách [10, 11]. 

Táto štúdia skúma možnosti biolúhovania antimónu viazaného na oxyhydroxidoch 

železa vplyvom metabolitov mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger a vplyv 

rozdielnych koncentrácií na rast biomasy a s tým súvisiacu produkciu organických kyselín. 

 

Materiál a metódy 

Ako substrát pre rast mikroorganizmov bolo použité živné médium pripravené podľa 

Sabourauda (Sabouraud Dextrose Broth; Himedia, India). K 50 ml živného média bolo 

pridaných 5 ml roztoku Sb(III) vo forme vínanu antimonylo-draselného s dvoma rôznymi 

koncentráciami Sb 100 mg.l-1 (absolútny obsah po premeraní - 0,49 mg) a 500 mg.l-1 

(absolútny obsah po premeraní - 2,63 mg) a 0,1 g oxyhydroxidov železa (FeO(OH)), 

získaných alkalickým vyzrážaním z roztoku chloridu železitého. Oxyhydroxidy železa boli na 

základe Mössbauerovej spektrometrie identifikované ako akaganeit, t.j β-FeO(OH)[12]. 

Akaganeit sa vyznačuje špecifickou štruktúrou, ktorá v sebe nesie množstvo tunelových 

štruktúr vyplnených aniónmi, vďaka čomu sa využíva ako adsorbent alebo iónovýmenný 

materiál [13]. 

Kontrolné experimenty boli pripravené bez antimónu alebo bez uvedenej tuhej fázy. 

Pred kultiváciou bol antimón sorbovaný na FeO(OH) po dobu 2 hodín na trepačke Unimax 

2010 (Heidolph, Nemecko) s frekvenciou trepania 130 min-1. Pripravené roztoky živných 

médií boli následne inokulované suspenziou spór 14 dňovej kultúry druhu Aspergillus niger 

(106 kolóniu tvoriacich jednotiek). Následná inkubácia roztokov s mikroskopickou vláknitou 

hubou prebiehala staticky pri stálej teplote 25  C po dobu 14 dní [14]. 

Izolát Aspergillus niger použitý v experimentoch bol izolovaný zo stien 

vnútrobytových priestorov a je uložený v zbierke Mykologického laboratória Zdravotníckej 

univerzity v Bratislave [15]. 

Po uplynutí stanoveného času bola vyrastená biomasa vo forme vzdušného mycélia 

mechanicky odobraná od zvyšného roztoku, premytá deionizovanou vodou a voľne vysušená 

pri laboratórnej teplote. V živnom médiu bolo stanovené pH (elektróda HI 8424; Hanna, 

Taliansko) a po membránovej filtrácii (Advantec membrane filter-0,45µm, Toyo Roshi 

Kaisha Ltd., Japonsko) bol na membráne zachytený nerozpustný zvyšok (tuhá fáza FeO(OH) 
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s naviazaným Sb), ktorý bol spolu s filtrom rozpustený v konc. HNO3. Biomasa bola 

rozložená v autokláve s 5 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej pri 150 °C po dobu 4 hodín. 

Vo filtrátoch, rozpustených filtroch a biomase boli stanovené celkové obsahy antimónu 

metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS) pri vlnovej dĺžke 217,6 nm 

(Perkin Elmer 1100, USA)[16]. 

 

Výsledky a diskusia 

Prítomnosť antimónu v živnom médiu mala na rast biomasy mierne inhibičný účinok 

(Obr. 1). V prítomnosti oxyhydroxidov železa sa však produkcia biomasy zvýšila. Tento efekt 

sa prejavil aj v kontrolných vzorkách, kde nebol prítomný antimón. Možno teda predpokladať, 

že katióny železa účinkujú ako živiny, ktoré akcelerujú rast biomasy, a toxický účinok 

antimónu na vláknitú hubu v dôsledku sorpcie/imobilizácie Sb na uvedenú tuhú fázu na 

začiatku kultivácie (Obr. 2) je zanedbateľný. Tento efekt možno pozorovať pre obe použité 

koncentrácie Sb. Pri vyššej koncentrácií antimónu bola hmotnosť biomasy nižšia, ale vo 

vzorkách s oxyhydroxidmi železa bola hmotnosť biomasy pri oboch koncentráciách približne 

rovnaká. 
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Obr. 1 Hmotnosť sušiny biomasy po 14 dňovej kultivácii druhu A. niger (AN) v prítomnosti oxyhydroxidov 

železa (FeO(OH)) a dvoch rôznych koncentrácií antimónu 

 

Po 2 hodinách sorpcie bolo na oxyhydroxidoch železa viazaných v priemere 0,42 mg 

antimónu (~84 % z celkového Sb v kultivačnom systéme) pri nižšej počiatočnej koncentrácii 

Sb a 2,24 mg antimónu (~85 % z celkového Sb v kultivačnom systéme) pri vyššej počiatočnej 

koncentrácii Sb (Obr. 2). Po 14-dňovej kultivácii mikroskopickej vláknitej huby v prítomnosti 

antimónu s nižšou koncentráciou klesol jeho obsah v FeO(OH) na 0,24 mg, teda sa 

desorbovalo do roztoku približne 53 % z viazaného antimónu. V systéme s vyššou 

koncentráciou antimónu poklesol jeho obsah v FeO(OH) na 1,325 mg, teda sa desorbovalo 
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cca 59 % naviazaného Sb. K desorpcii pravdepodobne došlo vplyvom mikrobiálnych 

metabolitov, prevažne organických kyselín [17]. 
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Obr.2 Celkový obsah antimónu viazaného v oxyhydroxidoch železa (FeO(OH)) pred a po 14 dňovej kultivácii 

mikroskopickej vláknitej huby A. niger (AN) 

 

Produkciu kyslých metabolitov potvrdzuje aj pokles pH živného média po 14 dňovej 

kultivácii. Počiatočné hodnoty pH boli približne rovnaké, 5,6±0,1. Po kultivácii však hodnota 

pH klesla pri oboch koncentráciách antimónu (Obr. 3). Pri aplikácii FeO(OH) bol pokles 

výraznejší, keďže proces hydrolýzy uvoľnených železitých iónov prirodzene znižuje pH. Na 

pokles pH má pravdepodobne vplyv aj množstvo biomasy, keďže so zvýšeným rastom 

mikromycéty sa zvyšuje aj produkcia metabolitov. V prípade nižšej koncentrácie antimónu 

bola hmotnosť biomasy vyššia ako vo vzorkách s vyšším obsahom antimónu. Dá sa teda 

predpokladať, že produkcia organických kyselín bola vyššia a teda pH roztoku nižšie. 
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Obr.3 pH živného média po 14 dňoch kultivácie 

 

Po vylúhovaní antimónu z tuhej fázy sa časť akumulovala/imobilizovala v biomase a 

časť prijatého Sb sa transformovala do prchavej formy (Obr. 4). Intenzita volatilizácie 

antimónu bola vo vzorkách s FeO(OH) nižšia ako vo vzorkách bez tuhej fázy, keďže takmer 

47 % (pri nižšej koncentrácii) a 41% (pri vyššej koncentrácii) z celkového antimónu 
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pridaného do kultivačného systému bolo viazaného v FeO(OH) aj po 14 dňovej kultivácii, čo 

obmedzilo podiel antimónu prístupného pre bunky vláknitej huby. Antimón sa totiž efektívne 

a relatívne pevne adsorbuje na povrch oxyhydroxidov železa. V tejto forme je pre organizmy 

neprístupný a tak aj jeho následná akumulácia v biomase, resp. volatilizácia bola významne 

obmedzená. Bioakumulácia antimónu bola preto najúčinnejšia vo vzorkách bez tuhých fáz, 

v ktorých bol všetok pridaný Sb bioprístupný.  
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Obr.4 Podiel volatilizovaného a bioakumulovaného antimónu 

 

Vo vzorkách s oxyhydroxidmi železa nebol výrazný rozdiel medzi jednotlivými 

koncentráciami. Podiel volatilizovaného antimónu tvoril 33,3 % a 34,7 % 

a bioakumulovaného antimónu 5,3 % a 5,9 %. Výraznejší rozdiel bol vo vzorkách bez tuhej 

fázy. Pri nižšej koncentrácii antimónu bol relatívny podiel bioakumulovaného antimónu 

približne 17,6 % a volatilizovaného antimónu 56,7 %. Pri vyššej počiatočnej koncentrácii 

antimónu bolo relatívne bioakumulované množstvo Sb menšie (8,5 %), ale zároveň bolo viac 

Sb volatilizovaného (64,8 %). Pravdepodobným dôvodom tohto rozdielu je zmena stratégie 

detoxikácie prijatého antimónu. Kým pri nižšej počiatočnej koncentrácii dominovalo 

deponovanie do vakuol, resp. bunkovej steny mikromycéty, v prostredí s vyššou 

koncentráciou Sb bol primárny mechanizmus detoxikácie proces biovolatilizácie. 

 

Záver 

Experimentálne sme potvrdili, že metabolity produkované mikroskopickými 

vláknitými hubami interagujú s povrchom tuhých fáz prírodných foriem oxyhydroxidov železa 

(akageneit) s preadsorbovaným antimónom v dôsledku čoho dochádza k uvoľneniu tohto 

potenciálneho toxikantu do prostredia, jeho následnej akumulácii mikromycétou 

a transformácii do prchavej formy. Experiment poukazuje na komplexnú biogeochémiu tohto 

prvku a potenciálne riziko vyplývajúceho z jeho biologicky indukovaného lúhovania. 
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Abstrakt 

Microscopic filamentous fungi Aspergillus clavatus and A. niger produced various metabolites during 
cultivation on artificial culture medium supplemented with Al2O3, which significantly affected the culture 
medium’s pH in range from 2.0 to 8.6. This resulted in heterotrophic leaching of aluminium from alumina. Up to 
0.25 % and 3,2 % of aluminium was leached from alumina (0.1 g) under acidic conditions by A. clavatus and A. 
niger during 19-day cultivation, respectively. 
 

Kľúčové slová: heterotrofné lúhovanie; mikroskopické vláknité huby; hliník 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Napriek mnohým výhodám autotrofného lúhovania [1], intenzívnemu výskumu 

s cieľom upozorniť na možnú technologickú aplikáciu mikroskopických vláknitých húb, 

v biohydrometalurgii, napr. pri úprave nesulfidických rúd a odpadových materiálov pri 

spätnom získavaní hospodársky zaujímavých kovov [2, 3] alebo zvyšovaní kvality rúd 

používaných v priemysle [4], sa v súčasnosti venuje viacero vedeckých skupín (viac napr. 

v prehľadoch [5, 6]). Cieleným biologickým lúhovaním odpadových materiálov pred ich 

skládkovaním môžeme tiež významnou mierou znížiť riziko prirodzeného uvoľňovania 

toxikantov v nich viazaných [7]. 

Z vláknitých húb sú pre biolúhovanie heterotrofnými organizmami zaujímavé najmä 

druhy rodov Aspergillus a Penicillium, ktoré sú pomerne rezistentné a vysoko adaptívne voči 

toxickým účinkom kovov [8] a efektívne lúhujú kovy z rôznych odpadových materiálov, ako 

napr. popolčekov alebo elektronického odpadu [9, 10]. 

Cieľom tohto modelového výskumu bolo preto štúdium účinkov mikrobiálnych 

metabolitov mikroskopických vláknitých húb Aspergillus clavatus a A. niger na uvoľňovanie 

potenciálne toxických katiónov hliníka z tuhých fáz jeho oxidu počas statickej kultivácie 

v laboratórnych podmienkach. Tento experiment je úvodným experimentom hodnotenia 

potenciálneho rizika mikrobiálnych metabolitov pri uvoľňovaní toxických prvkov z tuhých 

substrátov. 
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Materiál a metódy 

Izoláty Aspergillus clavatus a A. niger použité v experimentoch boli izolované zo stien 

vnútrobytových priestorov a sú uložené v zbierke Mykologického laboratória Zdravotníckej 

univerzity v Bratislave [11]. 

Za účelom hodnotenia účinku mikroskopickej vláknitej huby A. clavatus a A. niger na 

biolúhovanie hliníka z tuhej fázy Al2O3 sme pripravili kultivačný systém, ktorý pozostával zo 

sady 250 mL Erlenemyerových baniek s 40 mL živného média podľa Sabourauda (HiMedia, 

Mumbai, India), ktoré tvorí peptón (10 mg.l-1) a dextróza (20 mg.l-1), inokulovaného 50 µL 

suspenzie spór pripravenej zo 14 dňových kultúr jednotlivých kmeňov a 0,1 g tuhej fázy oxidu 

hliníka. V rôznych dňoch počas 19 dňovej statickej kultivácie pri teplote 25 °C sme vyrastenú 

biomasu mechanicky oddelili, viacnásobne premyli destilovanou vodou, aby sme odstránili 

zvyšky živného média a vysušili pri laboratórnej teplote do konštantnej hmotnosti. Tuhú fázu 

Al 2O3 sme oddelili od zvyšného roztoku filtráciou živného média na membránovom filtri 

(0,45 µm). Vo filtrátoch živných médií sme stanovili pH a obsah celkového rozpusteného 

hliníka metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS) pri vlnovej dĺžke 

309,3 nm (Perkin Elmer 5000, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Mikroorganizmy, vrátane mikroskopických vláknitých húb, produkujú širokú škálu 

najmä kyslých metabolitov, ktoré môžu uvoľňovať potenciálne toxické prvky z odpadových 

tuhých materiálov [12]. Medzi hlavné mikrobiálne produkty, ktoré sprostredkúvajú 

biolúhovanie patria organické kyseliny a aminokyseliny, ktoré kombinujú kyslý a chelatačný 

účinok pri narušovaní štruktúry a následnom uvoľňovaní potenciálne toxických prvkov 

z tuhých fáz [13]. 

Z nášho experimentu je zrejmé, že na účinné uvoľňovanie hliníka z jeho oxidu má 

primárny účinok produkcia kyslých metabolitov počas prvých rastových fáz kultivácie 

mikroskopickej vláknitej huby A. clavatus. Do ukončenia exponenciálneho rastu približne v 5. 

dni kultivácie paralelne rastie aj koncentrácia lúhovaného hliníka v živnom médiu a dosahuje 

hodnotu až 3,3 mg.L-1 (Obr. 1). Účinok lúhovania mikromycétou A. clavatus je však relatívne 

nízky a množstvo extrahovaného hliníka dosahuje maximálne 0,25 % z celkového pôvodného 

obsahu hliníka tuhej fázy oxidu. Účinnosť heterotrofného lúhovania druhom A. niger je však 

vyššia a na konci kultivácie dosahuje obsah extrahovaného hliníka v živnom médiu až 42,5 
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mg.L-1, čiže približne 3,2 % z celkového hliníka tuhej fázy oxidu (Obr. 2). Tieto rozdiely sú 

pravdepodobne spôsobené odlišným spektrom vylučovaných metabolitov oboch druhov a tiež 

odlišnou vnútornou fyziológiou mikromycét. 

 
Obr. 1 Vplyv pH na účinnosť heterotrofného lúhovania Al2O3 a zmeny hmotnosti biomasy počas kultivácie 

mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus clavatus 
 

 

 

Obr. 2 Vplyv pH na účinnosť heterotrofného lúhovania Al2O3 a zmeny hmotnosti biomasy počas kultivácie 
mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger 
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Exponenciálna log fáza rastu oboch druhov kulminuje približne v rovnakom čase 

a v oboch prípadoch dochádza k zreteľnej acidifikácii živného média produkciou kyslých 

exudátov. Kým stacionárna fáza rastu mikroskopickej huby A. clavatus je veľmi krátka 

(približne 3 dni), nasledovaná intenzívnou fázou poklesu, ktorá sa prejavuje postupným 

úbytkom hmotnosti biomasy, hmotnosť biomasy druhu A. niger sa po exponenciálnej fáze 

rastu relatívne nemení počas celej doby kultivácie. 

Fáza stacionárneho rastu a jeho deklinácie počas kultivácie druhu A. clavatus je 

charakteristická zmenou produkovaných mikrobiálnych exudátov z kyslých na alkalické a pH 

živného média preto dosahovalo v posledných dňoch kultivácie hodnoty až 8,6. To vyústilo 

do spätného vyzrážania/koagulácie hliníka z roztoku živného média. Rozpustnosť katiónov 

hliníka v roztokoch nad pH 5 totiž klesá, čo sa prejavilo významným znížením koncentrácie 

rozpusteného hliníka v živnom médiu až na 0,82 mg.L-1. Ďalším zvyšovaním pH však 

vznikajú rozpustné špécie Al(OH)4
-, ktoré sú nad hodnotou pH 8 predominantné a sú 

dôvodom mierneho zvýšenia koncentrácie celkového rozpusteného hliníka v živnom médiu 

v neskorej fáze kultivácie druhu A. clavatus. 

Uvedené javy sa však počas kultivácie druhu A. niger neprejavili, čo potvrdzuje 

predpoklad odlišného spektra a vlastností metabolitov aplikovaných mikromycét patriacich do 

spoločného rodu. Hodnoty pH živného média sú po exponenciálnej log fáze rastu druhu 

A. niger v oblasti 2 až 3, čo zvyšuje efektivitu biolúhovania hliníka a je aj zreteľný trend rastu 

účinnosti heterotrofného lúhovania až do 19. dňa kultivácie. 

Keďže sme v roztokoch živného média nestanovili formy ani obsahy organických 

zlúčenín, zdôvodnenie odlišného trendu pH oboch druhov je komplikované a diskutabilné. Je 

však málo pravdepodobné, ale stále nezanedbateľné, že priamy príspevok autolýzy 

mikromycét má na zmenu pH taký významný účinok, aký sme zaznamenali v prípade druhu 

A. clavatus. Niektorí autori uvádzajú, že zmena pH súvisí so syntézou alkalických proteáz 

počas degradácie biomasy, ktorých produkcia sa počas autolýzy húb významne zvyšuje [14]. 

Keďže tento jav sa počas kultivácie druhu A. niger neprejavil, môžeme predpokladať, že ide 

o špecifickú, vnútornú vlastnosť izolátu A. clavatus. Rozdiely v charaktere produkovaných 

metabolitov aplikovaných druhov možno súvisia aj so zmenou stratégie získavania 

organického uhlíka. Druh A. clavatus pravdepodobne po spotrebe sacharidov, primárnych 

zdrojov uhlíka dostupných v kultivačnom médiu, spätne prijíma pôvodne vylúčené organické 

kyseliny a iné kyslé organické exudáty, zodpovedné za acidifikáciu živného média počas 
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kultivácie [15, 16], čo môže byť asociované s pozorovaným zvyšovaním pH živného média.  

Zníženie koncentrácie organických kyselín zároveň nepriamo vyvoláva vyzrážanie 

hliníka, v dôsledku zániku jeho rozpustných komplexov s organickými kyselinami. Tieto 

organokomplexy sú totiž stabilné aj v neutrálnych roztokoch, čím zabezpečujú mobilitu 

hliníka v substrátoch s neutrálnym až mierne alkalickým pH [17]. 

 

Záver 

Mikroskopické vláknité huby A. clavatus a A. niger produkujú počas svojho rastu 

kyslé metabolity, ktoré sa významnou mierou podieľajú na heterotrofnom lúhovaní hliníka 

z jeho oxidov. V neskorších rastových fázach druhu A. clavatus sa však menia vlastnosti 

metabolitov, v dôsledku čoho sa roztok živného média alkalizuje a dochádza k spätnému 

vyzrážaniu hliníka. Počas kultivácie druhu A. niger je však pH stabilné v oblasti 2-3, čo 

významnou mierou zvyšuje efektivitu biologicky indukovanej extrakcie hliníka do živného 

média touto mikromycétou. 
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Abstrakt 

A four-hour 1M HCl extraction was used to identify the mobile fraction of selected potentially risk trace 
elements (As, Sb, Cu, Pb, Zn). IN this case, the mobile fraction also refers to anthropogenic contamination, since 
the extraction allows dissolution of relatively labile contaminants, but does not favor to extract the geogenic 
elements. The results show that 53% of Cu, 41% od Pb, 37% of Zn, and almost 30% of As can be released from 
the sediments, thus come from anthropogenic sources, mostly agriculture and viticulture. As for Sb, only about 
4% were mobile under the 1M HCl conditions. Sb in Malý Dunaj sediments can be originated in Malé Karpaty 
Mts. with its Sb-Au mineralization.  
 

Kľúčové slová: Riečny sediment; Malý Duna;j extrakcia 1M HCl; mobilizovateľný podiel PRSP  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Riečne sedimenty charakterizujú stav okolitého geologického, vodného a pôdneho 

prostredia. Z pohľadu potenciálne rizikových stopových prvkov (PRSP) predstavujú 

prostredie, v ktorom dochádza k akumulácii týchto prvkov, či už z prirodzených alebo 

antropogénnych zdrojov. Za určitých podmienok však môže dôjsť k ich spätnému uvoľneniu, 

a kontaminovaný riečny sediment sa tak stáva zdrojom znečistenia ostatných zložiek 

životného prostredia [1]. 

Mobilita PRSP závisí od podmienok prostredia, ako aj od formy výskytu samotného 

prvku. PRSP prítomné v kryštálovej mriežke minerálov sú všeobecne menej mobilné ako 

kovy sekundárne sorbované z vodného prostredia [2]. Identifikácia minerálnych fáz na 

základe Rtg práškovej difrakčnej analýzy tak napomáha k vytvoreniu predpokladu o miere 

mobility PRSP. 

Zmenu podmienok v prírode môžeme imitovať extrakčnými postupmi. Na ich základe 

môžeme zhodnotiť, aké množstvo rizikového prvku by sa uvoľnilo do okolitého prostredia 

keby k danej zmene došlo [3]. Mineralogické zhodnotenie riečnych sedimentov dopĺňa 

informáciu o forme výskytu prvkov. 

Cieľom príspevku je na základe výsledkov extrakcií zhodnotiť mieru mobility 

vybraných potenciálne toxických stopových prvkov (As, Sb, Cu, Pb, Zn) z riečnych 

sedimentov modelovej lokality Malý Dunaj – Kolárovo.  
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Materiál a metódy 

Chemická analýza riečneho sedimentu z lokality Malý Dunaj – Kolárovo [4] 

preukázala v porovnaní s fónovými hodnotami [5] zvýšené koncentrácie niektorých z 

hodnotených stopových prvkov (As, Sb, Zn, Vu, Pb). Z toho dôvodu bol riečny sediment 

ďalej hodnotený z pohľadu možnosti spätného uvoľnenia PRSP do vodného prostredia. 

Odber jemnozrnného sedimentu bol realizovaný metódou tzv. asociačnej vzorky, 

pozdĺž brehu povrchového toku (do 20 m), do obalov z PVC materiálu.  

Ťažká frakcia bola získaná metódou šlichovania.  

Za účelom vykonania extrakcií boli vzorky sitovanie pod frakciu 1 mm. Pre posúdenie 

mobility bola vybraná jednokroková extrakcia s použitím činidla 1M HCl. Podľa Snape et al. 

[6] by mala 1M HCl zaručiť vylúhovanie prvkov zo všetkých kľúčových nestabilných foriem 

v sedimente, čiže  mobilnej, karbonátovej, redukovateľnej, organickej a čiastočne sulfidickej 

(amorfné sulfidy) frakcie, ktoré viac-menej určujú antropogénny podiel. 

Pre mineralogické účely boli vzorky sitované pod frakciu 2 mm. Následne boli celkové 

aj ťažké frakcie homogenizované v achátovej miske. Mineralogicky boli riečne sedimenty 

zhodnotené pomocou Rtg práškovej difrakčnej analýzy na prístroji BRUKER D8 Advance 

v geometrii Theta-2Theta (pracovisko VVC SOLIPHA, PriF UK). Rtg difrakčné záznamy boli 

vyhodnotené v programe DIFFRACplus EVA. Následne bola Rietveldovou metódou vykonaná 

semikvantitatívna analýza pomocou programu DIFFRACplus TOPAS.  

 

Výsledky a diskusia 

Podľa Rtg práškovej difrakčnej analýzy riečneho sedimentu Malý Dunaj – Kolárovo 

v ňom prevládajú ílové minerály (58,44%). V značnej miere sú zastúpené aj kremeň (19,88%) 

a živce (18,20%) pravdepodobne pochádzajúce z granodioritov Malých Karpát [5, 7]. Na 

základe prevahy ílov a neidentifikovaní ťažkých minerálov hodnotených prvkov 

predpokladáme, že sa PRSP vyskytujú prednostne vo forme sorbovaných iónov.  

Extrakciou 1M HCl sa z celkovej frakcie riečneho sedimentu vylúhovalo najviac Cu, 

a síce až 53%, čo predstavuje 32,4 mg.kg-1  (Tab.1, Obr. 1). Absolútne najviac sa uvoľnilo 

Zn, až 102 mg.kg-1, pri celkovom obsahu 273 mg.kg-1 to však predstavuje len približne 37%. 

Zmobilizované bolo aj značné množstvo (41%) Pb, menej As (necelých 30%).  

Vyššie koncentrácie všetkých štyroch prvkov (Cu, Pb, Zn, As), kvôli značnej 

mobilizácii, priraďujeme podobne ako iní autori [5, 7, 8] prevažne antropogénnym zdrojom 

znečistenia, hlavne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.  
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Tab. 1 Celkové a vylúhované obsahy vybraných stopových prvkov z riečnych sedimentov Malý Dunaj – 
Kolárovo 

 

Malý Dunaj As Sb Cu Pb Zn 

celkový obsah [mg.kg
-1

] 17,5 2,4 61 38 273 

výluh v HCl - celková frakcia [mg.kg
-1

] 5,1 0,1 32,4 15,6 102 

výluh v HCl - ťažká frakcia [mg.kg
-1

] 4,7 0,1 28 13,9 95,6 

výluh v HCl - celková frakcia [%] 29,14% 4,17% 53,11% 41,05% 37,36% 

výluh v HCl - ťažká frakcia [%] 26,86% 4,17% 45,90% 36,58% 35,02% 

 

Veľmi nízka mobilizácia Sb (v prípade celkovej aj ťažkej frakcie len 4,17%) 

naznačuje skôr jeho geogénny pôvod a môže súvisieť s Sb-Au zrudnením v oblasti Perneku 

a Pezinka v Malých Karpatoch [9]. 

Pre hodnotené prvky platí, že väčšie množstvo sa vylúhovalo z celkovej ako zo 

šlichovanej frakcie, v prípade As je to rovnaké množstvo (Tab.1, Obr. 1). Pri šlichovaní boli 

sčasti odplavené jemné ílové minerály s nasorbovanými PRSP antropogénneho pôvodu. 

 

Obr. 1 Obsahy vybratých stopových prvkov vo výluhoch 1M HCl celkovej a ťažkej frakcie sedimentu 
 

Záver 

Riečne sedimenty Malého Dunaja sú značne ovplyvnené antropogénnou činnosťou 

v oblasti, predovšetkým poľnohospodárstvom a vinohradníctvom v Malých Karpatoch. 

Najvyššiu mobilizáciu z hodnotených PRSP vykazuje v podmienkach 1M HCl meď (vyše 

50%), menej olovo a zinok (okolo 40%), do 30% sa z celkovej frakcie sedimentu uvoľnilo 

arzénu. Najnižšia miera mobility sa preukázala u antimónu, ktorého aj celkové obsahy boli 

najnižšie. Napriek tomu, že ťažké minerály Sb neboli v rámci Rtg práškovej difrakčnej 
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analýzy identifikované, predpokladáme jeho prirodzený pôvod súvisiaci s Sb-Au zrudnením 

v Malých Karpatoch. 
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Abstrakt   

In this contribution we submit the results of the research structure of two populations of invasive plants 
(Impatiens parviflora, Stenactis annua) in the Báb forest in 2013. The Báb forest is a lowland oak-hornbeam 
forest in an intensively exploited agricultural country. This forest is the remnant of formerly larger indigenous 
forest complexes. Administratively the Báb forest area belongs to cadastre of village Veľký Báb, district Nitra 
and to Nitra Region. It is situated on Nitra loess upland. The research was done on two different locations, on 
the clearcuts and in the forest coppice.  
 
Kľúčové slová: Bábsky les; invázne byliny; rúbaniska; lesný porast; teplota 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fragmenty lesov v odlesnenej krajine, intenzívne využívanej poľnohospodármi, sú 

vystavené vplyvom ľudských aktivít. Tieto fragmenty sú viac-menej prirodzené porasty 

obklopené narušenými, intenzívne obhospodarovanými plochami a biotopmi s prevahou 

synantropných druhov. Sú vystavené aj prísunu diaspór nepôvodných druhov z priliehajúcich 

synantropných spoločenstiev a agro-ekosystémov. Táto skutočnosť sa dotýka aj Bábskeho 

lesa. V novembri 2006 sa uskutočnil v Bábskom lese jednorázový pásový a clonný rub, 

vytvoril sa nový typ stanovišťa na ploche po vyťažený stromov – rúbanisko [1]. 

Týmto zásahom sa ešte zvýšilo rozširovanie svetlomilných ruderálnych, 

synantropných a inváznych druhov na rúbaniská Bábskeho lesa z okolitých antropogénnych 

biotopov. Z rúbanísk sa potom druhy ďalej rozširujú do lesných porastov. Táto štúdia preto 

podáva výsledky výskumu hustoty a štruktúry dvoch inváznych bylín: Impatiens parviflora a 

Stenactis annua v Bábskom lese. 

Cieľom výskumu je sledovanie a vyhodnotenie vybraných populačno-biologických 

charakteristík: priemerný počet jedincov na 1m², súčet jedincov inváznych druhov počas 

jednotlivých termínov pozorovaní. Čiastkovým cieľom je taktiež  vyhodnotenie vplyvu 

priemernej mesačnej teploty na počet jedincov.  

 

Materiál a metódy 

Bábsky les predstavuje klimaxové štádium sukcesie lesa na sprašiach, ide o nížinný 

dubovo- hrabový les v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Nachádzajú sa tu 
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nasledovné  skupiny lesných typov: Fageto-Quercetum, ktorému je priradený zväz Carpinion 

betuli (Mayer 1937) Oberdorfer 1953, Carpineto-Aceretum, cenóza náleží do zväzu Quercion 

pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931 (Zlatník, 1959) a lesný typ Corneto-Quercetum carpineum. 

Táto skupina patrí tiež do zväzu Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931 [2]. 

Administratívne patrí územie Bábskeho lesa do katastru obce Veľký Báb, leží na Nitrianskej 

sprašovej pahorkatine. Vymedzené je súradnicami 48°10´00´´ a 48°11´30´´ s.z.š. a 17°53´00´´ 

a 17°54´20´´v.z.d., leží v nadmorskej výške 160-210 m [3]. Nachádzajú sa tu dve chránené 

územia- Národná prírodná rezervácia Bábsky les a Chránený areál Bábsky park.  

V študovanom území Bábskeho lesa bolo vymeraných a trvalo označených 32 TVP 

(trvalá výskumná plocha) o veľkosti 20 x 20 m (obr. 2, označené bielou farbou). Samotný 

výskum hustoty a štruktúry populácií jednotlivých taxónov prebiehal na 6 TVP (obr. 2, 

označené šedou farbou). Na každom rohu z týchto šiestich TVP sú trvalo vytýčené štyri 

plochy o veľkosti 1x1 m (obr. 2, vyznačené šedou kockou), s výnimkou lesnej TVP č. 35, kde 

sú vytýčené tri plochy 1x1 m. Zo šiestich študovaných TVP sa tri nachádzajú na rúbaniskách 

a tri TVP v lesnom poraste.  

   
Obr. 1 Záujmové územie Bábsky les s vyznačenými 32 TVP a s TVP pre výskum hustoty                         

a štruktúry populácií (označené šedou farbou) (Zdroj: ÚKE SAV, pob. Nitra) 

 

Samotný terénny výskum prebiehal v pravidelných termínoch  - od 22. marca do 11. 

decembra 2013 2-3 x mesačne. Pri terénnom výskume v každom termíne bola zaznamenaná 

u každej plochy veľkosti 1x1 m, zo sledovaných 6 TVP, populačná hustota sledovaných 

piatich inváznych bylín, a to metódou opakovaného sčítania jedincov. Pri určovaní vekovej 

štruktúry boli jednotlivé rastliny rozdelené na generatívne a vegetatívne jedince. Priemerná 
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mesačná teplota vzduchu v obci Veľký Báb z roku bola získaná z internetovej stránky 

http://www.amet.cz/. Názvoslovie zistených taxónov je jednotne upravené podľa [4]. 

 Výsledky a diskusia 

Na Obr. 2 je zobrazený priemerný počet jedincov na 1m² dvoch sledovaných 

inváznych bylín- Impatiens parviflora a Stenactis annua počas jednotlivých termínov. Najviac 

rozšírenou je Impatiens parviflora a to na rúbaniskách. Daná bylina je na rúbaniskách 

zdokumentovaná po prvý krát v počte 2 jedince na 1m² 4. mája 2013 vo vegetatívnej forme. 

V termíne 27. mája je taktiež zaznamenaná v počte 2 jedince, ale jeden jedinec sa už 

vyskytuje v generatívnej forme. Od 5. júna dochádza už k intenzívnemu rastu ďalších 

jedincov, v tomto termíne sa vyskytujú 2 vegetatívne a 6 generatívnych jedincov na 1m². 

V termínoch od 16. júna do 10. júla 2013 dochádza k vrcholu počtu druhov a ich 

generatívneho rozvoja- od 10 do 11 jedincov v generatívnej forme. Od termínu 22. júla 

dochádza k postupnému znižovaniu počtu taxónov tohto invázneho druhu na rúbaniskách, a to 

od 5 generatívnych jedincov po 1 generatívny jedinec 1. októbra 2013 na 1m². Posledný krát 

je druh spozorovaný spomínaného 1. októbra. 

V lesnom poraste je invázny taxón Impatiens parviflora po prvý krát spozorovaný 4. 

mája 2013 v počte 3 vegetatívne jedince na 1m². V termíne 15. mája sa počet jedincov 

nezvyšuje, ale 2 druhy už tvoria generatívne orgány. Od 27. mája je druh pozorovaný už len 

v generatívnej forme a taktiež od tohto termínu je sledovaný v počte 4 jedince na 1m². Druh je 

posledný krát sledovaný 20. septembra. 

Druhý sledovaný invázny druh Stenactis annua je po prvý krát zdokumentovaný 10. 

júla 2013 v počte 1 generatívny jedinec na 1m². Počet jedincov sa počas celého vegetačného 

obdobia nezvyšuje a druh pretrváva do posledného termínu pozorovania 11. decembra 2013. 

Z dvoch sledovaných inváznych bylín sa viac darí taxónu Impatiens parviflora, a to 

najmä na rúbaniskách. Impatiens parviflora v prvej polovici 80. rokov bola neúmyselne 

zavlečená výskumníkmi na 1 ha výskumnú plochu v Bábskom lese a odtiaľ prenikla do 

vzdialenejších lesných porastov. V prvom roku po holorubnej ťažbe stromov (2007) 

kolonizovala narušené plochy na rúbanisku jednotlivými solitérnymi rastlinami. V ďalšom 

roku (2008) vytvárala na rúbaniskách husté porasty [5]. 

Impatiens parviflora je najčastejší a najrozšírenejší neofyt v stredoeurópskych horách 

a lesoch [6]. Je to bylina, ktorá je schopná rásť v tieni, teple, vlhku a  vyhovuje jej dusíkaté 

prostredie. Tieto podmienky jej Bábsky les poskytuje či už v lesnom poraste alebo na 

rúbaniskách.  
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U terofytov sa predpokladá náhly prechod z vegetatívnych fáz do generatívnych, 

pričom v tomto období sa takmer všetky energetické vstupy využívajú na tvorbu 

reprodukčných orgánov [7]. Táto skutočnosť bola potvrdená aj u sledovaných dvoch 

inváznych bylín. Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, že pre objavenie sa generatívnych 

fáz je dôležitý najmä nárast teplôt (Obr. 4), a preto k ich rozvoju dochádza bez ohľadu na 

skorý alebo neskorý nástup vegetatívnych fáz.  

 

 

Obr. 2 Priemerný počet jedincov dvoch sledovaných inváznych bylín na ploche 1 m2 .                                   

Vysvetlivky: VF- vegetatívna fáza, GF- generatívna fáza 

 
Celkový počet sledovaných inváznych bylín sa pohybuje od 5 jedincov- 4., 15. mája 

2013 (Obr. 3). V termíne 27. mája sa ich počet zvýšil o jeden jedinec. V mesiaci máj sa 

priemerná mesačná teplota pohybuje okolo 15,8 °C (Obr. 4). V mesiaci jún a júl je celkový 

počet jedincov inváznych bylín najvyšší. V termíne 5. júna sa vyskytuje 12 jedincov, 16. a 28. 

júna 14 jedincov. Najvyšší počet jedincov – 16 sa vyskytuje 10. júla. Tento najvyšší počet 

jedincov súvisí pravdepodobne so stúpajúcou priemernou mesačnou teplotou. V júli je 

zaznamenaná najvyššia priemerná teplota počas roka 2013, a to až 22,4 °C. Od termínu 22. 

júla a 3. augusta (10 jedincov) sa ich počet začína znižovať. 

Od 15. augusta do 20. septembra počet inváznych bylín dosahuje 7 jedincov. Teplota 

sa začína znižovať od 21,2 °C v mesiaci august po 14,1 °C v mesiaci september. V termíne 1. 

október sú zdokumentované už len 2 jedince inváznych bylín. Od 12. októbra do konca 

terénnych pozorovaní 11. decembra sa vyskytuje už len jeden jedinec, a to konkrétne  

Stenactis annua. 

Podľa vyššie uvedených faktov konštatujeme, že nárast počtu jedincov inváznych 

bylín, ako aj ich generatívny rozvoj súvisí vo vysokej miere s priemernou mesačnou teplotou. 

Nízky počet jedincov sa vyskytuje pri jarnej a pri jesennej nízkej teplote. Najvyšší počet 

jedincov je zdokumentovaný pri najvyššej teplote v mesiaci júl. 
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Obr. 3 Súčet jedincov sledovaných inváznych bylín.  

 
 

Obr. 4 Znázornenie priemernej mesačnej teploty vzduchu v obci Veľký Báb v roku 2013                                     
(Zdroj: http://www.amet.cz/). 

 
Záver 

Táto štúdia podáva výsledky výskumu štruktúry populácií dvoch inváznych bylín: 

Impatiens parviflora a Stenactis annua v Bábskom lese. Bábsky les predstavuje klimaxové 

štádium sukcesie lesa na sprašiach, ide o nížinný dubovo- hrabový les v intenzívne využívanej 

poľnohospodárskej krajine. Cieľom výskumu je sledovanie a vyhodnotenie vybraných 

populačno-biologických charakteristík.  

Najviac rozšírenou inváznou bylinou je Impatiens parviflora na rúbaniskách. 

V termínoch od 16. júna do 10. júla 2013 dochádza k vrcholu počtu jedincov tohto druhu na 

rúbaniskách - od 10 do 11 jedincov. Potom v počte jedincov nasleduje Impatiens parviflora 

v lesnom poraste a najnižší výskyt dosahuje druh Stenactis annua. Nárast počtu jedincov 

inváznych bylín, ako aj ich generatívny rozvoj súvisí vo vysokej miere s priemernou 

mesačnou teplotou. Nízky počet jedincov sa vyskytuje pri jarnej a pri jesennej nízkej teplote. 

Najvyšší počet jedincov je zdokumentovaný pri vysokej priemernej teplote v mesiaci júl. 

Na výskyt  nepôvodných druhov v Bábskom lese má vplyv hlavne antropická činnosť. 

Na jednej strane je to samotný vznik rúbanísk v novembri 2006. Na strane druhej je to 

blízkosť antropicky narušených biotopov (pole, CHA Bábsky park, obytná zóna Alexandrov 

dvor). Rozšírenie zaznamenaných nepôvodných taxónov je spôsobené jednak človekom – 

zavlečenie Impatiens parviflora. Ďalším dôležitým faktorom je  spôsob rozširovania, 

napríklad vetrom, živočíchmi, vystreľovaním semien, čo podporuje ešte blízkosť antropicky 
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narušených plôch. Väčšine nepôvodných taxónov vyhovuje aj dostatok svetla na rúbaniskách 

a preto sa tu úspešne udomácnili. 

Veľmi dôležité je pokračovať v monitorovaní ďalšieho rozširovania týchto inváznych 

druhov. Pristúpiť k odstraňovaniu inváznych druhov na rúbanisku, kde je to ešte možné 

vzhľadom na okolitú segetálnu vegetáciu, ktorá sa môže poškodiť pri mechanickom 

odstraňovaní inváznych druhov. Druhy sa potom nerozšíria do súvislého lesného porastu, 

ktorý je síce svojím zatienením odolný voči svetlomilných nepôvodným druhom. Avšak 

v prípade odumretia drevín, môže vzniknúť presvetlený priestor a tým sa tu nepôvodné 

a najmä invázne druhy môžu značne rozšíriť. V prípade byliny Impatiens parviflora treba 

pokračovať v sledovaní jej vplyvu na okolitú vegetáciu v súvislom lesnom poraste a aj v NPR 

Bábsky les, kde je taktiež rozšírená vo väčšom počte. Odstraňovanie je však obmedzené, 

pretože pri odstraňovaní by sa mohla narušiť okolitá vegetácia zložená z lesných druhov. 
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Abstrakt   

In this contribution we have summarized the results of research a season dynamic of vegetation which 
was realized in the locality of the Báb forest (village Veľký Báb, Nitra loess upland) in the vegetative period of 
2013. The Báb forest is a lowland oak-hornbeam forest in an intensively exploited agricultural country. This 
forest is the remnant of formerly larger indigenous forest complexes. The Báb forest represents a type of 
indigenous vegetation in this area. Specifically, this contribution is focused on the evaluation and comparison 
season dynamic of vegetation on two types of outposts – clearcuts and forest vegetation. 
 
Kľúčové slová: Bábsky les; rúbaniska; lesný porast; sezónna dynamika; teplota 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bábsky les predstavuje zvyšok pôvodných lesných komplexov, ktoré boli v procese 

rozvoja poľnohospodárstva v Podunajskej nížine postupne premenené na polia. Predstavuje 

klimaxové štádium sukcesie lesa na sprašiach [1]. Územie sa nachádza v katastri obce Veľký 

Báb v jej časti Alexandrov dvor, leží na Nitrianskej sprašovej pahorkatine. Bábsky les je 

vymedzený súradnicami 48°10´00´´ a 48°11´30´´ s.z.š. a 17°53´00´´ a 17°54´20´´v.z.d., leží v 

nadmorskej výške 160-210 m [2].   

V novembri 2006 sa uskutočnil v Bábskom lese jednorazový pásový a clonný rub, 

vytvoril sa nový typ stanovišťa na ploche po vyťažený stromov – rúbanisko [1]. 

Výskum, prezentovaný v práci, prebiehal na človekom pozmenených stanovištiach na 

rúbaniskách a v zachovaných lesných porastoch. Cieľom výskumu je zhodnotenie 

a porovnanie sezónnej dynamiky vegetácie na týchto dvoch stanovištiach.  

 

Materiál a metódy 

Výskum sezónnej dynamiky prebiehal na šiestich TVP (trvalá výskumná plocha). 

Z týchto TVP sa  tri nachádzajú v lesnom poraste a tri na rúbaniskách. Na každom rohu z 

TVP sú trvalo vytýčené štyri plochy o veľkosti 1x1 m (Obr. 1). 

Počas terénneho výskumu, ktorý prebiehal v pravidelných intervaloch, a to 2-3x do 

mesiaca, boli urobené fotografické snímky u všetkých plôch 1m². Pre túto prácu boli vybrané 

snímky z TVP č. 2 a č. 24, snímky boli vybrané taktiež len v určitých termínoch, ktoré dobre 

dokumentujú sezónny priebeh vegetácie na rozdielnych stanovištiach a dobre odzrkadľujú 
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vplyv počasia. Priemerná týždenná teplota vzduchu v obci Veľký Báb z roku 2013 bola 

získaná z internetovej stránky http://www.amet.cz/.  

    
Obr. 1 Záujmové územie s vyznačenými TVP (Zdroj: ÚKE SAV, pob. Nitra) 

 
Výsledky a diskusia 

Na Obr. 2 sú zobrazené snímky plôšok 1m² počas 22. marca 2013. Na rúbaniskovej 

plôške dochádza k rastu bylín a k rastu jednej dreviny: Ajuga reptans, Anemone 

ranunculoides, Geum urbanum, Sambucus nigra, Viola odorata. Z minulého roku (2012) 

pretrvávajú dreviny: Acer campestre, Euonymus europaeus, Hedera helix, Quercus robur. Na 

lesnej plôške dochádza len k rastu byliny Mercurialis perennis a taktiež je tu zdokumentovaná 

stálozelená drevina Hedera helix. K danému rastu, čiže rozvoju vegetácie dochádza pri 

zvýšení priemernej týždennej teploty na 10,7 °C. Na Obr. 2 je viditeľný značný rozdiel 

v počte druhov medzi rúbaniskovou a lesnou plôškou. 

 
Obr. 2 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas termínu 22. marec 2013. 

 
Obr. 3 znázorňuje sezónnu dynamiku počas termínu 17. apríl 2013. Na rúbaniskách 

začínajú rásť typické efemeroidy Bábskeho lesa: Corydalis solida, Ficaria bulbifera, Gagea 

lutea. Pribúdajú taktiež aj ďalšie druhy Alliaria petiolata, Galium aparine, Pulmonaria 
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officinalis a invázna drevina Robinia pseudoacacia. V lesnom poraste k druhu Mercurialis 

perennis pribúda efemeroid Anemone ranunculoides a typické lesné druhy Galium odoratum, 

Galeobdolon luteum, Glechoma hirsuta. K tomuto rastu a rozvoju vegetácie, počas jarného 

obdobia, dochádza pri rovnakej teplote, a to 10,7 °C. 

                         
Obr. 3 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas termínu 17. apríl 2013. 

 
Počas terénneho výskumu 26. apríla 2013 (Obr. 4) nie sú zdokumentované na oboch 

typoch stanovíšť nové druhy. Avšak dochádza k rastu a k rozvoju vyššie uvedených bylín, 

taktiež na rúbaniskovej plôške sa rozvíja listový aparát zaznamenaných drevín. Na oboch 

typoch plôšok dochádza k „zahusteniu“ priestoru porastu, týždenná teplota stúpla na 17,4 °C. 

                                      
Obr. 4 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas termínu 26. apríl 2013. 

Obr. 5 zobrazuje snímky z 15. mája 2013. Na rúbaniskovej plôške už dochádza 

k absencií efemeroidov Corydalis solida, Ficaria bulbifera, Gagea lutea. Na lesnej plôške 

pretrvávajú zatiaľ všetky vyššie uvedené druhy. Na plôške na rúbaniskách dochádza ku 

konečnému rozvoju listového aparátu drevín. Táto skutočnosť, čiže zatienenie a obsadenie 

miesta, má pravdepodobne vplyv na ústup efemeroidov, ktoré dlhšie pretrvali na lesnej 

plôške. Teplota sa pohybuje okolo 15 °C. 

Rúbanisko 

Rúbanisko 

Les 

Les 

ENVIRONMENTALISTIKA

1667



                              
Obr. 5 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas termínu 15. máj 2013. 

Počas termínu 22. júl 2013 (Obr. 6) dochádza na rúbaniskovej plôške k absencií 

bylinných taxónov: Ajuga reptans, Alliaria petiolata, Anemone ranunculoides, Galium 

aparine, Pulmonaria officinalis, Viola odorata. Na lesnej plôške ustúpila iba bylina Anemone 

ranunculoides. Týždenná teplota sa v tomto období pohybovala okolo 21 °C, avšak 

maximálna denná teplota vystúpila až na 33,8 °C. Táto vysoká teplota bola sledovaná tesne 

pred terénnym výskumom, najmä na lesnej plôške dochádza k „zhoreniu“ rastlín. 

                              
Obr. 6 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas termínu 22. júl 2013. 

Počas termínu 27. august 2013 (Obr. 7) absentujú druhy Geum urbanum (rúbanisková 

plôška), Galium odoratum (lesná plôška). Na rúbaniskovej plôške nedochádza k výraznej 

zmene v sezónnej dynamike vegetácie, avšak v lese dochádza po „zhorení“ rastlín k ich 

novému rastu. Túto skutočnosť má pravdepodobne za následok primeraná týždenná teplota 

(17,1 °C), ktorá je nameraná po extrémnych teplotách v predchádzajúcom období. 
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Obr. 7 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas termínu 27. august 2013. 

Počas 12. októbra 2013 (Obr. 8) na rúbaniskovej plôške dochádza k novému rastu 

byliny Geum urbanum. Výskyt ostatných bylín a drevín je rovnaký, avšak dochádza 

k zníženiu počtu týchto zaznamenaných  taxónov. Počas tohto termínu je už sledované 

preriedenie porastov a to najmä na lesnej plôške. V tomto období je nameraná priemerná 

týždenná teplota 13 °C a dochádza ku začatiu žltnutia listov bylín a ku žltnutiu a opadu listov 

drevín.  

                                         
Obr. 8 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas 12. októbra 2013. 

Počas termínu 28. november 2013 (Obr. 9) sú zdokumentované síce všetky druhy ako 

v prípade predchádzajúceho termínu, ale v minimálnom počte. Dochádza k „príprave“ 

vegetácie na zimné obdobie kľudu. Taktiež majú už všetky dreviny opadnuté listy, 

s výnimkou taxónu Quercus robur, ktorý si ponecháva časť uschnutých listov počas zimného 

obdobia. Teplota sa pohybuje taktiež okolo 13 °C. 

                                          
Obr. 9 Sezónna dynamika na rúbaniskách a v lesnom poraste počas 28. novembra 2013. 
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Záver 
Výskum, prezentovaný v práci, bol zameraný na zhodnotenie a porovnanie sezónnej 

dynamiky vegetácie na rúbaniskách a v lesnom poraste. Výskum prebieha v Bábskom lese. 

Bábsky les predstavuje zvyšok pôvodných lesných komplexov, ktoré boli v procese rozvoja 

poľnohospodárstva v Podunajskej nížine postupne premenené na polia. Predstavuje 

klimaxové štádium sukcesie lesa na sprašiach. 

K  rozvoju vegetácie dochádza pri zvýšení teploty, a to na 10,7 °C 22. marca a 26. 

apríla 2013 dochádza už  k „zahusteniu“ priestoru porastu. Počas termínu 22. júl  sa týždenná 

teplota pohybovala okolo 21 °C, v tomto týždni boli namerané aj extrémne vysoké teploty, 

preto na lesnej plôške dochádza k „zhoreniu“ rastlín. Počas termínu 27. august 2013 dochádza 

v lese po „zhorení“ rastlín k ich novému rastu. Túto skutočnosť má pravdepodobne za 

následok primeraná týždenná teplota 17,1 °C. Počas termínu 28. november dochádza 

k „príprave“ vegetácie na zimné obdobie.  

Na základe výsledkov konštatujeme výrazné rozdiely v zastúpení (druhy rúbanísk na 

rúbaniskovej plôške a typické lesné druhy na lesnej plôške) a v počte druhov (viac taxónov na 

rúbanisku). Taktiež konštatujeme, že teplota vzduchu má výrazný vplyv na sezónnu dynamiku 

vegetácie. 
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Analýza popolčeka z hľadiska určenia triedy skládky odpadu 
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Abstrakt    

The contribution deals with the ash analysis for determining of landfill class. Fly ash is generated as a 
product of the exhausted gas at disposal (incineration) mechanical and biological sludge from the wastewater 
treatment plant of petrochemical complex. The annual ash production is 550 t. Fly ash (solid wastes from flue-
gas) is a mixture of inorganic compounds, salts of acidic flue gas components dissolved in water and insoluble 
components (zeolite and activated carbon). It is a fine powder of light brown to light grey color. It contains 
unprecipitated NaHCO3, Na2SO3, Na2SO4, NaCl, NaF, further small extent of silicon, calcium, magnesium, iron, 
sodium and potassium oxides and traces of heavy metals adsorbed on the zeolite and activated carbon. Because 
of high proportion of acidic components, leaching is also an important parameter in terms of determining way of 
handling (landfilling). 

 

Kľúčové slová:  popolček; vylúhovateľnosť; spaľovňa kalov; zneškodňovanie odpadov; trieda skládky odpadu 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Príspevok sa zaoberá analýzou popolčeka z hľadiska skládkovania a určenia triedy 

skládky odpadu. Tuhý odpad z čistenia dymových plynov tzv. „popolček“, vzniká ako produkt 

čistenia odplynov pri spaľovaní nebezpečných odpadov v Spaľovni kalov. Z hľadiska 

legislatívy nakladania s odpadmi a v zmysle [1] Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov, je odpad kategorizovaný ako odpad s katalógovým číslom 19 

01 07 – tuhý odpad z čistenia dymových plynov, kategórie N. 

 

Technológia čistenia spalín  

V roku 2006 prebehla na Spaľovni kalov, SLOVNAFT, a.s. rozsiahla rekonštrukcia, 

ktorá bola zameraná hlavne na zníženie emisií SOx, NOx, tuhé znečisťujúce látky - TZL, 

ťažkých kovov a dioxínov a furánov. Technológia čistenia spalín sa skladá zo štyroch 

základných stupňov [2] : 

 

Selektívna nekatalytická redukcia NOX (SNCR) 

Na zníženie koncentrácie NOx v spalinách sa používa SNCR technológia, založená 

na vstrekovaní redukčného činidla do spalín v priestore dohorievacej komory. Účinkom 

redukčného činidla sú oxidy dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovacom procese, rozložené na 

elementárny dusík a kyslík. 
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Suché čistenie spalín (suchá sorpcia)  

Hydrogénuhličitan sodný, predstavuje hlavné neutralizačné činidlo pre odstránenie 

kyslých zložiek (HCl, HF, SOx) zo spalín, ktoré je riadené v závislosti na koncentrácii kyslých 

zložiek spalín na vstupe do komína. Vlastné chemické reakcie (neutralizácia a adsorpcia) 

prebiehajú v spalinovodoch a v kontaktore, ktorý zaisťuje, aby doba styku sorbentov so 

spalinami zodpovedala technologickým požiadavkám. 

 

Membránová filtrácia  

Membránová katalytická filtrácia nasleduje za suchým čistením spalín a prebieha vo 

filtri. Spaliny z kontaktoru obsahujú značný podiel prachových častíc, najmä popolček zo 

spaľovacieho procesu, ale tiež produkty predchádzajúceho stupňa čistenia suchej sorpcie. Ide 

o soli vzniknuté pri neutralizácii kyslých zložiek spalín, čiastočne zreagovaný sorbent - 

bikarbonát sodný a tiež druhý zmesový sorbent. Podstatou membránovej filtrácie je práve 

odstránenie prachových častíc. 

 

Katalytický rozklad dioxínov  

Katalytický rozklad dioxínov spočíva v použití špeciálneho filtračného materiálu 

(tkaniny). Katalyzátor na báze V2O5/TiO2 zaistí, že v spalinách prechádzajúcich cez nosnú 

plsť filtračného materiálu a zároveň cez katalyzátor, budú rozložené látky typu dioxínov a 

furánov (skrátene PCDD/PCDF) na elementárne zlúčeniny. 

 

Materiál a metódy 

Príprava vodného výluhu popolčeka bola vykonaná podľa normy STN EN 12457 – 4 

(Tab. 1). Norma opisuje overovaciu skúšku, ktorá poskytuje informáciu o vylúhovaní zrnitých 

odpadov, pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou 

ako 10 mm. Metóda je vhodná na preskúmanie odpadov, najmä anorganických zložiek 

prítomných v odpadoch. Vykonaním skúšobného procesu sa získa výluh, v ktorom sa 

fyzikálne a chemické parametre stanovia vhodnými štandardnými metódami. Príprava 

vodného výluhu bola vykonaná pri teplote 20°C±5°C. Do fľaše sa vloží testovaná časť 

s hmotnosťou, ktorá zodpovedá  0,090 kg ± 0,005 kg sušenej vzorky. K skúšobnej časti 

vzorky sa pridá také množstvo vylúhovadla L, aby bol počas vylúhovania pomer kvapaliny 

a tuhej látky (L/S) = 10 l/kg s relatívnou toleranciou ± 2 %. Zazátkovaná fľaša sa umiestni na 

trepačku a trepe sa 24 h ± 0,5 h.  Nerozpustné látky sa nechajú usadiť počas 15 min ± 5 min. 
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Takmer celý objem výluhu nad usadeninou sa prefiltruje cez membránový filter 0,45 µm 

s použitím vákuového filtračného zariadenia. Zvyšok na filtri sa nesmie premývať vodou ani 

iným rozpúšťadlom. Po oddelení tuhej fázy sa odmeria objem prefiltrovaného výluhu VE. Vo 

výluhu sa ihneď stanovia hodnoty pH, elektrolytickej vodivosti (mS/m) a teploty. 

 

Tab.1 Analytické metódy a štandardizované skúšky odpadu 
 

Skúšobná metóda Vlastnosť objektu skúšky 
STN EN 12457-4 Príprava vodného výluhu 
STN ISO 10523 pH* 
STN EN ISO 11885 Al*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni Pb, Sb, Se*, V, Zn 
Manuál TMA 254 Hg 
STN EN 15586 Sn 
STN ISO 9297 Chloridy 
STN ISO 10359-1 Fluoridy* 
ASTM D 516 Sírany* 
PP D42 124 Jednosýtne fenoly 
STN 75 7373 Celkové rozpustné látky (CRL)* 
STN ISO 6703-2 Kyanidy – ľahko uvoľniteľné 
STN EN 1484 Rozpustná organický uhlík 

*neakreditovaná skúška 

 

Výsledky a diskusia  

Samotný popolček tvorí zmes anorganických látok, solí kyslých zložiek spalín 

rozpustných vo vode a nerozpustných zložiek (zeolit a aktívne uhlie). Je to jemný prášok 

svetlohnedej až svetlosivej farby. Obsahuje hlavne nezreagovaný NaHCO3, Na2SO3, Na2SO4, 

NaCl, NaF, v malej miere oxidy kremíka, vápnika, horčíka, železa, sodíka a draslíka a stopy 

ťažkých kovov adsorbované na zeolite a aktívnom uhlí. Obsah sušiny (kontinuálne viac ako 

99%) deklaruje vysokú mieru stability oxidácie organických látok v odplynoch ale aj nízky 

obsah vody (vlhkosti). Termická oxidácia je zabezpečená vysokou teplotou v dohorievacej 

komore (800 °C), ale aj dostatočnou zdržnou dobou (viac ako 2 s), kedy dôjde k oxidácii 

všetkých organických látok [3]. 

Vyhodnotenie stanovených hodnôt výluhov pre jednotlivé parametre bolo 

porovnávané s [4] Vyhláškou MŽP SR č. 263/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom 

znení. Výsledky sú znázornené v tabuľke 2 (Tab. 2). 

Väčšina parametrov (Tab. 3) neprekračovala limitné hodnoty pre zatriedenie odpadu 

na skládku inertného odpadu (SKIO). Išlo hlavne o parametre pre ťažké kovy a organické 

látky. Deväť sledovaných parametrov vyhovovalo pre zatriedenia na skládku nie 
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nebezpečných odpadov a zvyšné parametre určovali zatriedenie odpadu na skládku 

nebezpečného odpadu.  

 

Tab.2 Porovnanie nameraných hodnôt s limitnou hodnotou pre danú triedu skládky odpadu 
 

Vlastnosť objektu skúšky Jednotka 
Stanovená 
hodnota 

Limitná 
hodnota 

Trieda skládky 
odpadov 

Rozšírená 
neistota 

pH  11,2 6 – 12 SKIO 2,0 % 
Obsah hliníka mg/l 14,2 50 SKNNO 8,0 % 
Obsah arzénu mg/l 0,66 0,2 SKNNO 8,2 % 
Obsah bária mg/l 0,05 2 SKIO 9,2 % 
Obsah kadmia mg/l <0,002 0,004 SKIO 8,0 % 
Obsah kobaltu mg/l <0,02 0,1 SKIO 7,8 % 
Obsah chrómu (celkový) mg/l 0,02 0,05 SKIO 8,6 % 
Obsah medi mg/l <0,01 0,2 SKIO 9,0 % 
Obsah ortuti mg/l 0,001 0,02 SKNNO 20 % 
Obsah molybdénu mg/l 0,67 1 SKNNO 7,4 % 
Obsah niklu mg/l <0,02 0,04 SKIO 7,2 % 
Obsah olova mg/l 0,94 1 SKNNO 9,6 % 
Obsah antimónu mg/l <0,05 0,006 SKIO 7,2 % 
Obsah selénu mg/l 17,4 0,7 SKNO 7,4 % 
Obsah cínu mg/l 0,31 5 SKNNO 10 % 
Obsah vanádu mg/l 1,32 2 SKNNO 8,8 % 
Obsah zinku mg/l 0,26 0,4 SKNNO 8,2 % 
Obsah chloridov mg/l 806 1500 SKNNO 5% 
Obsah fluoridov mg/l 880 50 SKNO 20 % 
Obsah síranov mg/l 91 800 5000 SKNO  
Jednosýtne fenoly mg/l 0,037 0,1 SKIO 3,4 % 
Celkové rozpustné látky 
(CRL) 

mg/l 48 210 10 000 SKNO 17 % 

Kyanidy – ľahko uvoľniteľné mg/l <0,05 0,02 SKIO 20 % 
Rozpustný organický uhlík - 
DOC 

mg/l <1,7 50 SKIO 11,5 % 

 

Ide o parametre Se, flouridy, sírany a celkové rozpustné látky. Vzhľadom na to, že 

technológia čistenia spalín má za cieľ znížiť emisie kyslých zložiek do ovzdušia, dochádza ku 

„obohateniu“ týchto zložiek v odpade.  

 

Tab.3 Určenie početnosti parametrov pre danú triedu skládky odpadu 
 

Prekročenie hodnoty v zmysle 
Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. 

Vlastnosť objektu skúšky 
Počet parametrov pre 
danú triedu skládky 

SKIO – skládka odpadov na interný 
odpad 

pH, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Sb, 
Fenoly, Kyanidy, DOC 

11 

SKNNO – skládka odpadov, ktorý nie 
je nebezpečný 

Al, As, Hg, Mo, Pb, Sn, V, Zn, 
Chloridy 

9 

SKNO – skládky odpadov na 
nebezpečný odpad 

Se, Fluoridy, Sírany, CRL 4 
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Určitú neistotu do interpretácie výsledkov vnáša fakt, že všetky parametre, ktoré 

určovali zatriedenie odpadu na skládku nebezpečného odpadu, boli vykonané 

neakreditovanými skúškami. 

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo stanovenie triedy skládky odpadu pre tuhý odpad z čistenia 

dymových plynov, na základe vykonania analýz vylúhovateľnosti pre presne stanovené 

parametre. Parametre, ktoré prekračujú limitné hodnoty (fluoridy, sírany) tvoria hlavne 

acidifikačné zložky, ktoré sú zachytávané v procese čistenia spalín.    
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Abstrakt 

A specific type of rural settlement system in Slovakia, the so-called dispersed settlement, is typical for 
several regions in this country. This type of settlement especially in mountain areas originates as a result of a 
Wallachian colonisation in 16th century and its fragments can be seen till nowadays as small settlement units 
with unique structure of arable land and grassland.  However, many special studies focused on this topic; there is 
no universal methodology of mapping and evaluation of this type of settlement for the use in regional 
development. The aim of this paper is to find the possible way how to evaluate dispersed settlement units that 
could be data for consecutive propose of management. Cadastral area of Čadca town the model area situated in 
Kysuce region is known for its specific historical landscape structures: dispersed settlement, terraced fields and 
grasslands and non-forest woody vegetation. We have inventoried 63 dispersed settlement units and classified 
them in 5 categories depended on qualitative attributes.  
  

Kľúčové slová: rozptýlené osídlenie;  historické krajinné štruktúry; Čadca; Kysuce 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Rozptýlené osídlenie je na Slovensku častým  fenoménom, o čom svedčia rôzne názvy 

pre tento typ osídlenia ako roztrúsené, roztratené, rojové, kopaničiarske osídlenia, či lokálne 

názvy – lazy, štále, rale, pľace, klčoviská, kopánky, nivky, vrchy, kopanice a iné [1].  

Tento typ osídlenia vznikol v určitom historickom období, v ktorom pre sociálnu biedu 

časť obyvateľstva skultivovala a osídlila pôdu vo výhodnejších horských terénoch krajiny. 

Základnou funkciou kopaničiarskeho osídlenia bolo umožniť obrábanie pôdy na odľahlých 

miestach terénu [2]. 

Prítomnosť daného prvku druhotnej krajinnej štruktúry na území má nie len historický, 

ale nepochybne aj veľký krajinotvorný význam a na mnohých lokalitách je dokonca jej 

charakteristickou črtou a súčasťou identity miestnych obyvateľov. Aj keď sa tejto 

problematike venuje množstvo odborníkov z radov etnológov, geografov, historikov, 

sociológov, krajinných ekológov či  architektov a iných profesií, v dostupnej literatúre 

absentuje hodnotenie jednotlivých sídel tohto typu pre potreby ich ochrany a s ňou 

súvisiaceho manažmentu.  

Preto je cieľom tohto príspevku nájsť možný metodický postup pre hodnotenie 

sídelných jednotiek rozptýleného typu osídlenia (SJRO), na základe ktorého je možné 

navrhnúť vhodné manažmentové opatrenia so zreteľom na zachovanie, optimálne využívanie 
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a udržateľný rozvoj daného špecifického prvku krajinnej štruktúry. 

 

Materiál a metódy 

Ako modelové územie bolo zvolené k.ú. Čadca v kysuckom regióne, ktoré je 

charakteristické rozptýleným osídlením pochádzajúcim zo 16. storočia, ako pozostatok 

valašskej kolonizácie. Centrom modelového územia je mesto Čadca. Postupne  smerom 

k hraniciam katastra, pozdĺž vodných Čadečanka, Rieka, Bukovský potok, Milošovský potok 

a smerom na úpätie vrchov Kysuckých Beskýd a Javorníkov sa osídlenie rozvoľňuje na 

menšie sídelné jednotky, v kysuckom regióne nazývané „pľace“. 

Pre potreby inventarizácie a hodnotenia rozptýleného osídlenia  boli použité 

kombinované metódy vizuálnej interpretácie leteckých snímok a terénneho mapovania, 

pričom postup možno zhrnúť do nasledovných krokov: 

- Prípravné práce – vizuálna interpretácia leteckých snímok, štúdium starých literárnych 

a mapových podkladov s pôvodnými názvami pľacov a vytypovanie vhodných lokalít 

- Terénne mapovanie - overenie prítomnosti sídelných jednotiek rozptýleného osídlenia 

na vytypovanej lokalite, zakreslenie do mapových podkladov a vyplnenie formulára 

pre mapovanie rozptýleného osídlenia 

- Grafické a štatistické spracovanie údajov – Grafické spracovanie v GIS programe 

ArcMap 9.3 a štatistické spracovanie v programe Microsoft Office Excell 2007. Ako 

podkladový mapový materiál boli použité letecké snímky GEODIS Čadca 0_0 – 9_9 

z roku 2006 a katastrálna mapa k.ú. Čadca z roku 2010. 

Zásady pri vymedzovaní hraníc sídelnej jednotky rozptýleného osídlenia: Sídelná 

jednotka s dominujúcim vidieckym charakterom domov, určená na základe pôvodného názvu 

pľacu používaného do súčasnosti [3,4], pričom  hranica sídelnej jednotky je totožná s 

hranicou parcely, na ktorej sa nachádza obytná alebo hospodárska budova.    

Hodnotenie pľacov sa uskutočnilo na základe vyplnených formulárov (obr. 1), v 

ktorých sa hodnotili kvalitatívne atribúty vzťahujúce sa k vzhľadu a stavu krajiny (pôvod a 

stav domov, stav pozemku, prvky ľudovej architektúry, štruktúra osídlenia, prítomnosť HKŠ), 

atribúty vzťahujúce sa k miestnemu obyvateľstvu (obývanosť, charakter lokálnej komunity) 

a jedinečné prvky, ktoré mohli hodnotu pľacu zvýšiť alebo znížiť. 
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Obr. 1 Formulár použitý pri inventarizácii sídelných jednotiek rozptýleného osídlenia v teréne – 
červené čísla predstavujú bodové ohodnotenie jednotlivých atribútov (autor, 2013) 

 

Výsledky a diskusia 

 Na modelovom území bolo celkovo zistených a zinventarizovaných 63 sídelných 

jednotiek rozptýleného typu osídlenia (SJRO). Niektoré sídelné jednotky v priebehu 20-teho 

storočia natoľko zväčšili svoju plochu a priblížili sa k susednej sídelnej jednotke, že sú ich 

hranice v teréne ťažko rozpoznateľné. Niektoré pľace sa naopak rozvoľnili a preto boli 

inventarizované ako viacero sídelných jednotiek. 

 Celková rozloha rozptýleného osídlenia na modelovom území je 4,92 km2, čo 

predstavuje 62,8 % z rozlohy intravilánu a 11,4 % z celkovej rozlohy k.ú. mesta Čadca.  

 Na základe výsledku štatistického spracovania formulárov hodnotiacich kvalitatívne 

atribúty SJRO, a to súčtu bodov jednotlivých atribútov sme pľace rozdelili do nasledujúcich 

kategórii: 
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Tab. 1 Kategorizácia sídelných jednotiek rozptýleného osídlenia v k. ú. Čadca na základe vyhodnotenia 
formulárov 

 

Kategória Názov 

Počet bodov 
na základe 
formulára 

Počet SJRO v 
k.ú. 

1. Výrazne nadpriemerný typ SJRO 35 - 40 0 

2. Nadpriemerný typ SJRO 30 - 34 7 

3. Priemerný typ SJRO 25 - 29 15 

4. Podpriemerný typ SJRO 20 - 24 38 

5. Výrazne podpriemerný typ SJRO 0 - 19 3 

 

Výrazne nadpriemerný typ rozptýleného osídlenia – 1. kategória predstavuje lokality 

najvyššej kvality, kde je vo vysokej miere zachovaná autenticita prostredia, no na modelovom 

území sa nenachádza. Jej neprítomnosť je možné vysvetliť skutočnosťou, že Čadca je 

v súčasnosti okresné mesto s 25 000 obyvateľmi, ktoré v 2. pol. 20. storočia zažilo silný 

urbanizačný rozmach – v rokoch 1971-1991 bolo postavených 60 % všetkých súčasných 

bytov [5]. Tým bol ovplyvnený aj vzhľad pľacov nachádzajúcich sa v jeho katastrálnom 

území, prejavujúci sa hlavne výstavbou väčších viacgeneračných domov nerešpektujúcich 

pôvodné materiály a prvky ľudovej architektúry a plošným nárastom zastavanosti územia, 

hlavne v tesnom kontakte s mestskou hromadnou bytovou výstavbou. 

Najviac zastúpená je 4. kategória - podpriemerný typ RO (38 SJRO) 60 %, nasleduje 

3. kategória – priemerný typ v počte 15 SJRO čiže 24 %, následne 2. kategória – 

nadpriemerný typ  (7 SJRO) 11 %, 5. kategória  - výrazne podpriemerný typ je zastúpená 3 

SJRO, čo predstavuje 5 %. 

 
Obr.2  Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií sídelných jednotiek rozptýleného typu osídlenia (autor, 

2014) 
 

Na základe  štatistického a mapového spracovania možno konštatovať, že 
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nadpriemerne hodnotné typy SJRO 2. kategórie sa nachádzajú v prevažne marginálnych 

častiach katastra na konci dolín, pre ktoré sú charakteristické nasledujúce atribúty: zachovalé 

domy vybudované väčšinou pred rokom 1960 s prevažne zachovalými prvkami ľudovej 

architektúry, pozemky sú obhospodarované, pričom štruktúra osídlenia a typické terasové 

polia sa zachovali v priemere na 50 % plochy sídelnej jednotky. V priemere viac ako tri 

štvrtiny domov je obývaných, pričom počet stálych obyvateľov na týchto lokalitách sa 

vyrovnáva počtu obyvateľov sezónnych. 

 
Obr. 3 Mapa rozmiestnenia sídelných jednotiek rozptýleného osídlenia a ich kategorizácia (autor, 2014) 
 

Práve z hľadiska manažmentu krajiny je potrebné  zamerať sa na sídelné jednotky 2. 

a 3. kategórie, nakoľko predstavujú najhodnotenejšie typy RO zachovaných na modelovom 

území a majú veľký vplyv na charakteristický vzhľad krajiny. 

Na základe mapového spracovania možno konštatovať, že najpočetnejšia 4. kategória 

SJRO má pre zachovanie charakteru rozptýleného osídlenia najmenší potenciál, nakoľko už 
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v súčasnosti je charakter sídelných jednotiek podpriemerný, hranice medzi nimi sú ťažko 

rozpoznateľné, navonok sa javiace ako kompaktná väčšia sídelná jednotka.  Aj na základe 

údajov z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca pre roky 2009-2015 [5]  sa 

predpokladá ďalšia výstavba IBV v počte 200, podľa Územného plánu mesta Čadca [6]  

určená hlavne na plochách nachádzajúcich sa v 4. kategórii sídelných jednotiek RO. 

SJRO 5. kategórie predstavujú pľace, ktoré sú už v súčasnosti opustené, domy sú 

neobývateľné a v krátkom časovom horizonte zaniknú. 

 
Záver 

Vzhľadom k tomu, že sa na riešenej lokalite k.ú Čadca nezachovala žiadna sídelná 

jednotka rozptýleného typu osídlenia najvyššej a najhodnotnejšej 1. kategórie, čo  sa na 

základe charakteru, veľkosti a vývoji mestského sídla dalo predpokladať, treba z hľadiska 

zachovania tejto charakteristickej črty krajiny upriamiť svoju pozornosť na lokality 2. a 3. 

kategórie. Vhodnými manažmentovými opatreniami na úrovni územného plánovania, lokálnej 

politiky a participácie miestnych obyvateľov  je možné tieto sídelné jednotky na území 

zachovať minimálne v  súčasnom stave, v lepšom prípade ich hodnotu zvýšiť. 

Pre sídelné jednotky 4. kategórie  sa návrh manažmentových opatrení neodporúča, 

nakoľko sú už súčasťou mesta a nevykazujú znaky rozptýleného osídlenia. 

Podľa [7]  je  rozptýlená štruktúra osídlenia v krajine pozitívnym fenoménom, jeho 

pochopenie a vhodný manažment nepochybne  prispeje k udržateľnému rozvoju celého 

regiónu.  
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Abstrakt 

The aim of the paper is to determine and evaluate selected toxic elements in biomass of the Pleurotus 
ostreatus edible fungus growing in Petržalka flooding area of river Danube. According to results, P. ostreatus 
possesses a good accumulation ability for various metal(loid)s such as As, Cd or Hg. 
 

Kľúčové slová: bioakumulácia; ťažké kovy; Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom výskumu bolo zistiť koncentrácie toxických prvkov v jedlých hubách 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm, pochádzajúcich z  petržalskej záplavovej oblasti rieky 

Dunaj. Táto oblasť je veľmi využívaná najmä na rekreáciu, športovanie, rybolov a zber 

lesných plodov a húb.  

Odobraté boli dve rôzne vzorky P. ostreatus, ktoré rástli na tom istom žijúcom strome 

Quercus robur L. Prvá vzorka mala priemer plodnice 7 cm, druhá vzorka bola viac ako 

dvojnásobne väčšia s priemerom plodnice až 15 cm. Bola odobratá aj zemina v okolí stromu. 

P. ostreatus je veľmi chutná drevokazná makroskopická huba [1]. Vyživuje sa 

enzymatickým rozkladom lignínu, hemicelulózy a celulózy na jednoduchšie cukry [2]. Vďaka 

rýchlemu rastu a spôsobe výživy sa v nej veľmi účinne akumulujú rôzne xenobiotiká [3]. 

Preto je skvelým bioindikátorom stavu životného prostredia. Bioakumulácia je metabolický 

proces prenosu a uloženia xenobiotík, kovov, polokovov a iných látok do vnútra bunky, ktorý 

prebieha v živých organizmoch [4]. Pri P. ostreatus sme sledovali akumuláciu viacerých 

(polo)kovov ako je arzén, kadmium, olovo a ortuť, ktoré sú pre človeka toxické 

a karcinogénne, vo vyšších koncentráciách môžu dokonca spôsobiť smrť [5]. V určitej 

koncentrácii sa prirodzene vyskytujú v prostredí, ich významným zdrojom sa ale stala 

antropogénna činnosť. Najväčšími znečisťovateľmi sú doprava, ťažba a úprava nerastných 

surovín, energetika, poľnohospodárstvo, fotografický a kožiarsky priemysel [6]. 
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Materiál a metódy 

Charakterizácia a predúprava vzoriek  

Zemina sa nechala voľne predsušiť pri laboratórnej teplote, následne sa vzorka 

homogenizovala a sitovala na frakciu menej ako 0,2 cm. Na stanovenie sušiny z takto 

upravenej vzorky sa navažovalo 2 g zeminy. Vzorka sa sušila 2 hod. pri teplote 105 °C. 

V prípade vzoriek dvoch makroskopických húb vzorka č. 1 (Pleurotus ostreatus s priemerom 

plodnice 7 cm) a vzorka č. 2 (Pleurotus ostreatus s priemerom plodnice 15 cm) sa stanovil 

obsah sušiny obdobne ako v prípade zeminy. Na stanovenie kovov sa použila navážka 0,5 g 

vzorky, ktorá sa mineralizovala v 200 ml roztoku HCl a H2O (1:1). Následne sa vzorka 

prefiltrovala cez membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 µm (Millipore).  

Analýza vzorky 

Analýza prvkov prebiehala na emisnom spektrometri s indukčne viazanou plazmou 

(ICP Profile Plus, Teledyne Leeman Labs, USA) s detekčnými limitmi pre jednotlivé prvky, 

ktoré sú uvedené v Tab. 1. 

 

Výsledky a diskusia 

Z nameraných hodnôt (Tab. 1) vyplýva, že P. ostreatus potvrdila svoje veľmi dobré 

akumulačné schopnosti. Koncentrácie skoro všetkých prvkov boli vyššie vo vzorke č. 2 (huba 

s priemerom plodnice 15), ako vo vzorke č. 1 (huba s priemerom plodnice 7 cm). 

Pravdepodobne to bolo spôsobené rôznym vekom vzoriek, pretože vzorka č. 2 bola určite 

staršia ako vzorka č. 1, doba akumulácie prvkov bola preto dlhšia. 

 Hodnoty naakumulovaného arzénu boli 4,87 mg/kg sušiny pre vzorku č. 1, čo je tesne 

pod najvyššie prípustnou koncentráciou stanovenou zákonom. Pri vzorke č. 2 bolo 22,3 mg 

As /kg sušiny, čo je skoro 4,5-násobné prekročenie najvyššieho zákonného limitu pre 

potraviny [7].  

 Koncentrácie naakumulovaného kadmia výrazne prekračovali zákonný limit v oboch 

vzorkách. Vzorka č. 1 s koncentráciou 2,57 mg/kg sušiny, viacej ako 3-násobne prekročenie 

limitu a vzorka č. 2 až 60-násobné prekročenie s hodnotou až 48,46 mg Cd /kg sušiny. 

 Koncentrácie ortuti prekračovali najvyšší zákonný limit iba vo vzorke č. 2 s hodnotou 

0,1 mg/kg sušiny, čo je presne 2-násobok limitu. Vzorka č. 1 bola výrazne pod najvyššou 

prípustnou koncentráciou, ktorá má hodnotu 0,04 mg Hg /kg sušiny. 

 Koncentrácie olova boli v oboch vzorkách pod prípustným limitom s hodnotami 1,72 

mg/kg sušiny pre vzorku č. 1 a 2,05 mg/kg sušiny pre vzorku č. 2. 

 Veľmi zaujímavé sa ukázali aj naakumulované hodnoty striebra, hliníka, medi a železa 
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(Tab. 1). Pri striebre sa ukázala vynikajúca schopnosť hub vychytávať a akumulovať aj také 

prvky, ktoré sa nachádzajú  v prostredí v extrémne nízkych koncentráciách. V okolitej pôde 

bola koncentrácia striebra pod detekčným limitom metódy, číže pod 0,02 mg Ag /kg sušiny. 

Pričom koncentrácia striebra v oboch vzorkách hub bola mnohonásobne vyššia. Tieto 

vlastnosti sa využívajú v procesoch biorecyklácie a biominingu. 

 Netradičné sa ukázali koncentrácie Be, Mo a Te vo vzorke č. 2, pretože všetky boli 

pod detekčným limitom metódy. Pričom vo vzorke č.1 a v okolitej pôde boli detekované. Pri 

Be a Te to bolo spôsobené ich volatilizáciou, pretože sa jedná o toxické prvky, ktorých sa 

potrebuje huba zbaviť [8,9]. Keďže vzorka č. 2 bola staršia ako vzorka č. 1, mala viacej času 

na zbavenie sa týchto prvkov pomocou volatilizácie. Rôzne koncentrácie molybdénu vo 

vzorke č. 1 a vzorke č. 2 boli spôsobené tým, že sa jednalo o dva rôzne jedince. Pretože 

koncentrácia Mo v hubách sa pohybuje v rozmedzí od 0,006 až 0,38 mg/kg sušiny [10]. 

Pričom najnižšia možná koncentrácia molybdénu je pod naším detekčným limitom metódy, 

ktorý je pod 0,02 mg/kg sušiny. 

Tabuľka č. 1 Koncentrácie vo vybraných vzorkách 
 
Stanovené 
chemické 
prvky 

Obsah  v 
pôde 

(mg/kg)  

Obsah v sušine  
P. ostreatus 

s priemerom plodnice 
7cm 

(mg/kg)   

Obsah v sušine 
P. ostreatus 

s priemerom plodnice 
15cm 

(mg/kg)   

Najvyššie 
prípustné 

koncentrácie 
As, Cd, Hg, Pb 
(mg/kgv sušine 

húb 
[7] 

Detekčný limit 
metódy 
(mg/kg 

akreditovanej 
skúšky pre ICP, 
podľa STN EN 

17 025) 
  vzorka č. 1 vzorka č. 2   

Ag  n.d. 16,02 166,92  <0,02 
Al  43 853 296,4 854,6  <0,02 
As  118,4 4,87 22,30 5 <0,02 
Ba  212,2 5,25 12,05  <0,02 
Be  1,49 0,07 n.d.  <0,02 
Ca 112 478 5822 2928  <0,02 
Cd 3,29 2,57 48,46 0,8 <0,02 
 Co  16,87 0,52 7,18  <0,02 
Cr  60,39 0,93 20,51  <0,02 
Cu  46,72 6,69 280,5  <0,02 
Fe  26 652 345,1 1881,5  <0,02 
Hg  0,15 0,04 0,10 0,5 <0,001 
K  10 147 6991 217 256  <0,02 
Mg  42 926 2878 11 777  <0,02 
Mn  899,6 18,87 87,18  <0,02 
Mo  4,30 3,64 n.d.  <0,02 
Na  1100 291,6 2582  <0,02 
Ni  86,57 0,76 1,28  <0,02 
Pb  35,93 1,72 2,05 5 <0,02 
Sb  n.d. n.d. n.d.  <0,05 
Se  n.d. 0,34 30,26  <0,03 
Sn  12,69 6,86 32,56  <0,02 
Sr  182,4 15,30 4,87  <0,05 
Te  5,67 0,34 n.d.+  <0,05 
V 67,47 1,89 12,31  <0,02 
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Zn  176,4 187,09 925,6  <0,02 
Poznámky: n.d. = nedetekované, svetlo šedá farba zvýrazňuje ekonomicky významné prvky Ag, Al, Fe a 
Cu, tmavošedá farba zvýrazňuje toxické prvky As, Cd, Hg a Pb 
 

Záver 

Z výsledkov vyplýva, že petržalská záplavová oblasť Dunaja je výrazne znečistená 

toxickými prvkami As, Cd, Pb a Hg, čo potvrdzujú aj ich vysoké koncentrácie v okolitej 

pôde: 118,4 mg As /kg, 3,29 mg Cd /kg, 0,15 mg Hg /kg a 35,93 mg Pb /kg. Preto by bolo 

potrebné zmapovať celú petržalskú oblasť Dunaja, aby sa prípadne vydal zákaz zberu lesných 

plodov a húb. Ak sa huby zbierajú v znečistenej oblasti, je potrebné zamerať sa na mladšie 

jedince, v ktorých ešte nie sú koncentrácie toxických prvkov tak vysoké (Tab. 1). 
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Abstrakt 

The aim of the paper is focusing on leaching of non-magnetic metals as aluminium and copper from 
crushed electronic computer waste with using of microscopic fungi. In addition, leaching of toxic elements such 
as arsenic, cadmium and lead was also observed. As leaching agents, Penicillium pulvillorum, Rhizopus 
stolonifer and Trichoderma virens were used. Bioleaching was carried out for 14 days at room temperature. 
According to results, all of studied elements were leached better with fungi than with distilled water. 
 

Kľúčové slová: biolúhovanie; elektroodpad; huby; ťažké kovy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Elektroodpadom sú podľa Zákona Národnej rady SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

novelizovaným vyhláškou 315/2010 elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane 

komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 

elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na 

svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, 

prenos a meranie prúdu a poľa. Kategórie elektrozariadení sú veľké domáce spotrebiče, malé 

domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná 

elektronika, svetelné zdroje, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zariadenia určené na 

športové a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje, prístroje na monitorovanie a kontrolu a 

predajné automaty [1].  

Recyklovanie elektroodpadu je veľmi dôležité nielen z ekonomického hľadiska kvôli 

opätovnému využitiu surovín, ale aj z environmentálneho hľadiska, kvôli odstráneniu 

toxických polutantov, ktoré sa môžu dostať opätovne do prostredia. Medzi ekonomicky 

najvýznamnejšie prvky nachádzajúce sa v elektroodpade patrí hliník, meď, platina, striebro, 

zlato a železo. Z environmentálneho hľadiska sú pre nás zaujímavé najmä zlúčeniny 

toxických prvkov - olova, ortuti, kadmia a arzénu [2]. V elektroodpade sa nachádzajú ale aj 
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nebezpečné organické polutanty spomaľovače horenia (PBDEs), dioxíny/furány (PCDD/Fs), 

polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHs) a polychlórované bifenyly (PCBs) [3]. 

V súčasnej dobe sa na recykláciu elektroodpadu používajú najmä rôzne hydrometalurgické 

a pyrometalurgické metódy. Tieto metódy sú ale príliš ekonomicky nákladné, vytvárajú veľké 

objemy odpadových vôd a pri pyrometalurgických metódach dokonca dochádza 

k uvoľňovaniu škodlivých dioxínov a furánov do ovzdušia [4]. Recyklovanie elektroodpadu 

lúhovaním rôznymi mikroorganizmami by sa mohlo stať skvelou alternatívou ku klasickým 

metódam, pretože je lacnejšie a produkuje menej polutantov [5].  

V predkladanom článku, pre potreby lúhovania elektroodpadu boli aplikované 

mikroskopické huby, pretože touto metódou sa zaoberalo len veľmi málo experimentov. 

Lúhovanie hubami prebieha vďaka bioprodukcii rôznych organických kyselín, najmä 

šťaveľovej, citrónovej a glukónovej [6]. Tieto kyseliny majú následne schopnosť lúhovať 

rôzne prvky zo substrátu. Pre lúhovanie elektroodpadu sme si zvolili mikroskopické huby 

druhov P. pulvillorum, T. virens a R. stolonifer, ktorý bol súčasťou pôvodnej autochtónnej 

mikroflóry - elektroodpadu.  

Hlavným cieľom experimentov bolo zistiť účinnosť biolúhovania ekonomicky 

významných nemagnetických kovov - medi a hliníka z elektroodpadu. Druhým cieľom bolo 

zistiť množstvo vylúhovaných toxických prvkov z elektroodpadu. Zamerali sme sa najmä na 

najtoxickejšie pre ľudský organizmus, a to arzén, kadmium a olovo [7]. Zároveň sme chceli 

zistiť rozpustnosť týchto prvkov v destilovanej vode, čo malo nasimulovať uloženie 

elektroodpadu na skládke. Posledný cieľom bolo zistenie vplyvu elektroodpadu na zmeny pH 

rastových substrátov a rast použitých druhov mikroskopických húb.  

 

Materiál a metódy 

Použitý elektroodpad tvorili namleté počítačové komponenty. Veľkosť frakcie sa 

pohybovala v rozmedzí 0,2-0,5 mm. Kvôli prípadnej strate tepelne nestabilných prvkov 

a vzniku nových zlúčenín nebol elektroodpad tepelne ani chemicky upravovaný. T. virens a P. 

pulvillorum boli kultivované na šikmom agare (Sabouraudov agar, SAB) po dobu siedmich 

dní. R. stolonifer ako súčasť pôvodnej autochtónnej mikroflóry elektroodpadu nebol 

nakultivovaný. Vyrástol na kontrolných vzorkách. Kmeň P. pulvillorum pochádzal zo zbierky 

CCF (UK Prírodovedecká fakulta, Praha). Izolovaný bol z pôdy s vysokým obsahom 

toxických prvkov v okolí opusteného sedimentačného jazera pri obci Chvaletice [8]. 

V zbierke je vedený pod označením CCF 3712. Kmeň T. virens pochádzal tiež zo zbierky 
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CCF (UK Prírodovedecká fakulta, Praha). Izolovaný bol z pôdy s obsahom toxického 

priemyselného popola pri obci Chvaletice [8]. V zbierke je vedený pod označením CCF 2848.  

Na rast T. virens a P. pulvillorum boli použité 250 ml Erlenmeyerove banky, do 

ktorých sme pridali 2 g mletého elektroodpadu, pridali 45ml SAB a následne  5ml suspenzie 

spór. Počet opakovaní bol 10 pre každý použitý kmeň. Ako kontrola bol pripravený systém so 

živným médiom a suspenziou spór bez pridania elektroodpadu. Počet opakovaní bol 8 pre 

každý kmeň. Na zistenie autochtónnej mikroflóry použitého elektroodpadu sme do 250 ml 

Erlenmeyerových baniek navážili 2 g substrátu a pridali 50 ml SAB. Počet opakovaní bol 5. 

Vo všetkých kontrolných vzorkách vyrástol iba R. stolonifer. Ako kontrolu a na simulovanie 

uskladnenia elektroodpadu na skládke sme do 250 ml Erlenmeyerových baniek navážili 2 g 

elektroodpadu a pridali 50 ml destilovanej vody s pH 6,4. Počet opakovaní bol 5. Všetky 

vzorky boli kultivované 14 dní pri laboratórnej teplote. Vizuálna kontrola a meranie pH 

roztokov prebiehalo každé 3 dni. Meranie sledovaných analytov bolo uskutočnené na 

atómovom emisnom spektrometere s indukčne viazanou plazmou ICP PROFILE PLUS 

(Teledyne Leeman Labs, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Koncentrácia vylúhovaných ekonomicky významných kovov hliníka a medi, nebola 

príliš vysoká pri porovnaní s koncentráciou týchto kovov v elektroodpade (Tab. 1). Hliník sa 

lúhoval podstatne horšie ako meď, pretože na jeho lúhovanie zo substrátu sú potrebné veľmi 

koncentrované kyseliny [9]. Napriek tomu sa nám podarilo vylúhovať s pomocou P. 

pulvillorum 0,51 mg/l, s T. virens 0,48 mg/l a R. stolonifer, 2mg/l hliníka. Lúhovanie medi 

prebiehalo lepšie s koncentráciami 27,73 mg/l pre P. pulvillorum, 25,18 mg/l pre T. virens a 

34,03 mg/l pri R. stolonifer. Destilovaná voda dokázala vylúhovať iba 0,05 mg/l hliníka 

a 0,74 mg/l medi. 

U toxických prvkov arzénu a kadmia sme lúhovaním pomocou húb dosiahli podobné 

výsledky ako pri lúhovaní destilovanou vodou (Tab. 1). Signalizuje to veľmi dobrú 

rozpustnosť týchto prvkov z elektroodpadu, čo dáva ešte viacej do popredia nutnosť jeho 

recyklácie. U olova bolo lúhovanie pomocou mikroskopických húb výrazne účinnejšie 

s koncentráciami 0,22 mg/l pri P. pulvillorum, 0,19 mg/l pri R. stolonifer 0,3 mg/l. 

V destilovanej vode sa nám podarilo vylúhovať iba 0,04 mg/l olova. Použité huby sú súčasťou 

prirodzenej pôdnej mikroflóry, takže sa určite podieľajú na degradácii elektroodpadu na 

skládkach [10]. 
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 Na nízkych vylúhovaných koncentráciách sledovaných prvkov sa určite podpísala aj 

veľmi dobrá bioakumulačná schopnosť húb [11]. Straty určite vznikli aj kvôli sorpcii, pretože 

huby rástli priamo na lúhovaných roztokoch, z ktorých neboli odoberané odpadové látky. 

Straty pri arzéne mohli vzniknúť aj jeho volatilizáciou, pretože sa jedná o veľmi dobre 

volatizovateľný prvok [12]. V poslednom rade mohli byť spôsobené nízke koncentrácie 

vylúhovaných prvkov použitou frakciou elektroodpadu 0,2-0,5 mm, výskumy zaoberajúce sa 

frakciou pod 0,2 mm zaznamenali vyššie výťažky [13]. Nami použitá frakcia sa ale používa 

pri recyklácii elektroodpadu klasickými fyzikálno-chemickými metódami.  

Huby rastúce na substráte s elektroodpadom a ich kontrolné vzorky sa navzájom 

odlišovali nielen morfologicky, farbou roztoku, ale aj hodnotami pH. Hodnoty pH pri hubách 

rastúcich na  elektroodpade medzi 9.-11. dňom výrazne stúpli, oproti ich kontrolným vzorkám 

rastúcim bez elektroodpadu vid. (Obr. 1, 2 a 3). Mohlo to byť spôsobené rozpustením prvkov 

z elektroodpadu, ktoré zvýšili pH alebo tvorbou komplexov produkovaných organických 

kyselín s vylúhovanými kovmi. Pretože pH destilovanej vody s elektroodpadom stúplo iba 

približne o 0,4 stupňa (Obr. 4). 

 

Tabuľka 1. Koncentrácie prvkov v  elektroodpade a v roztokoch po lúhovaní elektroodpadu 
 

Chemický 
prvok 

Elektroodpad 
mg/kg 

Destilovaná voda 
mg/l 

Penicillium 
pulvillorum     

mg/l  

Rhizopus 
stolonifer         

mg/l 

Trichoderma 
virens               
mg/l          

Ag 3,58 0,02 0,02 0,02 0,03 

Al 33100 0,05 0,51 2 0,48 

As 24,12  0,1 0,13 0,08 0,1 

Ba 1466 0,6 0,28 0,94 0,86 

Cd 2 0,04  0,02 0,03 0,04 

Co 6,16 0,03 0,02 0,03 0,03 

Cr 32,2 0,01 0,01 0,02 0,03 

Cu 42690 0,74 27,73 34,03 25,18 

Fe 1208 0,02 1,87 1,29 4,61 

K 377 4,47 22,55 27,08 29,08 

Mn 53,9 0,02 0,02 0,11 0,02 

Na 2258 0,69 163,23 265,25 47,75 

Ni 23 0,02 0,03 0,18 0,09 

Pb 146,9 0,04 0,22 0,19 0,3 

Sr 735,4 0,02 0,02 0,02 0,02 

Zn 406,4 0,27 0,18 0,36 0,15 
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Obrázok 1. Zmeny pH u Penicillium pulvillorum počas lúhovania 

 

 
Obrázok 2. Zmeny pH u Rhizopus  stolonifer počas lúhovania 

 

 
Obrázok 3. Zmeny pH u Trichoderma virens počas lúhovania 

 

 
Obrázok 4. Zmeny pH u P. pulvillorum, R. stolonifer, T. virens a destilovanej vody počas lúhovania 
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Záver 

Najefektívnejšie bolo lúhovanie elektroodpadu s použitím R. stolonifer s 

dosiahnutými hodnotami 2 mg/l hliníka a 34,03 mg/l medi. Pri porovnaní s lúhovaním 

v destilovanej vode (0,05 mg/l hliníka a 0,74 mg/l medi) bola účinnosť kmeňa R. stolonifer 

výrazne vyššia.  

Lúhovanie mikroskopickými hubami by sa mohlo stať veľmi dobrou metódou nielen 

pri získavaní ekonomicky významných prvkov z odpadu, ale aj pri čistení prostredia od 

polutantov. Pretože mikroskopické huby rastú veľmi rýchlo, dokážu rásť na substrátoch s 

vysokými koncentráciami toxických prvkov a náklady na ich kultiváciu sú nízke. 
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Abstrakt 

Health status of residents of the Slovak Republic is varied by incidence of carcinogenic deseases. The 
assessment of relationship between health indicators as deaths rates to malignant neoplasms, premature mortality 
as potential years of lost due to malignant neoplasms and indirect age standardised mortality to malignant 
neoplasms of digestive organs and respiratory and intrathoracic organs compare with soil properties through an 
environmental indicators as macroelements (Ca, Mg, Na, K and Al) and acidity. Municipalities were determined  
by the high deaths rate to malignant neoplasms and were situated on acid soils with low-lying contents of calcium 
and magnesium.  
 

Kľúčové slová: zdravotný stav; makroprvok; pôda; rakovinové ochorenie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zdravotný stav obyvateľstva a jedinca je základným predpokladom pre dobre 

fungujúcu spoločnosť a jeho nepriaznivý stav môže byť výsledkom nielen úrovne zdravotnej 

starostlivosti a služieb, výskyt epidémie ale aj od kontaktu a príjmu látok zo životného 

prostredia. Podľa vyhlásenia WHO je životné prostredie jedným z hlavných faktorov, ktoré 

vplýva 20% na zdravie jedinca. V práci sme sa zamerali na výber obcí s najhorším 

zdravotným stavom pre rakovinové ochorenia, ktoré sa determinovali zdravotnými 

indikátormi a pre distribúciu jednotlivých vybraných látok v pôdach sa použili 

environmentálne indikátory [1]. 

Človek prichádza do kontaktu s horninovým prostredím prostredníctvom pôdy, ktorá 

je nositeľom chemických prvkov z geologického prostredia [2]. Priamym kontaktom alebo 

stravovaním sa dostávajú do tela chemické prvky, ktoré sa rozčleňujú na stavebné 

a esenciálne, ktoré organizmus potrebuje pre správny chod všetkých funkcií a toxické, ktoré 

negatívne vplývajú na zdravie [3]. 

Ochorenia a zhoršený zdravotný stav obyvateľstva môžu spôsobovať okrem zvýšených 

obsahov potenciálne toxických prvkov aj prvky – makroprvky, ktoré sa prirodzene vyskytujú 

v pôdach vo vysokých množstvách a ich distribúcia v rôznych obciach sa javí rôzne 

v závislosti od horninového podložia. Deficit alebo nadbytok vápnika a horčíka bol sledovaný 

ako faktor, ktorý vplýva na  incidenciu kardiovaskulárnych a karcinogénnych ochorení [4,5]. 
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V Anglicku pôdy so zníženým obsahom vápnika a kyslé pôdy sa stali predpokladom 

extrémnej úmrtnosti na rakovinu žalúdka [6]. 

Geologické prostredie karbonátov a sedimentárnych hornín sa prejavilo vo vzťahu 

k ľudskému zdraviu najpriaznivejšie z pohľadu výskytu chemických prvkov [1]. V štúdii sme 

sledovali celkové obsahy makroprvkov: vápnik, horčík, sodík, draslík a hliník vo vybraných 

obciach. 

Hlavným cieľom práce je zhodnotenie obsahov jednotlivých makroprvkov v pôdach 

vo vybraných obciach, zhodnotenie jednotlivých zdravotných indikátorov pre rakovinu, nájsť 

závislosti medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi a predložiť prehľad pôdnych 

typov vo vybranej skupine obcí. 

 

Materiál a metódy 

Slovensko ako celok je veľmi rôznorodé z hľadiska geologickej stavby, pôdnych typov 

a taktiež aj zdravotný stav obyvateľov je rôzny v rôznych oblastiach. Zamerali sme sa na 

výber 100 obcí (Obr. 1), ktoré sa javia z hľadiska výskytu rakoviny s najhorším zdravotným 

stavom a to s najvyššou relatívnou úmrtnosťou na zhubné nádory (REC, prepočet úmrtí na 

100 000). V týchto obciach sme skúmali nasledujúce zdravotné indikátory: počet rokov 

z potenciálne strateného života PYLLC (prepočet na 100 000 úmrtí), nepriamo vekovo 

štandardizovaná úmrtnosť na zhubné nádory tráviacej sústavy SMRC1526 a nepriamo vekovo 

štandardizovaná úmrtnosť na zhubné nádory dýchacej sústavy SMRC3039. 

 

 
Obr. 1 Mapa vybraných 100 obcí s najvyššou relatívnou úmrtnosťou na zhubné nádory 
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Vo vybraných obciach sme použili vybraté makroprvky: Ca, Mg, Na, K a Al ako 

environmentálne indikátory, ktoré udávajú ich distribúciu v pôdach. Do databázy 

environmentálnych indikátorov sme zahrnuli aj hodnoty pH vo vode a pH v KCl. 

Vybrané environmentálne a zdravotné indikátory sme spracovali vhodnými 

štatistickými metódami, z ktorých výstupy vo forme tabuliek a grafov boli použité pre 

interpretáciu výsledkov. 

Pomocou pôdnej mapy Slovenska [7] v digitálnej forme sme určili pôdne typy 

vo vybraných obciach. 

 

Výsledky a diskusia 

Z vybraných 100 obcí s najvyššou hodnotou REC sme uviedli v Tab.1 jednotlivé 

hodnoty pre vybrané zdravotné indikátory SMRC1526, SMRC3039 a environmentálne 

indikátory pre vybrané prvky: vápnik, horčík, sodík, draslík, hliník a kyslosť pôdy (pri H2O 

a KCl). 

 

Tab. 1 Základné údaje pre vybrané zdravotné a environmentálne indikátory pre vybraných 100 obcí  
s najvyššou hodnotou REC 

 

 MED MIN MAX PRIEMER SD 

REC 632,74 544,22 4545,45 796,65 565,77 

SMRC1526 173,77 0 513,26 182,50 115,42 

SMRC3039 191,74 0 1204,82 226,11 211,10 

Ca (%) 0,87 0,23 8,17 1,23 1,29 

Mg (%) 0,64 0,38 2,85 0,82 0,45 

Na (%) 0,83 0,49 1,48 0,81 0,18 

K (%) 1,67 1,17 2,28 1,69 0,21 

Al (%) 5,72 4,45 9,09 5,94 0,99 

pH (voda) 5,80 4,61 8,04 6,01 0,73 

pH (KCl) 5,06 3,76 7,48 5,21 0,81 

 
 
Zdravotné indikátory SMRC1526 a SMRC3039 predstavujú dobrý stav pri hodnote 

nižšej ako 100, čo predstavuje len 21 obcí pre SMRC1526 a 23 obcí pre SMRC3039. 

 Z vybraných obcí je 25 obcí, kde ľudia z dôvodu úmrtia na nádorové ochorenia 

zomierajú najmladší (Obr. 2). 

Environmentálne indikátory predstavujú stav makroprvkov a vlastnosti kyslosti 

v pôdach. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že v týchto obciach prevládajú pôdy s nízkym 

obsahom vápnika a horčíka, vyšším obsahom draslíka a patria ku kyslejším pôdam. Pôdy 

vybraných obcí sa vyznačujú zníženým obsahom karbonátov. 
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Obr. 2 Mapa 25 obcí s najvyššou relatívnou úmrtnosťou na zhubné nádory a najvyšším počtom rokov z 

potenciálne strateného života 
 

Z výsledkov korelačnej analýzy medzi environmentálnymi a zdravotnými indikátormi 

sme zistili pozitívnu koreláciu medzi REC a SMRC3039 (p=0,77 pri α<0,001), kde sme 

zistili, že so zvyšujúcou relatívnou úmrtnosťou na zhubné nádory sa zvyšuje úmrtnosť na 

zhubné nádory dýchacej sústavy. Medzi SMRC1526 a pH (voda) bola zistená závislosť, ktorá 

naznačovala stúpanie úmrtnosti na zhubné nádory tráviacej sústavy s klesaním hodnôt pH 

(voda), avšak korelácia nebola signifikantná pre nízku hladinu spoľahlivosti pre vybrané obce. 

 

 
Obr. 3 Graf pôdnych typov vo vybraných obciach  

Pôdne typy v jednotlivých vybraných obciach sa určovali podľa pôdnej mapy 
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Slovenska. V prípade, že v obciach vystupovali viaceré pôdne typy, ich zastúpenie sa určovalo 

podľa rozlohy. Na Obr. 3 je jednotlivé zastúpenie pôdnych typov vzhľadom na výskyt 

v obciach. 

 Prevládajúci pôdny typ pre obce s vysokou úmrtnosťou na zhubné nádory je 

kambizem, ktorá sa vyskytovala v 69 obciach a zastupuje 55,15% z celkovej rozlohy vo 

vybraných obciach. Ďalej sa vyskytovali rendzina a hnedozem (17 a 15 obcí), avšak ich výskyt 

v obciach a ich rozloha predstavuje nižšie zastúpenie.  

 Pri hodnotení vybraných obcí je nutné zdôrazniť aj antropogénny vplyv, ktorému sme 

sa v štúdii nezaoberali. Obce, u ktorých je najvyššia úmrtnosť na zhubné nádory v nižšom 

veku sa nachádzajú v oblasti s banskou činnosťou, so zistenými zvýšenými obsahmi 

potenciálne toxických prvkov v pôdach z prírodných alebo antropogénnych zdrojov. 

  

Záver 

Vybrané obce z hľadiska vysokej relatívnej úmrtnosti na zhubné nádory sa nachádzajú 

prevažne na juhu a východe Slovenska. Z týchto obcí je 25 obcí, kde ľudia strácajú najviac 

rokov potenciálne strateného života. 

V študovaných obciach je vyššia nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť na 

zhubné nádory dýchacej sústavy v porovnaní s nádormi tráviacej sústavy. 

Vplyv makroprvkov v pôde ku zdravotnému stavu v obciach nebol jednoznačne 

preukázaný, aj keď bola zistená slabá závislosť medzi rastúcou nepriamo vekovo 

štandardizovanou úmrtnosťou na zhubné nádory tráviacej sústavy a klesajúcim pH pôdy. 

Pôdy sledovaných obcí možno vo všeobecnosti pokladať za kyslejšie pôdy s nízkym 

obsahom karbonátov, nízkymi obsahmi vápnika a horčíka a vyšším obsahom draslíka. 

Prevládajúcim pôdnym typom bola hlavne kambizem, potom rendzina a hnedozem.  
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Abstrakt 

City planning is in the age of enlightenment and goes through many changes. This can be seen 
especially in the field of 3D modeling. In the past 10 years, we have witnessed an emergence of more synthetic 
methodological and representational processes. Digital tools have revolutionized landscape and city planning. 
They are beginning to be widely used in different areas of these fields, including historic reconstruction. New 
methodologies are being used to analyze, to solve and to express. This article deals with different types of 3D 
modeling, especially procedural and manual modeling methods. The aim is to explore their efficiency, 
reusability and quality of outcomes developed using both methods. Historic reconstruction of cities and their 
parts is not difficult for 3D modeling purposes because of huge area, but mostly because of lack of information 
and data. Lack of data is the reason why Level of detail 1 was chosen for purpose of this work. The main focus is 
put on 3D modeling and reconstruction of natural parts of researched area, especially terrains and rivers.  
 

Kľúčové slová: 3D model;historická rekonštrukcia; procedurálne modelovanie; manuálne modelovanie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V mestskom prostredí žije takmer polovica svetovej populácie, pričom podľa odhadov 

Organizácie spojených národov by v roku 2050 malo žiť v mestách 6,25 miliárd obyvateľov 

[1]. Urbanizačné trendy a s nimi novovznikajúce problémy vyvolávajú potrebu vytvárať nové 

efektívne techniky zabezpečujúce manažment miest a kvalitu života ich obyvateľov. Jedným 

z nástrojov, ktorý môže tomuto cieľu dopomôcť sú virtuálne 3D mestské modely. Zmyslom 

vytvárania trojdimenzionálnych mestských modelov je porozumenie a vytvorenie vhodného 

spôsobu reprezentácie procesov odohrávajúcich sa v prostredí, v ktorom žijeme. Cieľom 3D 

modelovania je zároveň podporovanie diskusie o budúcej podobe krajiny a miest, ktoré sa 

v nej nachádzajú [2]. 3D modely však môžu reprezentovať nielen súčasný stav územia, vízie 

do budúcnosti, ale zároveň zobraziť jeho minulú podobu. Myšlienka, že komplexné systémy 

ako sú krajina a mesto môžu byť pretransformované do zjednodušenej trojdimenzionálnej 

formy s vysokým stupňom abstrakcie, je čoraz viac využívaná za účelom získania nástroja pre 

riadené skúmanie mestských systémov [3]. 

3D modelovanie je proces formovania 3D podoby objektu s určitým stupňom 

zjednodušenia, abstrakcie [4]. Pri vytváraní 3D modelov miest alebo ich častí je možné zvoliť 

niektorú z dostupných modelovacích metód. Virtuálne 3D modely sa vo všeobecnosti 
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vytvárajú metódami manuálneho modelovania, procedurálnymi modelovacími metódami 

a automatickou generáciou. Automaticky generované modely využívajú dáta získané 

prostredníctvom fotogrametrie, laserového skenovania a snímkovacích metód. Cieľom tejto 

práce bolo porovnanie manuálnych a procedurálnych modelovacích metód v oblasti 

historickej rekonštrukcie premien prírodných prvkov v mestskom prostredí, pričom bolo 

možné porovnať efektívnosť a časovú náročnosť dvoch odlišných modelovacích metód 

a zároveň zhodnotiť kvalitu vytvorených výstupov, ich kompatibilitu a využiteľnosť. Takáto 

rekonštrukcia premien v 3D rozmere je dôležitá pri analýze historických vzťahov urbánnej 

a prírodnej štruktúry, pričom do popredia vďaka tretiemu rozmeru vystupujú aj vizuálne, 

estetické a kompozičné hodnoty skúmaného územia. Analyzovaním vizuálne hodnotných 

prvkov a zároveň ich vzájomných historických vzťahov môžeme dopomôcť k zachovaniu 

významných hodnôt krajiny do budúcnosti. Modelovým územím historickej rekonštrukcie 

v tomto príspevku boli dva plošne odlišné výseky severnej časti mesta Žilina v období 1. 

vojenského mapovania . Prvý výsek mal rozlohu 50 km², druhý výsek 100 km². Pozornosť 

sme upriamili predovšetkým na modelovanie prírodných prvkov, v tomto prípade horských 

masívov Kysuckej vrchoviny a Javorníkov, riek Váh a Kysuca. 

 

Materiál a metódy 

Vstupným materiálom pre rekonštrukciu v 3D rozmere boli historické mapové 

podklady 1. vojenského mapovania zachytávajúce mesto Žilina a jeho okolie. Mapy 

vojenských mapovaní boli zvolené preto, že sa vyznačujú precíznosťou vyhotovenia ako aj 

obsahom, spĺňajú prísne vedecko-výskumné kritériá potrebné na ich korektnú interpretáciu a 

evaluáciu pre základný a aplikovaný výskum predovšetkým historického, geografického, 

kultúrnogeografického a krajinnoekologického charakteru. Mapové podklady sme dôkladne 

preštudovali a pomocou grafického softvéru AutoCAD prekreslili. Transformovanie 

analógových podkladov je základným predpokladom pre úspešné vytvorenie digitálneho 3D 

modelu. Následne sme na základe týchto podkladov a štúdia tematicky súvisiacej literatúry, 

historických fotografií, kresieb a malieb vytvorili 3D modely severnej časti mesta Žilina. Pre 

oba výseky sme vytvorili dva typy modelov, jeden pomocou manuálneho modelovania 

v prostredí programu Revit Architecture, druhý pomocou parametrického modelovania 

v programe ESRI CityEngine.  

 

Výsledky a diskusia 

Aby bolo možné vytvorené 3D modely porovnávať, na začiatku procesu modelovania 
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bolo nutné stanoviť úroveň detailu ich spracovania. 3D modely, podobne ako 2D mapové 

diela, bývajú spracované v odlišnej miere detailnosti, ktorá sa spravidla vyjadruje úrovňami 

detailnosti LOD (z angl. level of detail). LOD-0 vyjadruje tzv. regionálny model obsahujúci 

len digitálny model terénu, LOD-1 obsahuje tzv. blokový model mesta bez špecifikácie tvarov 

a detailov hmotových štruktúr, napr. bez tvaru strechy. LOD-2 obsahuje podrobnejšie 

informácie o hmotových štruktúrach, napr. informácie o tvare strechy a textúry. LOD-3 

obsahuje kompletné informácie o geometrii (architektúre) objektov. LOD-4 obsahuje rovnaké 

informácie ako predchádzajúci typ modelu vrátane informácii o vnútorných priestoroch 

objektov [4]. Keďže sa táto práca zaoberá historickou rekonštrukciou, na základe mapových 

podkladov bola zvolená úroveň detailu LOD–1. 

Prvým cieľom práce bolo vypracovať 3D model terénu. Proces modelovania terénu 

zahŕňa niekoľko krokov, od zberu výškových údajov v teréne až po prevedenie týchto údajov 

do počítačového prostredia a vygenerovania 3D modelu. Pri modelovaní terénu v oboch 

programoch sme vychádzali z predpokladu, že terénne podmienky horských masívov severnej 

časti mesta sa od obdobia, v ktorom vznikla mapa 1. vojenského mapovania výrazne 

neodlišujú od súčasnosti. Preto bola významným podkladom pre vytvorenie 3D modelu 

terénu okrem máp 1. vojenského mapovania aj základná topografická mapa v mierke 

1:10 000. Z tej bolo možné s presnosťou odčítať výškové údaje a následne ich zosúladiť 

s historickou mapou. Pomocou programu Revit Architecture sme terén vytvorili ako plochu, 

ktorá bola zadefinovaná bodmi s rôznou výškou. V programe ESRI City Engine sa do 

vytváraného modelu vkladajú údaje o teréne v podobe  rastrových súborov  vo formáte JPG, 

JPEG alebo PNG (výšková mapa a textúra – ortofoto mapa), ktoré spoločne vytvoria plastický 

model terénu. Výšková mapa je v tomto prípade formovaná ako 2D mapa terénu v odtieňoch 

sivej, pričom každý odtieň predstavuje určitú výškovú hladinu. Vytváranie terénu 

prostredníctvom parametrického modelovania za účelom historickej rekonštrukcie je 

komplikovanejšie, keďže neexistujú vytvorené DTM a DEM podklady. Mapu, ktorá 

disponuje výškovými údajmi je preto potrebné spracovať vedľajšími metódami (častokrát 

manuálnymi). V tomto kroku je preto pre menšie územia (do 50 km²) výhodnejšie manuálne 

modelovanie. Kvalita výstupov z oboch programov je dostačujúca, pričom parametricky 

vytvorený model je menej náročný na kvalitu počítačového hardvéru, avšak je zložitejšie 

spätne ho upraviť. Ak je nutná editácia takto vytvoreného modelu, je potrebné upravenie 

zdrojových rastrov. Efektivita modelovania terénu parametrickým a manuálnym 

modelovaním definovaná číselným vyjadrením počtu a náročnosti krokov je znázornená aj 

na Obr. 2 pre územia do 50 km² a zároveň aj pre územia od 50 do 100 km². 
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Po vymodelovaní terénu sme sa sústredili na modeláciu prírodných prvkov - Obr.1. 

Manuálne modelovanie ako aj procedurálne modelovanie vychádza aj v tomto kroku 

z vektorových 2D podkladov. V tomto prípade sú modelovanými prírodnými prvkami rieky 

Váh a Kysuca. Ostatné prvky ako lesy, lúčne porasty, močariská môžu byť v tejto úrovni 

detailu odlíšené farebne, zväčša však plošne. To znamená, že sa v modeli nevytvára ich 3D 

podoba, keďže v danej mierke a úrovni detailnosti je zanedbateľná.  Z hľadiska náročnosti 

bolo pre rozlohovo menšie územie vhodnejšie manuálne modelovanie - Obr. 2. 

 

 

 

 
 

 
Obr. 1 3D model terénu  a prírodných prvkov vytvorený manuálnymi modelovacími metódami (A) 

a parametrickými metódami s priradenou textúrou mapy 1. vojenského mapovania (B) 
 

Modelovanie budov a prvkov malej architektúry je čiastočne sparametrizované 

v oboch typoch programov. V prostredí programu Revit Architecture je možné vytvárať 

modely budov manuálne prostredníctvom krivkového modelovania. Plochy sú definované 

krivkami, ktoré sú ovplyvňované ovládacími bodmi (control points). Ťahaním kontrolného 

bodu sa mení aj tvar krivky. Procedurálne modelovanie umožňuje automatické generovanie 

hmôt budov podľa pôdorysného zobrazenia vďaka zadefinovaným pravidlám, procedúram. 

Tým sa práca značne uľahčuje. Tento typ modelovania je obzvlášť výhodný pre úrovne 

detailu LOD-0 a LOD-1. Program tiež umožňuje jednoduché priradenie textúr a ich priamu 

úpravu. Pre účely našej práce však tento krok nebolo nemožné vykonať, keďže neexistuje 

dostatok historických fotografií alebo kresieb z daného obdobia. Efektívnosť parametrického 

modelovania narastá s počtom modelovaných objektov, ktorým je možné priradenie istého 

pravidla (procedúry). V našom prípade ide o rekonštrukciu historického stavu, v ktorom malé 

A B 
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množstvo modelovaných objektov a nízka úroveň detailu napriek všetkému zvýhodňuje 

procedurálne modelovanie - Obr. 2.  

 Významným krokom v procese 3D modelovania je vytvorenie výstupov 

a exportovanie modelov. Čím viac možností exportovania modelov do rôznych formátov, tým 

je model využiteľnejší. Výstupy z programu Revit Architecture je možné exportovať do 

formátov DWG, DXF, DGN a SAT. DXF formát je plne podporovaný programom 

CityEngine, a tak sa vytvára možnosť využitia oboch programov a ich výhod pri vytváraní 

jedného modelu. Taktiež program umožňuje uložiť výstupy ako obrázok vo formáte 

JPG/JPEG. Revit Architecture narozdiel od CityEnginu má zabudovaný renderovací modul, 

čo ho predurčuje na prezentačné účely detailnejších modelov nižšieho územného rozsahu. 

ESRI CityEngine ponúka možnosť exportu do formátov GDB, OBJ, FBX, DAE, KMZ/KML, 

3ws a RIB.  

 

 
Obr. 2. Porovnanie efektívnosti manuálneho a procedurálneho modelovania v A - rozlohou menších 

územiach a v B väčších územiach pomocou číselného vyjadrenia počtu a náročnosti modelovacích krokov 
 

Záver 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme zhodnotiť, že efektívnosť určitého typu 

modelovania v oblasti historickej rekonštrukcie prírodných prvkov závisí najmä od rozlohy 

modelovaného územia a počtu modelovaných prvkov.  Pre účely tejto práce boli zvolené dva 

výrezy územia o rozlohe 50 km² a 100 km². Pre typ územia s rozlohou do 50 km² je 

vhodnejšie manuálne modelovanie, i keď jeho výhod nie je výrazne viac ako výhod 

procedurálneho modelovania. Modelovanie bez procedúr je obzvlášť zložité a časovo 
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náročné. Takéto modelovanie je vhodné pre modelovanie malého množstva objektov, no ak sa 

snažíme vytvoriť rozsiahlejšie územie, procedurálne modelovanie sa stáva oveľa výhodnejším 

a flexibilnejším. Procedurálne modelovanie pracujúce na princípe zadávania matematických 

hodnôt, ktorých zmenou sa mení aj samotný vzhľad objektu. Procedurálne modelovanie 

umožňuje vytvoriť autorské pravidlá, ľahko vygenerovať rôzne scenáre a porovnávať 

jednotlivé alternatívy. Procedúry sa nevzťahujú len na jednotlivé hmotové parametre budov 

ako je výška, počet podlaží, šírka, ale napríklad aj na rozdelenie parciel a umiestnení budov 

na parcelách (vzdialenosť od okraja susednej parcely). Keďže jediné procedurálne pravidlo 

môže byť využité na vygenerovanie veľkého množstva 3D modelov, predstavuje výrazne 

efektívnejší spôsob 3D historickej rekonštrukcie rozsiahlych území.  

Môžeme teda zhrnúť, že z hľadiska mierky je manuálne modelovanie vhodné pre 

historickú rekonštrukciu do úrovne mestských zón, so stúpajúcim rozsahom je efektívnejšie 

procedurálne modelovanie. S tým súvisí aj kvalita výstupov. Prostredníctvom manuálneho 

modelovania je možné vytvoriť vysoko kvalitné, detailné vizualizácie. Procedurálne 

modelovanie je vhodné na prezentovanie modelov na internete a renderovanie v reálnom čase. 

Zároveň je vďaka svojej kompatibilite a možnostiam exportu vhodnejšie na vypracovanie 

územných a krajinoekologických analýz. To ho tiež zvýhodňuje pri uplatňovaní  

v územnoplánovacej praxi.  
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Abstrakt 

The essence of this work is to study bioleaching of potentially toxic elements, arsenic, using the 
filamentous fungus Asperillus niger. As a model locality was chosen Zemianske Kostoľany, which represents the 
heart of coal mining in Slovakia. Species A. niger was isolated from anthropogenic sediments with a high content 
of potentially toxic elements, especially arsenic. Filamentous fungus A. niger was put on soil samples from the 
site model. The aim of this work is to evaluate the potential of arsenic bioleaching using the three different soil 
samples for analysis (1g, 10g and 100g). It was found that the most efficient leaching of arsenic was achieved 
with furnish at 1 g of the substrate. The highest portion of arsenic was released into the medium, values range 
from 131.75µg.l-1 to 1517.55µg.l-1. At the furnish 10g of soil were released lower amounts, from 69.77µg.l-1 to 
553.45µg.l-1. Lowest bioleaching efficiency was achieved with the furnish 100g, values are from 38.02µg.l-1 to 
254.07µg.l-1.  

 
Kľúčové slová: biolúhovanie; antropogénne sedimenty; arzén; Asperillus niger 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Základom existencie života na Zemi je kolobeh látok v prírode. Dôležitú úlohu pri 

kolobehu prvkov majú mikroorganizmy, ktoré vďaka svojim metabolickým procesom vedia 

spôsobiť rozklad látok. Tento ich kľúčový význam v životnom prostredí má však kladné aj 

záporné stránky. Vstupujú do obojstranne prospešných vzťahov s inými organizmami, 

produkujú enzýmy, antibiotiká, ale aj zapríčiňujú ochorenia, infekcie, hnilobné procesy 

a podobne. Vďaka svojim vlastnostiam majú čoraz častejšie využitie v priemysle, 

poľnohospodárstve a pri rôznych technologických procesoch. 

Mikroorganizmy dokážu rozpúšťať rôzne minerály, ktoré môžu využiť ako zdroj živín 

a energie. Väčšina minerálov je bohatá na životne dôležité prvky ako sú P, Mg, S, Fe, a iné. 

Avšak niektoré môžu obsahovať toxické kovy alebo polokovy, ako napríklad arzén. Mikróby 

tiež umožňujú opätovné získavanie kovov z druhotných resp. odpadových surovín, ako je 

banská hlušina, ktoré môžu obsahovať iba stopové množstvo požadovaných prvkov (najmä 

drahé kovy). Okrem toho, biologické postupy sú všeobecne menej energeticky náročné, no 

hlavne menej znečisťujúce ako iné, nebiologické postupy [1]. 

Biolúhovanie potenciálne toxických prvkov z tuhej fázy je založené na interakciách 

medzi chemickými prvkami a lúhovacím činidlom, resp. mikroorganizmom, napr. 
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mikroskopickou hubou, v dôsledku ktorých sa prvky najčastejšie uvoľňujú do vodného 

prostredia. Mobilizácia prvkov pri biolúhovaní závisí tak od charakteru pevnej fázy ako i 

druhu a kmeňa mikroskopickej huby [2]. Procesy biolúhovania predstavujú tiež riešenie 

problému spracovania a recyklácie odpadov, ktorej princípom je mikrobiálna produkcia 

kyseliny sírovej za súčasného lúhovania kovov. 

Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť potenciál biolúhovania arzénu z rôznych 

navážok reálnych vzoriek kontaminovanej pôdy z modelovej lokality Zemianske Kostoľany 

použitím autochtónnej biomasy (Asperillus niger). 

 

Materiál a metódy 

Pre účely štúdia miery biolúhovania vybraného potenciálne toxického prvku arzénu, 

boli odobrané 4 pôdne vzorky z 3 rôznych lokalít v Zemianských Kostoľanoch a v 

Čereňanoch. Hĺbkový horizont, z ktorého boli vzorky odobrané použitím pôdneho vrtáku, sa 

pohyboval v rozmedzí 0-15 cm a 15-30 cm. Pôdne vzorky boli heterogénneho charakteru 

s vysokým obsahom elektrárenského popola, ktorý sa do pôdy dostal antropogénnym vplyvom 

pri havárii odkaliska a čiastočne zo spaľovania uhlia. Každá vzorka sa homogenizovala, 

následne sa vzorky mechanicky presitovali cez sito s priemerom oka 2 mm a uložili do chladu 

(cca 4 °C) a tmy. Pre experimentálne účely bol zvolený druh Aspergillus niger s vysokým 

potenciálom biolúhovania potenciálne toxických stopových prvkov. Použitý druh bol 

izolovaný zo vzorky ZK5. Do vysterilizovaných Erlenmayerových baniek s objemom 250 ml 

sa navážili 3 rôzne navážky - 1 g, 10 g a 100 g. Vzorky boli zaliate 95 ml tekutého SAB 

média, ktoré bolo sterilizované 15 min pri 121 °C. Vzorky boli kultivované po dobu 29 dní pri 

laboratórnej teplote. Po kultivácii sa mycélium huby odfiltrovalo, položilo do Petriho misky 

(obr. 1) a nechalo vysušiť. Výluhy boli prefiltrované cez filtračný papier s pórovitosťou 20 

µm. Zvyškový substrát zachytený na filtračnom papieri sa taktiež vysušil.  

Po prefiltrovaní roztoku, sa získaný výluh prelial do polyetylénovej tuby, zmerali sa 

hodnoty pH a EC a nakoniec sa výluh stabilizoval použitím HNO3. Získaný výluh sa 

uchovával pri teplote 4°C a následne boli analyticky stanovené obsahy sledovaných prvkov, 

ktoré sa počas extrakcie uvoľnili. Vzorky výluhov sa analyzovali na prístroji EcaFlow 150 

GLP (Istran, s.r.o., Bratislava) metódou prietokovej rozpúšťacej chronopotenciometrie 

(RNDr. M. Molnárová, PhD.). 
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Obr. 1: Pohľad na mycélium Asperillus niger po biolúhovaní 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe výsledkov celkovej chemickej analýzy skúmaných vzoriek pôd a popola 

(Tab. 1) je zrejmé, že na lokalite Zemianske Kostoľany sú výrazne dominantné hlavné prvky 

ako P, Fe, Al, Ca a Mg. Obsah týchto prvkov súvisí s prítomnosťou amorfných minerálnych 

fáz, ktoré sú bohaté práve na tieto prvky, pričom sa jedná o hlavné prvky prítomné vo 

všetkých minerálnych fázach v pôde. Najvyššia koncentrácia hlavného kontaminantu, ktorým 

je arzén, sa vyskytuje v popolovej vzorke ZK5 v hĺbke 15-30 cm (Obr. 2).  

 

Tab. 1: Koncentrácie vybraných stopových a hlavných prvkov vo vzorkách (mg.kg-1) 
 

označenie vzorky As Pb Zn Cu Mn Fe  Ca  Al P  

ZK1  ZK2/1 0-15 cm 264 9,0 182 38,2 470 27900 29700 20900 4180 

ZK2  ZK3 pôda 0-15 cm 93 16,3 75 16,5 568 21900 8500 20100 1120 

ZK3  ZK3 popol 0-15 cm 193 15,4 70 17,7 614 21800 18800 17200 1060 

ZK4  ZK5 pôda 0-15 cm 230 16,7 63 19,3 635 24700 11800 21900 900 

ZK5  ZK5 popol 15-30 cm 634 13,0 47 26,8 633 32300 22200 26900 800 

CE  CE 0-15 cm 377 13,7 45 18,7 526 21500 23400 17200 650 

 

Z tohto dôvodu možno konštatovať, že popolový materiál predstavuje hlavný zdroj As. 

Výskyt arzénu v popole závisí od podmienok spaľovania uhlia a chemického a minerálneho 

zloženia popola. Uvedená koncentrácia niekoľkonásobne prevyšuje koncentrácie iných 

stopových prvkov ako sú Zn, Pb a Cu (tab. 1). Skúmané antropogénne sedimenty v lokalite 

Zemianske Kostoľany predstavujú zdroj kontaminácie pre okolité zložky životného prostredia 

a zároveň majú charakter environmentálnej záťaže [3, 4]. 
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Obr. 2: Celkový obsah arzénu (mg.kg-1) vo vzorkách použitých v experimentoch 

 

V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty vylúhovaných podielov arzénu v procese 

biolúhovania pevných vzoriek popolových pôd. Obr. 3 dokumentuje porovnanie hodnôt 

celkových vylúhovaných podielov As z pevných vzoriek pôd pre jednotlivé použité navážky 

v experimente. 

 
Tab. 2: Vypočítané hodnoty extrahovaných podielov As pre jednotlivé navážky (v %) 

 

As 
extrahovaný podiel As 

pre 1 g navážku 
extrahovaný podiel As 

pre 10 g navážku 
extrahovaný podiel As 

pre 100 g navážku 

ZK1  4,99 1,81 0,10 

ZK2  28,37 5,95 0,05 

ZK3  22,58 0,87 0,02 

ZK4  13,04 0,30 0,04 

ZK5  23,94 0,44 0,01 

CE  17,27 0,20 0,02 

 

V porovnaní s celkovým obsahom arzénu v pôdnych vzorkách boli najvyššie podiely 

vylúhovaného arzénu dosiahnuté pri 1g navážke pôdy (obr. 3) s maximálnym percentuálnym 

podielom pri vzorke ZK2 (28,37 %). Experimenty realizované v laboratórnych podmienkach 

poukázali na klesajúci trend extrahovaných podielov As so zvyšujúcou sa hmotnosťou 

navážky použitej kontaminovanej pôdy. Prostredníctvom biolúhovania uvoľnilo priemerne 

17,04 % arzénu z jeho celkového obsahu pri sledovaných vzorkách a podľa práce [5] sa v 

mycéliách bioakumulovalo priemerne 13,72 % As. 

ENVIRONMENTALISTIKA

1707



ZK1 
ZK2 

ZK3 
ZK4 

ZK5 
CE 

0.001

0.01

0.1

1

10

100
 1g
10g
100g

m
g.

kg
-1

 
Obr. 3: Množstvo uvoľneného arzénu počas biolúhovacieho experimentu do média 

 

Záver 

Na základe získaných výsledkov lúhovania pomocou mikroskopickej vláknitej huby 

Aspergillus niger, možno zhodnotiť potenciál pre odstránenie kontaminácie z rôznych 

substrátov v modelovej lokalite, a tiež konštatovať že získané experimentálne výsledky môžu 

pomôcť pri ďalšom využití biolúhovania v remediačných procesoch, ktorými by bolo možné 

odstrániť alebo deštruovať kontaminanty, modifikovať ich na menej toxické, menej mobilné 

resp. menej reaktívne zlúčeniny, alebo je možné kontaminanty izolovať tak, že sa preruší ich 

migračná cesta medzi zdrojom a miestom expozície.  
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Abstrakt 

 Mapping  of obsolete varieties and landraces of fruit trees - apples,  pears and service trees was realized 

during the  autumn 2013 in White Carpathian´s region, in area of 17 municipalities. We recognize the meaning of 

this activity to help us to conserve the gene pool of varieties, because they have specific qualities and are our 

cultural heritage. 1473 fruit trees were noticed during the mapping and within them we determined 139 apple 

varieties and 63 pear varieties. 8 of them were apple landraces and 19 of them pear landraces. We have also 

noticed 70 individuals of service tree.  

 

Kľúčové slová: staré odrody; krajové a miestne odrody; oskoruše; Biele Karpaty; mapovanie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Biele Karpaty predstavujú dokonalý príklad pozoruhodnej kombinácie dobre 

zachovaných prírodných biotopov a prostredia, ktoré boli citlivo vytvorené človekom. 

Rovnako sú modelom spolužitia ľudí s prírodou, ktorý sa vyznačuje svojráznou kultúrou 

a folklórom. Patria k druhovo najbohatším a rozlohou najrozsiahlejším trávnatým 

spoločenstvám Európy. Vznikli stáročia trvajúcou ľudskou činnosťou a v rukách človeka je aj 

ich ďalší osud [1]. Ovocinárstvo v Bielych Karpatoch má veľkú tradíciu. Prevažne južne 

orientované svahy poskytovali vhodné podmienky na pestovanie ovocných stromov. 

Obyvatelia dedín a kopaníc ich sadili na všetkých vhodným miestach - na medziach, popri 

poľných cestách, v záhradách, pri domoch. Poskytovali ovocie i tieň, kvitnúce boli potechou 

pre oko  [2]. Väčšina z pestovaných odrôd boli odrodami starými, alebo krajovými.  

Za starú odrodu určil Hans Thomas Bosch [3] takú, ktorá vznikla pred rokom 1950. 

Niektorí autori sem zaraďujú odrody pestované pred 2. svetovou vojnou a dnes stratili svoj 

tržný význam. Krajové sú zase tie, ktoré vznikli ako semenáče bez zámerného šľachtenia a sú 

úzko viazané na určité miesto, kataster alebo región, ďalej pestované pre svoje vlastnosti 
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a využitie [4]. 

V súčasnosti tieto odrody do záhrad a krajiny vysádza čoraz menej ľudí, rovnako klesá 

aj počet znalcov týchto odrôd v regióne a na Slovensku, ktorí ich vedia určiť. V sortimentoch 

slovenských intenzívnych jablčných sadov podľa Ústredného kontrolného a skúšobného 

ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) Veľké Richňany tvorí 24 % podiel Golden  Delicius, 

17% Jonathan a 14% Idared. Spektrum komerčne využívaných odrôd je veľmi nízke 

vzhľadom na pestrosť odrôd, ktoré sa nachádzajú v krajine. Staré odrody, na rozdiel od odrôd 

nových, majú širšie spektrum využitia plodov, mnohé sú  odolnejšie proti škodcom a sú 

nenáročnejšie aj na pestovanie v rôznych oblastiach. Krajové odrody majú zase väčšiu 

naviazanosť na región, jeho kultúru a sú aj lepšie prispôsobené na podmienky prostredia. 

Rozoznávame preto potrebu zachovania diverzity odrôd v krajine z hľadiska kultúrneho, 

historického, krajinárskeho, z hľadiska zachovania diverzity, ako aj zvyšovania potravinovej 

sebestačnosti Slovenska. 

V našej práci sa venujeme zmapovaniu druhov Malus x domestica Borkh. a Pyrus 

communis L. a ich starých a krajových odrôd a tiež rozšíreniu Sorbus domestica L. v Bielych 

Karpatoch.  

Hlavným cieľom práce je prispieť k poznaniu súčasného stavu odrôd týchto ovocných 

drevín v regióne a k metódam ich ďalšieho výskumu.  

Práca prebieha v rámci projektu Bielokarptaský ovocný poklad, ktorého realizátorom 

je Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele 

Karpaty a partnermi Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity TU vo 

Zvolene, Centrum výskumu rastlinnej výroby CVRV Piešťany a švajčiarska ProSpecieRara.  

 

Materiál a metódy 

 V rámci výskumu prebieha intenzívny prehľad problematiky, kde sa zameriavame na 

literárne zdroje z dotknutého územia, regiónu, rôzne kroniky z archívov a monografie obcí. 

Tiež skúmame záverečné práce študentov z oblasti ovocinárstva a najmä starých a krajových 

odrôd. Tieto boli publikované z veľkej časti na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre. Zhromažďujeme staré pomológie a ovocinárske knihy a ročníky časopisov 

o ovocinárstve. Dôležitou pomocou a zdrojom znalostí, najmä o odrodách krajových, sú ľudia 

z regiónu, ktorých oslovujeme pri mapovaní aj mimo neho. 

 Do terénu sme v mapovacej sezóne jeseň 2013 chodili vybavení GPS prístrojom, 

tabuľkami, sáčkami na plody, oberákom. Pri každom strome sme zaznamenali jeho GPS 
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súradnice a zaznamenali do tabuľky údaje: poradové číslo, číslo v evidencii, lokalita, dátum 

mapovania, druh, odroda, úroda, perspektívnosť, zrelosť, kmenný tvar, miesto zaštepenia, 

chrastavitosť, obvod kmeňa, výška, obdobie stromu. Pokiaľ bola na strome úroda, vzali sme 

z každého vzorku min. 3 plodov. Tie sme následne dávali určovať pomológom. 

 Terénny výskum - mapovanie je v rámci projektu naplánované pre 21 obcí v Bielych 

Karpatoch. V súčasnosti je za sezónu 2013 aspoň sčasti zmapovaných 17 katastrov obcí, 

pričom najviac obce Horná Súča a Nová Bošáca. V rámci našej dizertačnej práce bude 

prebiehať spolu s overovaním metodiky v sezónach 2014 a 2015 podrobnejšie mapovanie 

obcí Horná Súča a Lubina.  

 Metodika je v rámci cieľa nášho výskumu predmetom zlepšenia a do budúcnosti ju 

plánujeme optimalizovať, aby sa vďaka nej za čo najkratší čas podarilo získať čo najväčšie 

spektrum odrôd na danom území. V mapovacej sezóne jeseň 2013 (september – november) 

sme mapovali na územiach s očakávaným výsledkom najväčšieho počtu odrôd, najmä 

v starých sadoch, stromoradiach a záhumienkach. Tieto územia sme vytipovali buď 

z ortofotosnímok územia, alebo priamo v teréne. V ďalších sezónach (jeseň 2014 a 2015) je 

naším zámerom overiť metodiku na základe vybraných referenčných štvorcov v rôznych 

častiach katastra (intravilán vs. extravilán) a zistiť jej vhodnosť pre tento druh výskumu. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky práce z prvej mapovacej sezóny sú z veľkej časti stále v štádiu spracovania, 

pričom počas ďalších sezón budú pribúdať a vyhodnocovať sa. V súčasnosti máme spravený 

základný prehľad početnosti ovocných stromov a tiež zhodnotenú odrodovú diverzitu na 

území.  

Základný prehľad výsledkov je v tabuľke č. 1. Celkovo máme  zmapovaných 1479 

jedincov jabloní a hrušiek,  zistených je 139 odrôd jabloní a 63 odrôd hrušiek. Zaznamenali 

sme tiež 70 jedincov oskoruší - jarabiny domácej. Ďalších 224 oskoruší bolo zmapovaných 

v rámci diplomovej práce v sezóne 2012 [5]. 
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Tab. 1 Výsledky mapovania starých a krajových odrôd ovocných drevín v 17 obciach v Bielych Karpatoch, jeseň  
2013 

druh 
Malus x domestica  

Borkh Pyrus communis L. spolu 

počet zaznamenaných jedincov 1031 442 1473 

počet určených jedincov 709 222 931 
počet neurčených jedincov 322 220 542 

počet určených odrôd 139 63 202 

zastúpenie miestnych a krajových odrôd z určených 6 15 21 

počet zaznamenaných jedincov Sorbus domestica L. 70 
 

  

Mapovanie prebehlo v 17 obciach: Bzince, Červený Kameň, Drietoma, Dolná Súča, 

Horovce, Horná Súča, Horné Srnie, Chocholná, Kostolná, Krivoklát, Kvašov, Lednica, 

Lubina, Mikušovce, Moravské Lieskové, Nová Bošáca a Stará Turá.  

Z jabloní medzi najčastejšie sa vyskytujúce odrody patrili ´Jonathan´ (76 jedincov), 

´Krasokvet žltý´ (43), ´Parména zlatá zimná´ (31), ´Boskoopské´ (21) a ´Golden delicious´ 

(19). 44 odrôd sme zaznamenali len na jednom jedincovi. Zo  starých odrôd to boli napríklad 

´Aderslebenský kalvil´, ´API hviezdicovité´, ´Jeptiška´, ´Kalvil snežný´, ´Princ Albert´. 

Z miestnych a krajových odrôd sme zaznamenali iba 1 strom s odrodou ´Hrkotalky´. 

Determinovali sme celkom 8 miestnych alebo krajových odrôd.  

Z hrušiek bola najpočetnejšou odrodou ´Pastornica´ (42 jedincov), ktorá má 

neporovnateľne väčšie zastúpenie ako ostatné staré odrody. Ďalšími odrodami nájdenými na 

viacerých stromoch boli staré odrody ´Charneuská´ (13), ´Dielova´ (8), či miestna odroda 

´Chvostnačka´ (8). Až 23 odrôd hrušiek bolo nájdených iba na 1 strome v rámci celého 

územia. Medzi tieto patria: ´Dekanka Robertova´, ´Esperganova bergamotka´, 

´Hohensaatenská´ či ´Minister Dr. Lucius´. Medzi vzácne sa vyskytujúce miestne odrody 

patria ´Krvavka´ alebo ´Šemendzia´. Zo zaznamenaných odrôd bolo 19 miestnych alebo 

krajových.  

Predpokladáme nárast počtu odrôd v nasledujúcich sezónach, pretože mnohé 

zmapované stromy boli na jeseň 2013 bez úrody, alebo sme plody z nich nevedeli 

identifikovať. Miestne a krajové odrody si zasluhujú špecifickú pozornosť v nasledujúcich 

mapovacích sezónach. Jedinou pomológiou zachycujúcou miestne odrody na českej strane 

Bielych Karát je Ovoce Bílých Karpat [6]. V nej sa dajú nájsť aj mnohé, ktoré sa nachádzajú 

na slovenskej strane. Na ich poznanie je potrebná však najmä komunikácia  s miestnymi 
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ľuďmi. Tých, čo ich ešte poznajú, je však rok od roku menej. Aj preto rozoznávame 

naliehavosť tejto problematiky.  

 

Záver 

 Z mapovacej sezóny 2013 sme zistili pomerne veľkú odrodovú diverzitu na 

sledovanom území 17 obcí v Bielych Karpatoch - 139 odrôd jabloní a 63 odrôd hrušiek. 

Dopĺňa ich 70 jedincov jarabiny domácej – oskoruše. Nakoľko na mnohých stromoch v tomto 

roku úroda nebola alebo odrody neboli určené, predpokladáme, že odrodové spektrum je 

v Bielych Karpatoch ešte  vyššie. Budeme sa to snažiť overiť v ďalších rokoch.  

 Z hľadiska zachovania pestrosti odrôd, ako aj ich využitia na území, pokladáme ich 

podrobné zmapovania  a podchytenie genofondu za prvý krok ku ich ďalšej ochrane. 

 

Poďakovanie 

 Poďakovanie patrí celému tímu mapovateľov a tiež Švajčiarskej nadácii 

ProSpecieRara, slovenskej nadácii Ekopolis a  programu Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce, 

vďaka ktorým výskum prebieha v takom veľkom rozsahu. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1]   Jongepierová et al (2008): Louky Bílých Karpat. ZO  ČSOP Veselí and Moravou, s. 11 

[2] Mertan, V. (1995): Staré ovocné sorty Bielych Karpát in Životné prostredie 2/1997 

 1997. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava 

[3]    Bosch, H. T. (2010): Kronenpflege alter Obsthochstämme. Kompetenzzentrum  

 Obstbau-Bodensee.  

[4]      Kamenický, K. (1926): Československé odrůdy lokální. Sborník vyskumních ústavů sv.  

 22, č. 1. Ministerstvo zemědeství ČSR. Praha. 

[5]   Uherková, A. (2013): Možnosti zachovania genofondu druhu jarabina oskorušová 

 (Sorbus domestica L.) vo vybranej časti Bielych Karpát. Diplomová práca. TU Zvolen, 

 s.35  

[6]      Tetera, V. (2006): Ovoce  Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty. Veselí nad Moravou. 

  

ENVIRONMENTALISTIKA

1713



Návrh metodiky predikcie a hodnotenia kumulatívnych vplyvov 
navrhovaných činností na životné prostredie  

 
Monika Vyskupová  

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, 

Mlynská dolina B2, 842 15, Bratislava, Slovensko; vyskupova@fns.uniba.sk 
 
 

Abstrakt 

This contribution specifies a method proposal for the identifying and the assessing of cumulative 
impacts of diverse anthropogenic activities within the context of environmental impact assessment process. The 
proposed analytical framework is based on the landscape vulnerability evaluation conducted qualitatively. Less 
objectiveness of this qualitative procedure is improved by grading vulnerability based on the detail 
characteristics of affected environmental factors. Potential cumulative impacts and the overall impact 
significance are determined according to the Argonne multiple matrixes by multiplying the results with the 
importance of predicted impacts. 

 
 

Kľúčové slová: kumulatívny vplyv; zraniteľnosť krajiny; významnosť vplyvu  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Proces posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA) analyzuje 

a vyhodnocuje zásahy navrhovaných ľudských aktivít na zložky životného prostredia 

a navrhuje opatrenia na ich elimináciu, resp. zmiernenie. Počas rokov praktického 

uplatňovania sa v zahraničí i u nás preukázal ako vhodný preventívny nástroj degradácie 

krajiny a kvality života obyvateľov [1].  

Samotný proces sa realizuje v niekoľkých základných krokoch, ktorých postupnosť 

a konkrétny obsah vychádza z medzinárodných a národných legislatív a špecifických 

požiadaviek národnej praxe. Záverom procesu je stanovenie významnosti identifikovaných 

vplyvov, na základe ktorého sú následne navrhované zmierňujúce opatrenia. Z metodického 

hľadiska je proces EIA značne diverzifikovaný, pri vykonávaní hodnotení sa uplatňujú 

rozličné techniky analýz zložiek životného prostredia, predikcie vplyvov a vyhodnocovania 

ich významnosti. Voľba metodického postupu závisí na type hodnotenej činnosti a s ňou 

súvisiacich aktivít, charaktere dotknutého prostredia a povahe potenciálnych vplyvov.  

Aktuálne trendy v rámci súčasného metodického vývoja procesu EIA vo svete [2 - 7] 

smerujú predovšetkým k snahe väčšieho využitia geografických informačných systémov 

v rámci predikcie vplyvov, stanovenia úrovne zraniteľnosti dotknutého územia voči 

navrhovaným aktivitám, zníženia subjektivity kvalitatívnych hodnotiacich metód 

a umožnenia identifikovať potenciálne kumulatívne vplyvy.  
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Predkladaný príspevok prezentuje návrh metodického postupu hodnotenia vplyvov 

navrhovaných činností na životné prostredie, ktorý je prispôsobený pre využitie 

v podmienkach praktického procesu EIA na Slovensku. Postup je založený na predikcii a 

vyhodnotení vplyvov na podklade stanovenia zraniteľnosti krajinných zložiek. Takáto 

podrobná analýza krajiny dotknutého územia umožňuje detekovať vplyvy navrhovaných 

činností a zároveň identifikovať ich potenciálnu kumuláciu. Výsledkom je spoľahlivejšie 

vyhodnotenie významnosti pôsobenia vplyvov, ktoré umožňuje precíznejšie navrhnúť 

preventívne, resp. zmierňujúce opatrenia pre realizačnú fázu projektov. 

 

Materiál a metódy 

V navrhovanom postupe je využitých viacero metodík. V prvom rade ide o analýzu 

krajiny dotknutej navrhovanou činnosťou. Táto vychádza z charakteristiky vybraných 

základných receptorov vplyvov [8], t.j. geofyzikálnych a biofyzikálnych receptorov 

(geologický substrát a horninové podložie, pôdne pomery, povrchové a podzemné vody, 

ovzdušie a miestna klíma a biota), krajinných charakteristík (chránené územia, krajinná 

štruktúra, krajinný obraz, stabilita) a dôležitých socio-ekonomických faktorov (úroveň hluku, 

kultúrne hodnoty, zamestnanosť a pod). Posúdenie ich aktuálneho stavu je vykonané na 

podklade údajov z dostupných literárnych zdrojov a analytických dát. Ako súčasť tohto kroku 

sú využité geografické informačné systémy, ktoré umožnia spracovanie získaných dát 

o dotknutej krajine a vytvorenie mapy súčasnej krajinnej štruktúry územia, ktorá predstavuje 

dôležitý podkladový materiál hodnotenia. Potrebnými údajmi pre jej vytvorenie sú najmä 

dostupné mapy, ortofotosnímky a doplnkový terénny prieskum.  

Ekologická stabilita dotknutého územia je v metodike identifikovaná kvantitatívne 

výpočtom koeficientov ekologickej stability. Pre zabezpečenie čo najspoľahlivejšieho 

výsledku sú v tomto kroku využité tri koeficienty [9 - 12], pričom výsledná stabilita je 

stanovená ich vzájomnou komparáciou. 

 Ďalšou využitou technikou sú jednoduché matice, ktoré slúžia na prvotnú identifikáciu 

vplyvov navrhovaných činností [13]. Ide o dvojdimenzionálne tabuľky, v rámci ktorých sú 

vplyvy určené prostredníctvom porovnania rozličných realizačných a prevádzkových fáz 

projektov a ich vplyvov na hodnotené receptory. 

Dôležitou súčasťou postupu je hodnotenie zraniteľnosti krajiny, ktoré je postavené na 

vykonanej analýze dotknutej krajiny a  vyhodnotení kritérií zraniteľnosti vopred určených pre 

jednotlivé receptory [8, 14]. Výsledná zraniteľnosť receptorov je vyhodnotená kvantitatívne, 

t.j. každému faktoru je pridelená numerická hodnota vyjadrujúca stupeň jeho zraniteľnosti [4].  
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 Významnosť predikovaných vplyvov v metodike je stanovená prostredníctvom matice 

kvantitatívne na základe vopred zvolenej stupnice významnosti [15]. Pre determináciu 

významnosti sú podstatné údaje o dotknutých receptoroch a o ich citlivosti voči navrhovaným 

činnostiam.  

Na finálnu predikciu potenciálnych kumulatívnych vplyvov a ich významnosti je 

využitá Argonnova viacnásobná matica [16]. Kumulatívne vplyvy sú tak kvantifikované na 

základe stanovenej zraniteľnosti krajiny a významnosti individuálne identifikovaných 

vplyvov.  

 

Výsledky a diskusia 

Navrhovaný metodický postup hodnotenia kumulatívnych vplyvov pozostáva z piatich 

základných krokov (Obr. 1).  

 
Obr. 1 Schéma návrhu metodického postupu 

 

Iniciálnym krokom metodiky je výber antropogénnych činností, ktoré vstupujú do 

hodnotiaceho procesu. Ide o činnosti navrhované do toho istého dotknutého územia, príp. do 

jeho blízkosti, resp. činnosti, ktoré potenciálne môžu byť zdrojom kumulatívnych vplyvov. 

Dôležité je získať čo najviac informácií o týchto činnostiach, tzn. technické a technologické 

riešenia, požiadavky na vstupy a údaje o výstupoch. V tomto kroku je ďalej stanovený 

priestorový a časový rámec celého hodnotenia. Výskumnou lokalitou (dotknutým územím) je 

územie, do ktorého sa posudzovaná činnosť navrhuje, spolu s blízkym okolím (rozsah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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zvoleného územia závisí na priestorovej lokalizácii všetkých činností vstupujúcich do 

hodnotenia). Časový rámec analýz vychádza z návrhov projektov - termínov výstavby, 

prevádzky alebo ukončenia zámeru činnosti.   

Druhým krokom metodiky je vypracovanie tzv. základnej štúdie. Dokument 

predstavuje detailnú analýzu dotknutého územia s dôrazom na vybrané receptory vplyvov 

hodnotených činností. Jeho súčasťou je mapa súčasnej krajinnej štruktúry územia, na základe 

ktorej je možné identifikovať hlavné krajinné prvky územia (ich kategórie, zastúpenie a 

aktuálny stav). V mape sú tiež zobrazené zámery v území podľa ich navrhovanej lokalizácie, 

čím je možné vyhodnotiť ich vzájomné priestorové vzťahy. V tomto kroku je ďalej zistená 

ekologická stabilita dotknutého územia výpočtom koeficientov ekologickej stability 

a vzájomnej komparácie získaných výsledkov. 

V treťom kroku metodického postupu sú jednoduchým maticovým hodnotením 

identifikované potenciálne vplyvy činností na krajinu, resp. na zvolené receptory. Predikujú 

sa vplyvy počas výstavby činností, ich prevádzky a prípadne po ukončení ich funkcie.  

Nasleduje hodnotenie zraniteľnosti krajiny postavené na bilancii dát získaných v rámci 

základnej štúdie o dotknutom území. Sú vyhodnotené tzv. kritériá zraniteľnosti stanovené pre 

jednotlivé receptory vplyvov (Tab. 1). Kvalitatívne údaje sú pre možnosť ďalšieho využitia 

prekonvertované do numerických hodnôt s využitím zvolenej stupnici zraniteľnosti. 

 
Tab. 1 Kritériá zraniteľnosti receptorov vplyvov hodnotených činností 

 
Receptor Hodnotiace kritériá zraniteľnosti 

Geologické podložie 
hrúbka, prirodzenosť, integrita, litologické, hydrologické 
a hydrogeologické podmienky 

Pôdne pomery 
pôdny typ, zrnitosť, štruktúra, pozícia pôdnych vrstiev, 
kontaminácia  

Podzemná voda 
pozícia kolektora, kvalita infiltrácie, hĺbka hladiny 
podzemnej vody 

Povrchové vody 
množstvo a typ zdrojov znečistenia, samočistiaca 
schopnosť, vzdialenosť od činnosti, prietok 

Ovzdušie a miestna klíma 
množstvo a typ zdrojov znečistenia, spôsob filtrácie, typ 
a množstvo emisií a ich rozptyl, množstvo zrážok, smer 
a intenzita vetra 

Rastlinstvo 
typ rastlinného pokryvu, pôvodnosť druhu, súčasný stav, 
vzdialenosť od zástavby a iných antropogénne 
ovplyvnených lokalít,  vzdialenosť od činností 

Živočíšstvo 
rozšírenie a stav biotopu, pôvodnosť druhu, zastúpenie 
potravy 

Chránené územia 
súčasný stav, prírodnosť, vzácnosť, typ a početnosť 
chránených druhov, vzdialenosť od činností 

Krajinná štruktúra zmena funkčného využitia územia 
Krajinný obraz architektonické trendy zástavby, výškové limity 

Stabilita krajiny 
typ, rozloha, pomerné zastúpenie a aktuálny stav 
krajinných prvkov 

Úroveň hluku súčasná úroveň hluku, množstvo a typ zdrojov hluku, 
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existujúce alebo navrhované protihlukové opatrenia, 
stanovené limity pre územie 

Kultúrne hodnoty 
zastúpenie, pôvod a aktuálny stav hmotných kultúrnych 
pamiatok, hodnoty miestnych obyvateľov 

Zamestnanosť 
aktuálny stav nezamestnanosti dotknutého územia 
a dotknutého regiónu, rozvojové trendy 

 
Posledný krok spočíva vo vyhodnotení významnosti identifikovaných vplyvov 

a následnej predikcii kumulatívnych vplyvov hodnotených činností. Na zistenie možnej 

kumulácie vplyvov je využitá Argonnova viacnásobná matica (Tab. 2), ktorá súhrnne 

vyjadruje významnosť individuálneho pôsobenia vplyvov v zmysle rešpektovania stanovenej 

zraniteľnosti receptorov. Kvantifikáciou týchto hodnôt sú záverom získané hodnoty, ktoré 

napovedajú o možnej kumulácii vplyvov (pravdepodobnosť kumulatívneho pôsobenia je 

priamo úmerná nárastu získanej číselnej hodnoty).  

 

Tab. 2 Vzor využitia Argonnovej viacnásobnej matice 
 

Činnosť 
Geofyzikálne a biofyzikálne receptory a / Hodnoty zraniteľnosti b 

G G.ZG P P.ZP V V.Zv O O.ZO B B.ZB 
1.           
2.           
3.           

..... 
pKVc           

Váhovacie kritériá: + pozitívny vplyv, - negatívny vplyv;  0  bez vplyvu, 1 
nevýznamný vplyv, 2 málo významný vplyv, 3 významný vplyv, 4 veľmi 
významný vplyv  
a G geológia, P pôdy, V povrchová a podzemná voda , O ovzdušie, B biota 
b ZG = ?; ZP = ?, Zv = ?, ZO = ?, ZB = ? 
c pKV (potenciálne kumulatívne vplyvy): ∑  Z1 – Z36       

 

Záver 

Cieľom kumulatívneho environmentálneho hodnotenia je identifikovať a vyhodnotiť 

potenciálne negatívne kumulatívne vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie. 

Výhodou tohto procesu je práve možnosť jeho začlenenia do procesu EIA, čím je možné ešte 

v štádiu rozhodovania tieto vplyvy zmierniť návrhom potrebných opatrení. V súčasnosti sa 

však kumulatívne environmentálne hodnotenie v praktickom uplatňovaní procesu EIA 

realizuje minimálne, a to najmä z dôvodu obtiažnosti identifikácie kumulatívneho pôsobenia 

vplyvov spôsobenej nedostatkom dát, neschopnosťou zmerať intenzitu a priestorový dosah 

všetkých typov vplyvov a nejasnosťou ich budúceho vývoja. Prezentovaný návrh 

metodického postupu sa snaží umožniť začlenenie tohto hodnotenia do procesu EIA. 

Výhodami metodiky sú najmä jednoduchosť jej použitia, minimálna potreba časových 

a finančných nákladov a široké uplatnenie pre všetky typy činností a vplyvov. Stále sú však 
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patrné určité limity, ktoré vychádzajú z použitých parciálnych metód. Najvýznamnejšími sú 

vysoká úroveň subjektivity opierajúca sa o vedomosti a názory hodnotiteľa a možnosť 

opomenutia niektorých dôležitých vplyvov, ktorá je spôsobená subjektívnym vytváraním 

zoznamov receptorov a činností súvisiacich s navrhovaným projektom. V prezentovanej 

metodike je snaha o zníženie týchto nejasností vyjadrená integráciou kvantitatívnych prvkov 

do hodnotenia ako sú váhovanie a analýza stability a zraniteľnosti dotknutej krajiny. 
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partneri: www.spravatanap.sk, www.sopsr.sk, www.lesytanap.sk, www.kst.sk

ČISTÁ ENERGIA PRE PRÍRODU

Kamzík vrchovský tatranský

Téryho chata

Svišť vrchovský  
tatranský

Chata pri Zelenom plese

Chata pod Rysmi

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, jasne deklarujú 
svoju dominantnú pozíciu v oblasti ochrany životného 
prostredia. V rámci programu Energia pre prírodu 
realizujú projekt ekologizácie vysokohorských chát s cieľom 
skvalitniť komfort prevádzok a znížiť spotrebu emisií. 
Rozvíjajú tiež aktivity na podporu biodiverzity, záchrany 
vzácnych živočíchov v tatranskej oblasti. Za tieto aktivity 
boli odmenené cenou European Business Awards for the 
Environment (EBAE) v Bruseli.
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Slovenské jadrové fórum - SJF- je dobrovoľné občianske združenie, ktoré MV SR zaregistrovalo v auguste roku 2000. Dňa 20.7.2000 sa 
uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie SJF. SJF so sídlom združenia je Trnava, Hviezdoslavova 12    PSČ 917 01, bolo  prijaté do 
európskeho združenia FORATOM.  
Cieľ činnosti združenia: 
Účelom združenia, vychádzajúc z prísnych požiadaviek na jadrovú bezpečnosť je poskytovanie výsledkov výskumu a iných informácií verejnosti 
v oblasti mierového využívania jadrovej energie. 
Združenie má za cieľ výlučne a bezprostredne verejne prospešné účely. Združenie má právnu subjektivitu. 
Aktivity:  
Organizovanie konferencií v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou SNUS 

• Medzinárodné konferencie Secure Energy Supply  2004-2012 
• Národná konferencia  o slovenskej jadrovej energetike 4.5.2006 

Ďalšie aktivity : spolupráca s FORATOM; spolupráca so SNUS; 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“;  vydanie knihy „ 10 dní, ktoré otriasli Slovenskom“; 
odmeňovanie organizácií a osôb za prínos k rozvoju jadrovej energetiky pamätnou medailou SJF a ďalšie. 
 
Orgány združenia: 
Prezídium:  Prezident:  Ing. Tibor Mikuš, poslanec NRSR a predseda Trnavského samosprávneho kraja  
Výkonný viceprezident Ing. Jozef Zlatňanský; viceprezident: Ing. Peter Líška 
Generálny sekretár: Ing. Karol Bodorik, 
Dozorná rada : predseda: Ing. Eduard Strýček; podpredseda:  Ing. Ján Bahna CSc;   
                             členovia : Prof. Ing. Jozef Lipka Dr. Sc ; Ing. Alexander Kšiňan; Ing. Vladimír Magula CSc; Ing. Jozef Valach;  
                                             Ing. Andrej  Hanzel; Ing Michal Merga;                                       
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Ďalšia novinka: 
Eppendorf Reference® 2Spoľahlivo...

S Multipette® M4 bude pipetovanie 
veľkých sérií vzoriek rýchlejšie 
a jednoduchšie: z jedného naplnenia 
zásobníka Combitip môžete dávkovať 
až 100 dávok.
Bez ohľadu na to, či pracujete s vod-
nými roztokmi, viskóznymi kvapali-
nami alebo s prchavými látkami bude 
dávkovanie vždy presné.

... s novým dávkovačom Eppendorf Multipette® M4: jednoducho a ergonomicky.

Eppendorf®, the Eppendorf logo, Multipette® M4, Eppendorf Combitips®, Combitips®, Combitips advanced® and Eppendorf Reference® are registered trademarks of Eppendorf AG. 
All rights reserved, including graphics and pictures. Copyright © 2013 by Eppendorf AG.

>  Ovládanie s vynaložením minimál-
nej sily a len jednou rukou 
(vrátane odhadzovača)

>  Počítadlo dávok
>  Dávky voliteľné v rozpätí 

1 μl - 10 ml (môžete dávkovať 
až 100 dávok)

www.eppendorf.com/m4
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Viac informácií o podmienkach získania ceny za diplomovú prácu nájdete na:

www.medirexgroupacademy.sk

Zaujímaš sa 

o laboratórnu medicínu?
Mimoriadna podpora pre talenty.

MEDIREX GROUP ACADEMY, člen MEDIREX GROUP pripravila opäť pre študentov s mimoriadnym 

záujmom o štúdium laboratórnej medicíny,  cenu MEDIREX GROUP ACADEMY  za diplomovú prácu. 

Ide o formu fi nančnej podpory študentov spojenú so vzdelávaním, odborným a osobnostným rastom 

študenta. Žiadosti o fi nančnú podporu na ocenenie diplomových prác môžu predložiť študenti sami 

alebo fi nančnú podporu navrhne školiteľ, pedagóg.

Termín predkladania žiadostí je do 15.5.2014.
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Nadácia	  Curie	  
�

Nadácia� Curie� bola� zriadená� za� účelom� podpory� rozvíjania� humanistického�

odkazu��� javiteľky��� dioaktívnych	  prvkov�� .	  Curie	  � � Sklodowskej� vo	  využívaní	  

rádioaktivity� a� jadrovej� energie,� osobitne� na� podporu� bezpečnej� jadrovej� energetiky� a�

všeobecne� rozvoja� environmentálne� priaznivých� zdrojov� energie,� ako� aj� jadrovej� chémie,�

nukleárnej� medicíny,� rádiobiológie� a� rádioekológie.�

	  

Medzi	  hlavné	  ciele	  nadácie	  patria:	  	  
• organizovanie� osvetových� akcií� na� získavanie� verejnej� mienky� pre� zabezpečenie� podpory� trvalého�

rozvoja� hospodárstva� na� báze� ekologicky� priaznivej� energetiky�

• organizovanie� odborných� konferencií,� letných� škôl� a� odborných� kurzov�

• organizovanie� vnútroštátnych� a� medzinárodných� kontaktov� s� nevládnymi� organizáciami� a�

odborníkmi� v� oblasti� jadrovej� energetiky,� rádiochemického� monitoringu� životného� prostredia,�

zneškodňovania� rádioaktívnych� odpadov� a� používania� rádionuklidov� v� chémii,� farmácii� a�

medicíne�

• organizovanie� rôznych� foriem� ďalšieho� vzdelávania� odborníkov� v� oblasti� rádiochémie,� radiačnej�

chémie,� rádiobiológie,� nukleárnej� farmácie� a� medicíny�

• skvalitňovanie� materiálno� technickej� základne� pre� prípravu� budúcich� odborníkov� v� týchto�

oblastiach�

• podpora� vývoja� nových� metód� monitoringu� životného� prostredia� a� popularizácia� jeho� výsledkov�

• rozvíjanie� pracovných� kontaktov� so� zahraničnými� školami� a� inštitúciami,� ktoré� zabezpečujú�

vzdelávanie� a� výskum� v� blízkych� oblastiach�

• poskytovanie� štipendií� a� grantov� pre� talentovaných� študentov� a� mladých� vedeckých� pracovníkov�

• tvorba,� vydávanie,� nákup� a� rozširovanie� učebníc,� odborných� časopisov,� monografií,� multimédií� a�

didaktického� softwaru�

	  

Cieľovou	  skupinou	  sú� študenti� bakalárskeho,� magisterského� a� doktorandského�

štúdia� nielen� z� Univerzity� Komenského,� ale� aj� z� iných� univerzít,� vrátane� mladých�

kolegov�� � okolitých�� rajín.� �

Viac� informácii� o� činnosti	  Nadácie	  Curie	  na �

http://curie.sk/	  
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GEOINFORMATIKA.sk

Článkyôaôzaujímavostiôoôgeografickýchôinformáciach,ôsystémochôaôtechnológiach
vôgeovednýchôdisciplínach,ôdiskusie,ôdokumentyônaôstiahnutie,ôodbornéôpodujatia,

fotkyôaôvideáôzoôživotaôslovenskýchôaôčeskýchôgeoinformatikov
môžeteôpublikovaťôna

1729



PROMO SPRAVY.sk
Propagačnýšportálšslovenskéhošinternetu

Firemnéštlačovéšsprávy,šPRščlánkyšošproduktochšašslužbách,špozvánkyšnašpodujatia,
plagáty,šprospektyšašďalšiešdokumentyšnašstiahnutie,

fotkyšašvideášmôžetešpublikovaťšna

1730



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

1731



C
E

N
TR

U
M

 M
E

S
TA

M
IC

H
A

LS
K

Á
 2

PA
S

Á
Ž

O
LD

 C
IT

Y
H

O
TE

L

worldwide publishers

presentation of books

scientific and professional topics

more than 20 years of experience

individual approach

thinking about in
spiration?

brilli
ant offer on thousands books

buy fro
m stock or catalogue

have a magic tim
e in our nest

diverse art a
nd events

1.
 P

O
S

C
H

O
D

IE

E-mail: janka@bookwormsnest.eu
Mobil: +421 903 207 443

www.bookwormsnest.eu

zahraničná odborná lite
ratúra

Ú
TU

LN
É

 P
R

O
S

TR
E

D
IE

KNÍHKUPECTVO ĽSTVO& VYDAVATE

MALÉ

CENTRUM

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ LITERATÚRA

1732



�
�
�

1733



BIOlÓGIA 

Petra Ághová - Fotoinaktivácia myšieho herpetického vírusu (MHV- 68)  
v prítomnosti metylénovej modrej ....................................................................................... 11 

Maja Al Beyroutiova - Kamut® - pôvodná egyptská pšenica alebo hybrid? ......... 17 

Lucia Ančicová - Vplyv dvojitej vírusovej infekcie na prežívanie experimentálne 
infikovaných BALB/c myší ....................................................................................................... 22 

Lenka Baranovičová - Efektívnosť génovej terapie CD::UPRT + 5-FC 
sprostredkovanej mezenchýmovými kmeňovými bunkami na chemorezistentné 
bunky ľudského ovariálneho karcinómu - SKOV-3 ........................................................ 28 

Annamária Bardelčíkova - Pevnosť bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces 
lactis ovplyvňuje prítomnosť anionických fosfolipidov. .............................................. 33 

Simona Benčaťová - Cysty a cystické štádiá druhu Parentocirrus hortualis 
(Ciliophora Stichotrichia) ......................................................................................................... 37 

Tímea Benkóczka - Myšie herpetické vírusy MHV-68, MHV-72 a MHV-4556 
indukujú rozdielnu expresiu interferónov typu III (lambda 1, 2 a 3) in vitro. .... 42 

Daniela Blahutová - Vplyv maternálneho testosterónu a divergentnej selekcie na 
obsah testosterónu v žĺtku na sociálne správanie mláďat prepelice japonskej .. 48 

Kristína Bodnárová - Sledovanie fotodynamického a genotoxického potenciálu 
emodínu ........................................................................................................................................... 53 

Csaba Bognár - Hľadanie mutácií v génoch VPS35, PARK2 a LRRK2 u slovenských 
pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou ......................................................... 59 

Veronika Borčinová - Klonovanie a expresia PG domény CAIX v Escherichia coli
 ............................................................................................................................................................. 65 

Jana Brezániová - Dyslipoproteinémie u slovenských žien v premenopauzálnom 
a postmenopauzálnom období ............................................................................................... 71 

Katarína Briestenská - Sledovanie vplyvu nových chinolónových derivátov na 
replikáciu myšacieho lymfotropného gamaherpesvírusu MuHV-4 (MHV-68) .... 77 

Kateřina Bubíková - Rybochovné nádrže jako náhradní biotop pro mokřadní 
druhy na příkladu sádkového komplexu v Jaroslavicích na Znojemsku ................ 83 

Marcela Bučeková - Vplyv včelej glukózooxidázy na antibakteriálnu aktivitu 
slovenských medov ..................................................................................................................... 89 

Filip Buchel - Interakcia IHF proteínu s počiatkom replikácie v bunkách 
Acetobacter pasteurianus ......................................................................................................... 95 

Barbora Buliaková - Aktivácia MAPK signálnych dráh vplyvom nanočastíc 
magnetitu v ľudských pľúcnych bunkách ....................................................................... 101 

Viktória Čabanová - Problematika dirofilariózy v útulkoch na Slovensku ......... 107 

REGISTER PRÍSPEVKOV

1734



Zuzana Čaplová - Podiatrická analýza vzťahu medzi telesnou hmotnosťou a 
rozmermi plantogramu u vysokoškolských študentov zo Slovenska .................. 110 

Alena Černáčková - Dlhodobé vystavenie miernemu stresu neovplyvňuje 
pôsobenie klozapínu na vybrané fyziologické a behaviorálne parametre. ........ 116 

Filip Červenák - Hunting for telomere-associated proteins in non-conventional 
yeast Yarrowia lipolytica ....................................................................................................... 122 

Barbora Chattová - Freshwater diatom communities from Ile Amsterdam (TAAF, 
southern Indian Ocean) .......................................................................................................... 128 

Ján Chládok - Vek a rast býčka nahotemenného Neogobius gymnotrachelus 
(Kessler, 1857) v povodí Dunaja na Slovensku ............................................................. 134 

Zuzana Čierniková - Charakterizácia plazmidového replikačného  
proteínu Rep20 .......................................................................................................................... 140 

Zsófia Csáky - Stanovenie schopnosti tvoriť biofilm u klinických izolátov 
Klebsiella pneumoniae a akvatických izolátov Enterobacter spp. ......................... 146 

Petra Cupperová - Vplyv minerálneho oleja krátkodobo vystaveného UV svetlu 
na oplodnenie oocytov a vývoj embryí u hovädzieho dobytka ............................... 152 

Veronika Dobiasová - Vplyv životného štýlu a zdravotných faktorov na výskyt 
menopauzálnych symptómov u slovenských žien vo veku 39 - 61 rokov .......... 158 

Zuzana Drongová - Biologické pôdne krusty lokality Sekule, Záhorská nížina – 
vývoj a význam pre pôdny ekosystém .............................................................................. 164 

Darina Drozdová - Morfometrické a epigenetické znaky na lebkách z 
prikostolného cintorína v Pincinej (okr. Lučenec, 12./13. – 17. stor. n. l.) ......... 170 

Henrieta Dudeková - Efekt expresie ľudskej katalytickej podjednotky telomerázy 
na mitochondrie kvasinky Saccharomyces cerevisiae ............................................... 176 

Martina Eliášová - Vplyv rotačného svetelného režimu na expresiu hodinových a 
metabolických génov v pečeni potkana ........................................................................... 182 

Aneta Eliašová - Detekcia Borrelia burgdorferi s.l. vo vzorkách kliešťov pomocou 
AmpliSens súpravy ................................................................................................................... 188 

Jana Feruszová - Zmena expresie génov zapojených v metabolickej dráhe 
Parkinsonovej choroby po ich ovplyvnení hypericínom ........................................... 193 

Eduard Goffa - Fenotypová analýza mutantného kmeňa kvasiniek Kluyveromyces 
lactis pdr16Δ ............................................................................................................................... 198 

Katarína Goffová - Genetická variabilita tatranskej populácie Heterotrissocladius 
marcidus založená na analýze mikrosatelitových markerov .................................. 204 

Veronika Hajíčková - Štruktúrne aberácie Y chromozómu v súbore mužov s 
reprodukčnými poruchami ................................................................................................... 209 

REGISTER PRÍSPEVKOV

1735



Lukáš Hason - Expresia rekombinantnej formiát dehydrogenázy v kmeňoch E. 
coli a imobilizácia enzýmov na magnetické nanočastice za účelom biokonverzie 
vonných látok ............................................................................................................................. 215 

Tomáš Havranek - Účinok prolaktínu na expresiu cytoskeletárnych proteínov v 
neuronálnych bunkách ........................................................................................................... 221 

Katarína Hollá - Spoločenstvá nosáčikov (Coleoptera,Curculionoidea) v 
porastoch borovice lesnej (Pinus silvestris) v oblasti Borskej nížiny .................. 227 

Jaroslav Hollý - Príprava rekombinantných konštruktov hemaglutinín-M2e za 
účelom testovania ich imunogénnosti v DNA vakcinácii ........................................... 233 

Kristína Hôrková - Environmentálne indukovaná zmena reprodukčných 
parametrov inváznej populácie býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus 
(Pallas 1814) ............................................................................................................................... 238 

Ján Horváth - Denná dynamika driftujúcich organizmov pri hladine a pri dne 
(predbežné výsledky) ............................................................................................................. 245 

Mária Horváth - Vplyv materskej starostlivosti na kognitívne schopnosti 
prepelice japonskej .................................................................................................................. 249 

Jaroslava Hubcejová - Asociácia polymorfizmu rs7903146 génu TCF7L2 s 
vybranými antropometrickými a biochemickými parametrami u pacientov s 
diabetes mellitus 2 typu ......................................................................................................... 254 

Veronika Hulejová Sládkovičová - Vplyv kosenia trstiny na synúziu drobných 
zemných cicavcov močiarov Veľkých Kosíh ................................................................... 260 

Júlia Hunková - Kapsidový proteín vírusu mozaiky lucerny ako modelový 
produkt klonovaný a exprimovaný vírusovým vektorom v rastlinách ............... 266 

Petronela Imreová - Štúdium potenciálneho genotoxického účinku 
fotoaktivovaného hypericínu ............................................................................................... 272 

Katarína Jakubčinová - Ekomorfologická analýza nepôvodnej populácie býčka 
nahotemenného Neogobius gymnotrachelus (Kessler 1857) v Dunaji ............... 277 

Oľga Janíčková - Štúdium imunomodulačnej liečby isoprinosinom na BALB/c 
myšiach experimentálne infikovaných myšacím gamaherpesvírusom ............... 282 

Silvia Jargašová - Tvorba mutantov v géne pre kohezínovú podjednotku Psm1 u 
Schizosaccharomyces pombe ............................................................................................... 288 

Katarína Jašková - Mitochondrial dynamics during neuronal damage ................ 293 

Radka Káčeriková - Vlastnosti cytoplazmatickej membrány delečného mutanta 
Klpdr16Δ kvasinky Kluyveromyces lactis ....................................................................... 299 

Andrea Kadášová - Sezónny vývin morfologicko-fyziologických parametrov mäty 
piepornej ...................................................................................................................................... 304 

Anna Kamlárová - Porovnanie zloženia bakteriálnych spoločenstiev izolovaných 
z dvoch vzoriek pôdy kontaminovaných ťažkými kovmi.......................................... 310 

REGISTER PRÍSPEVKOV

1736



Zuzana Kaňková - Vplyv limitovaných zdrojov potravy počas rýchlej fázy rastu na 
imunoresponzívnosť prepelíc japonských selektovaných na obsah testosterónu 
v žĺtku ............................................................................................................................................ 316 

Dorota Kavická - Zmeny v expresii cirkadiánne regulovaných génov v pečeni a 
srdci potkana vplyvom podávania potravovej odmeny a reštringovaného príjmu 
potravy .......................................................................................................................................... 322 

Matúš Kempa - Design of the Slovak Plant Diversity Information Portal ........... 328 

Matúš Kempa - Pilot study of herbarium collections digitization in Slovakia - 
František Nábělek`s herbarium ........................................................................................... 333 

Michal Kluknavský - Oxidačný stav vo vybraných tkanivách mladých 
prehypertenzných a hypertenzných potkanov ............................................................. 339 

Petra Kmeťová - Analýza látok indukovaných myším herpetickým vírusom 68 s 
cieľom objasniť ich štruktúru .............................................................................................. 345 

Ján Kočišek - Početnosť populácie Melitaea diamina (Lang 1789) na vybraných 
lokalitách Kysúc ......................................................................................................................... 351 

Jana Kohútová - Od veku a pohlavia závisle rozdiely v expresii konexínu 43 v 
srdci laboratórneho morčaťa ............................................................................................... 355 

Nina Košíková - Príprava a charakterizácia vírusov chrípky typu A s mutáciami v 
NS géne ......................................................................................................................................... 361 

Lucia Kotlárová - Vplyv vybraných mutácii v hemaglutiníne vírusu chrípky na 
jeho patogenitu .......................................................................................................................... 367 

Miroslav Krausko - Trávenie koristi mäsožravých rastlín: čo spúšťa sekréciu 
enzýmov? ..................................................................................................................................... 371 

Lucia Krištofovičová - Indikácia vplyvu využívania krajiny na vodné ekosystémy 
prostredníctvom spoločenstiev pošvatiek (Plecoptera) ........................................... 377 

Jakub Križák - Vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na expresiu 
okludínu endotelu aorty potkana počas zápalu ............................................................ 382 

Miroslava Kupková - Dva nové druhy pomaliek (Tardigrada) v machoch z 
hradných areálov Slovenska ................................................................................................. 388 

Veronika Lachová - Potencionálne rastové faktory asociované s MHV majú vplyv 
na organizáciu cytoskeletu v MRC-5 bunkách ............................................................... 394 

Lucia Lapínová - Role of CaV1.2 calcium channels in  
hippocampal excitability ........................................................................................................ 400 

Lucia Lauková - Hľadanie potenciálnych proteínových partnerov telomerického 
Tay1 proteínu u kvasinky Yarrowia lipolytica .............................................................. 406 

Éva Lengyelová - Komponenty metabolického syndrómu a menopauzálny status 
žien Slovenska ............................................................................................................................ 412 

REGISTER PRÍSPEVKOV

1737



Michaela Libiaková - Stimuly generované ulovenou korisťou u Dionaea 
muscipula regulujú množstvo cysteín endopeptidázy - dionainu v tráviacej 
tekutine cez jasmonáty ........................................................................................................... 418 

Veronika Lišková - Určení ploidie u kvasinky Candida utilis................................... 424 

Martina Loužecká - Prejavy anémie na kostrových pozostatkoch jedincov z 
prikostolného cintorína v Pincinej (okres Lučenec, 12./13. – 17. stor. n. l.) ..... 430 

Miroslava Lukáčová - Interakcia DnaA proteínu s DnaB helikázou, IHFα a IHFβ 
proteínmi v bunkách octových baktérií ........................................................................... 436 

Kristína Lukáčová - Aplikácia MRI pri skúmaní obnovy mozgu po poškodení u 
zebričky červenozobej ............................................................................................................ 442 

Radka Matúšková - Optimalizácia podmienok izolácie rekombinantného  
proteínu M3 Myšieho herpetického vírusu bez signálnej sekvencie 
exprimovaného v E. coli ......................................................................................................... 448 

Kristína Melicherčíková - Účinok prenatálne podávaného venlafaxínu na 
správanie potomstva potkanov ........................................................................................... 453 

Judita Mezovská - Vplyv rastlinných extraktov zo Salvia spp. na efluxné systémy 
S. Epidermidis ............................................................................................................................ 459 

Klaudia Mihálková - Výskyt periapikálnych zápalových procesov u jedincov z 
pohrebiska Pinciná (okr. Lučenec, 12./13. – 17. storočie n. l.) ............................... 465 

Barbora Mikolášková - Vplyv posttranslačných modifikácií Lif1 proteínu na 
účinnosť spájania nehomologických koncov DNA v kvasinkách ........................... 471 

Petra Mikušová - Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám 
angiotenzínu II na správanie mláďat laboratórneho potkana  
vo veku 10-21 dní. .................................................................................................................... 477 

Ján Miškovic - Zmeny v rastlinnom spoločenstve Festuco pallentis-Caricetum 
humilis Sillinger 1930 corr. Gutermann et Mucina 1993 na Devínskej Kobyle 482 

Ján Miškovic - Druhové bohatstvo v xerotermných travinno-bylinných 
spoločenstvách na troch lokalitách na západnom Slovensku .................................. 487 

Ivana Mišová - Lokalizácia GFP signálu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe a 
jej využitie .................................................................................................................................... 493 

Miroslava Mokošáková - Vplyv menštruačného cyklu na posturálnu stabilitu 
mladých žien ............................................................................................................................... 498 

Miroslava Mokošáková - Vplyv kognitívnej úlohy na udržiavanie rovnováhy 
mladých žien ............................................................................................................................... 504 

Roman Moravčík - Porovnanie účinku novo syntetizovaného a komerčne 
dostupného antiangiogenika na inhibíciu postreceptorických signálnych dráh 
aktivovaných VEGF .................................................................................................................. 509 

REGISTER PRÍSPEVKOV

1738



Veronika Mrázová - Myšací herpetický vírus (MHV-68, MuHV-4) transformuje 
bunky in vitro. ............................................................................................................................ 515 

Andrej Murányi - Effect of formulation on the stability of recombinant human 
Thrombin during freeze-drying .......................................................................................... 521 

Emília Nagyová - Využitie multiparalelného sekvenovania s nízkym pokrytím v 
neinvazívnej prenatálnej diagnostike na identifikáciu trizómie  
21. Chromozómu ....................................................................................................................... 527 

Tomáš Navara - Štruktúra a distribúcia taxocenóz potočníkov potoka  
Vydrica .......................................................................................................................................... 532 

Soňa Nuhlíčková - Adaptívne správanie mláďat dudka chochlatého (Upupa 
epops) v prostredí dutiny: ovplyvňujú charakteristiky dutiny kompetíciu alebo 
kooperáciu mláďat? ................................................................................................................. 538 

Karolína Ottonellová - STR polymorfizmy X chromozómu  
v DNA diagnostike .................................................................................................................... 543 

Veronika Palušová - Príprava a produkcia mutovanej formy ľahkého reťazca 
ľudskej enterokinázy v Pichia pastoris ............................................................................ 549 

Michaela Partlová - Štruktúra pošvatiek (Plecoptera) rozdielnych 
morfohydraulických jednotiek Vydrice............................................................................ 555 

Csilla Patasi - Vplyv Gin4 proteín kinázy na kvasinkový septínový komplex ... 561 

Alena Pavlíková - Zaklieštenie rekreačných miest v Bratislave ............................. 567 

Martina Pečimonová - Spektrum mutácií v géne SLC26A4 u slovenských 
pacientov s nesyndrómovou hluchotou ........................................................................... 573 

Anna Pekalová - Vplyv antimónu na rast a vývin rastlín slnečnice ročnej ......... 578 

Kateřina Perútková - Diverzita terestrických řas urbánních habitatů ve střední 
Evropě ........................................................................................................................................... 583 

Jana Pisarčíková - Vplyv prídavku fumarátu na metabolizmus organických 
kyselín v bachore stanovený metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie s hmotnostnou detekciou (LC-MS) .................................................... 588 

Lenka Plicová - Immunoreactive proteins of Coxiella burnetii recognized by 
immobilized polyclonal antibodies isolate from human sera ................................. 594 

Andrea Pogányová - Fytoindikácia ekogenotoxicity testom peľovej abortivity na 
území národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla ............................................ 600 

Andrea Pogányová - Fytoindikácia zmien ekogenotoxicity prostredia pod 
vplyvom výstavby rýchlostnej cesty R1 a priemyselnej výroby v okolí Horných 
Opatoviec pomocou Tradescantia MCN testu ................................................................ 605 

Terézia Pošiváková - Zmena hematologických parametrov vplyvom rastu u koní 
plemena Norik muránského typu ....................................................................................... 609 

REGISTER PRÍSPEVKOV

1739



Tomáš Prachár - Nové trendy v diagnostike miRNA metódami kapilárnej 
elektroforézy .............................................................................................................................. 615 

Margaréta Práznovská - DNA vakcinácia voči vírusu chrípky typu A .................. 619 

Lenka Raabová - Nález druhu Leptolyngbya nigrescens na zvyškoch kostí 
v Arktíde ....................................................................................................................................... 624 

Frederika Ravaszová - Vývin kremičitanových fytolitov v endoderme koreňov 
Sorghum bicolor (L.) Moench. pri rôznych koncentráciách kremičitanu 
v substráte ................................................................................................................................... 629 

Matej Remenár - Charakterizácia bakteriálneho spoločenstva z pôdy znečistenej 
ťažkými kovmi pomocou PCR-DGGE ................................................................................. 635 

Alena Rendeková - Spoločenstvo s inváznym taxónom Aster × salignus 
[Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950] na území Bratislavy ......................................... 641 

Simona Rezáková - Príprava integrantov Pichie pastoris s génom pre ľudský 
rastový hormón ......................................................................................................................... 647 

Judita Richterová - Absencia anionických fosfolipidov ovplyvňuje homeostázu 
neutrálnych lipidov u kvasiniek Kluyveromyces lactis .............................................. 653 

Martin Šafranek - Produkcia ľudského rekombinantného His-tagovaného 
pretrombínu-1 v expresnom systéme Escherichia coli ............................................. 659 
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